
Lubbeek staat voor beslissende maanden. Op zondag 
14 oktober kiest u immers een nieuw gemeentebestuur 
voor de komende zes jaar. 

In Lubbeek willen we verandering brengen door u het woord 
te geven. Net daarom organiseerden we vier succesvolle 
dorpswandelingen. Deze leerden ons dat het gebrek aan 
inspraak een grote ergernis vormt voor de Lubbekenaar.  
Maar ze leerden ons ook dat velen zich mateloos storen aan 
de onveilige wegen, de onverbetelijke vriendjespolitiek en   het 
gebrek aan onderwijs- en jeugdinfrastructuur. 

GERUziE 
Als klap op de vuurpijl leidt het eeuwige geruzie binnen het 
schepencollege tot heel wat ergernis en onbegrip onder de 
bevolking. 

hEt stof afdoEn!
Er valt heel wat te veranderen in Lubbeek. Theo Francken en 
de N-VA-ploeg willen een nieuwe wind doen waaien. Na 12 
jaar dezelfde burgemeester en een Open Vld-bestuur sinds 
de middeleeuwen (we zijn zelf de tel kwijt) moet iemand eens 
dringend het stof afdoen. 

Kom met Theo en de andere kandidaten praten op onze 
familiebarbecue. Spring binnen voor een lekkere schotel, of 
kom gewoon gezellig een pint pakken.

Meer dan welkom!

V.U. Davy Suffeleers
Hulst 35
3211 Binkom
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N-VA Lubbeek

De kracht van verandering
Familiebarbecue

N-VA Lubbeek,
Kamerlid Theo Francken,
voorzitter Davy Suffeleers

en alle bestuursleden 

nodigen u uit op hun jaarlijkse  
FAMILIEBARBECUE. 

De lekkerste bereidingen, 
verrukkelijke streekbieren en 

kinderanimatie (grime, ballonnen, 
springkasteel, …)

Uitgebreide voorstelling van alle 
N-VA-kandidaten voor gemeente- 

én provincieraad.

Davy Suffeleers
Voorzitter N-VA Lubbeek
3de plaats

Theo FRANCKEN
Lijsttrekker Lubbeek
Kamerlid

Wanneer? 
Zondag 24 juni vanaf 16 uur

Waar?
Parochiezaal Pellenberg,

Kortebergstraat 4 in Pellenberg

Kostprijs?
15 euro per persoon, 
kinderen -12j: 5 euro

Hoe?
Op voorhand inschrijven 

(gewenst) via lubbeek@n-va.be 
of T. 0484 14 18 82



Tijd voor verandering!

De Ronde van Lubbeek:
N-VA Lubbeek wandelt en luistert

Inspraak is cruciaal voor een goed gemeentebeleid. Het is 
niet evident om alle problemen op de juiste manier aan te 
voelen. Net daarom organiseert N-VA Lubbeek in de aan-
loop naar de gemeenteraadsverkiezingen een aantal ‘luister-
initiatieven’. Zo deden we recent de Ronde van Lubbeek.

De afgelopen weken hielden we in elke deelgemeente 
een dorpswandeling. Hierop werden de inwoners uit-
genodigd en kreeg een aantal ‘bevoorrechtte getuigen 
uit het middenveld’ ruim het woord. Het was een 
groot succes. Vertegenwoordigers uit verschillende 
jeugdbewegingen, sportclubs en culturele organi-
saties passeerden de revue. 

fietspaden
Er is nog steeds geen gestructureerd 
fietspadenbeleid in Lubbeek, ondanks 
vele beloften.  

De aanpak van het huidige dossier rond 
de Bollenberg en de Lubbeekstraat is 
een stap in de goede richting, maar 
veel te weinig en veel te laat. 

Lubbeek kreeg voor haar erbarmelijke 
fietspaden van de Vlaamse regering 
zelfs een dikke buis: 3,1/10. Tijd 
voor verandering!

Voetbalveld VK Linden
Het voetbalveld van VK 
Linden blijft een zorgenkind 
voor de club en haar 
honderden jeugdspelertjes 
en ouders. Meer modderpoel 
dan grasveld. Tijd voor 
verandering!

Kasteelhoeve Linden
De Kasteelhoeve in Linden is een prachtig 
stukje dorpsgeschiedenis. Toch staat ze al jaren 
te verkommeren. De gemeente doet hiertegen – 
ondanks vele vragen – niets. Het verval is zo erg dat 
in 2009 zelfs een gevelmuur instortte. Zo mag men 
niet omspringen met waardevol erfgoed. Tijd voor 
verandering!



Dé ploeg

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 naderen snel. N-VA Lubbeek werkte de afgelopen maanden hard 
aan haar verkiezingslijst en –programma. Tijdens onze familiebarbecue op zondag 24 juni worden alle kandidaten en 

de krachtlijnen van ons programma uitgebreid voorgesteld. We zijn fier om u nu al onze topkandidaten voor te stellen:

1stE pLaats / LijsttREKKER • thEo fRanCKEn uit Lubbeek, 
woont nu in Linden. 

• Theo stond mee aan de wieg van 
de N-VA en zetelt sinds 2010 in de  
Kamer van Volksvertegenwoor-
digers. Hij is het eerste Lubbeekse  
Kamerlid in meer dan 160 jaar en 
toonde de afgelopen jaren in de  
Wetstraat al wat hij in zijn mars 
heeft. 

“Met een sterke lijst en frisse ideeën willen we de Lubbekenaren overtuigen. Het geru-zie moet stoppen. Lubbeek moet terug goed bestuurd worden. Met de N-VA zal het an-ders zijn: wij staan voor een eerlijke, recht-lijnige politiek, ver van vriendjespolitiek en belangenvermenging.”

2dE pLaats • pRof. dR. tania RosKaMs 
uit Linden. 

• Tania is arts, kliniekhoofd op de 
dienst Pathologische Ontleed-
kunde aan het UZ Gasthuisberg 
en Professor aan de KU Leuven. 

• Erg actief in de paardensport.

“Als moeder van drie kinderen moet ik 

voortdurend zoeken naar een evenwicht 

tussen werk en gezin. Ik hecht veel belang 

aan een groene gemeente, aan mogelijk-

heden voor kinderen en gezinnen om 

 samen (buiten) aan sport te doen en aan 

goede opvangmogelijkheden voor kinde-

ren en jeugd in het algemeen.”

23stE pLaats/LijstdUwER • GEERt BoVYn uit Lubbeek. 
• Geert was jaren leraar L.O. in de 

basisschool van Lubbeek. Hij baat 
nu als kinesist met succes BOMER  
Fitness in Pellenberg uit.

“Ik wil deze beloftevolle ploeg naar een 

sterk resultaat duwen. Omdat ik in deze 

jonge mensen geloof en omdat het echt no-

dig is om Lubbeek anders te gaan besturen. 

Mijn prioriteiten zijn sport, kwaliteits volle 

dienstverlening en het milieu.  Lubbeek is 

een mooie en groene gemeente en dat wil 

ik nog verbeteren.”

3dE pLaats • daVY sUffELEERs uit 
 Binkom. 

• Vader van drie kinderen , leer-
kracht Geschiedenis aan het 
Redingenhof te Leuven. 

• Lid van Oudercomité De Stip 
Binkom. Davy stond mee aan 
de wieg van de N-VA en was in 
die periode parlementair me-
dewerker van huidig Europees 
Parlementslid Frieda Brepoels. 

“Ik maak van kwaliteitsvol onderwijs mijn strijdpunt. Om dat te realiseren is er niet enkel nood aan een gedreven le-rarenteam, maar ook aan degelijke infra-structuur. De komende zes jaar wil ik me daarvoor inzetten.” 


