
‘Niemand stemt op ruziemakers’. Zo luidt een van de oudste politieke wijshe-
den. In Lubbeek trekt men zich er blijkbaar niets van aan want men ruziet erop

los. En aangezien de soap amper te volgen is, fris ik graag uw geheugen even op. 

Eerst was er de overloperij van schepen Verheyden naar Lijst Dedecker, waardoor
de meerderheid haar meerderheid verloor. Vervolgens werd Lubbeek onbestuurbaar
waardoor de Vlaamse regering ei zo na een regeringscommissaris stuurde, en dat
was van de rellen in het Voeren van Happart geleden ... Daarna verlieten Paul Hu-
gaerts, Cyriel Swevers, Leen Verreck en Gilberte Muls met slaande deuren de Open
Vld-fractie. Partij op haar gat, coalitie op haar gat. Nog maar eens.

POLITIEKE VRIENDJESBENOEMINGEN
Ondanks de depannage van Groen! blijft het geruzie aanhouden. Nieuwe aanleiding:
de aanwerving van de Pellenbergse schooldirecteur. Meerderheidspartijen sp.a en
Groen! zijn niet te spreken over de ‘vriendjespolitiek’ bij het benoemen van personeel.
Ik citeer uit hun persbericht: ‘Als sp.a en Groen! merken we dat de afgelopen jaren
toch een aantal kennissen, en zelfs rechtstreekse familieleden van schepenen, zijn
aangeworven. In principe kan het dat familieleden van bestuurders aangeworven
worden, maar anderzijds schept het de indruk dat niet iedereen met gelijke kansen
aan de start verschijnt’, aldus schepen Martine Van Bever (sp.a) en Ann De Marte-
laer (Groen!), voorzitter van de gemeenteraad. Schepen Van Bever geeft dus zelf toe
dat ze al vijf jaar in het schepencollege actief meedoet aan politieke vriendjesbenoe-
mingen, een strafbaar feit!

BONT EN BLAUW
‘Paars-groen eindigt bont en blauw’ voorspelde de Leuvense burgervader ooit over
de regering Verhofstadt I. In Lubbeek is het niet anders. Deze paarsgroene meerder-
heid sleurt zich haveloos naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. 
De inwoner is de dupe van dit geruzie en gehakketak, gelukkig is het nog maar een
jaartje …

Davy Suffeleers, 
Voorzitter N-VA Lubbeek

Hulst 35
3211 Binkom

davy.suffeleers@n-va.be

Zaterdag 17 september 
vanaf 16.30 uur.

Parochiezaal Sint-Martinus 
Dorpstraat Lubbeek-centrum

12 euro p.p. 
5 euro voor kinderen

Springkasteel, kindergrime, 
ballonnen, …

Toespraak 

JAN JAMBON
Kamerfractieleider N-VA om 18.00
uur over de toestand van het land.

Gezinsbarbecue 
N-VA Lubbeek
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Ruziemakers

V.U. Davy Suffeleers
Hulst 35
3211 Binkom



Barslechte
wegen

Cubastraat, 
Binkom

Politiek is al lang geen mannenbastion meer.
Aan de andere kant van de taalgrens zijn er
partijen waar de vrouwen het grotendeels
voor het zeggen hebben, al zeggen ze dan wel
vaak ‘non’. Maar ook de N-VA stuurde na 13
juni een hele reeks beloftevolle vrouwen naar
het parlement. 

Zo deed Els Demol (Veltem-Beisem) voor de
eerste keer haar intrede in de Kamer. Ze werd
daar de collega van Nadia Sminate, ook uit Vlaams-Brabant. Tine Eerlingen uit Heverlee maakt al sinds de
Vlaamse verkiezingen deel uit van de N-VA-fractie in het Vlaamse Parlement. 

Al deze vrouwen begonnen hun politieke loopbaan in de schoot van hun lokale N-VA-bestuur. Hun  lokale inzet
groeide uit tot een breed maatschappelijk engagement. 

Voel jij het ook kriebelen? Aarzel dan niet, neem contact op met het bestuur van N-VA Lubbeek. 

Dossier

Cherchez les femmes!

Els Demol          Tine Eerlingen       En jij ... ?             Nadia Sminate

Het gemeentebestuur maakt ruzie, 
u draagt de gevolgen!

Verouderde 
rioleringen

Dorpsstraat, 
Lubbeek

Geen fiets- en voetpaden
Lubbeekstraat, Pellenberg

Verwaarlozing patrimonium
Kasteelhoeve, Linden



Theo Francken: topper in de Kamer

TOPPER IN DE WETSTRAAT  

Op 2 juli publiceerde De Morgen haar jaarlijkse lijst ‘toppers en floppers in de Kamer’. Bij de N-VA
springt onze Lubbeekse Theo Francken vooral in het oog. En terecht. Theo beet zich het voorbije
jaar als geen ander vast in het migratiedossier. Hij veroverde in enkele maanden tijd een plaats
naast doorgewinterde politici als Nahima Lanjri en Bart Somers. 

Zijn inspanningen bleven overigens niet zonder resultaat. Mede door zijn toedoen werd de migra-
tie- en nationaliteitswetgeving eindelijk verstrengd. Ondertussen weten de andere partijen ook dat
ze aan Theo een taaie klant hebben. Goed begonnen is half gewonnen, maar Theo is nog lang niet
klaar! 

DE BEEST UITHANGEN
Op 11 juli hangen veel Vlamingen hun leeuwenvlag
buiten. Het is een manier om je overtuiging te tonen aan
de wereld. In Lubbeek tellen we elk jaar met de
Vlaamse feestdag steeds meer Vlaamse leeuwenvlag-
gen. Doe zo voort!

VERKIEZINGSSTUNT
Wij willen het gemeentebestuur
graag herinneren aan verkiezings-
jaar 2006. Toen werden in Binkom
de Meenselstraat en de Bloems-
traat ‘hernieuwd’. De straten wer-
den afgeschraapt en voorzien van
een nieuwe grondlaag, maar
enkel de Meenselstraat werd af-
gewerkt met asfalt. Wegen her-
stellen is in Lubbeek zeker geen
overbodige luxe. Jaren niets doen,

en in het vooruitzicht van nieuwe verkiezingen nieuwe
werven scheppen zonder de voorgaande af te werken,
lijkt ons echter te gek.   

PARKEREN IN LINDEN-CENTRUM
Het centrum van Linden heeft nooit veel parkeergele-
genheid gehad, maar nu ook de parking in de Gemeen-

testraat in een wooncomplex wordt omgetoverd, wordt
het wel heel erg moeilijk met de wagen…

LUBBEEKSE HOBBELPADEN
Dit jaar liet Vlaams minister Crevits een meting uitvoe-
ren op 1 300 kilometer fietspaden in 16 Vlaamse gemeen-
ten. De meeste gemeenten deden het niet bijster goed,
maar onze gemeente scoorde het allerslechtst met 3,1 op
10. Een twijfelachtige eer voor een van Vlaanderens rijk-
ste gemeenten. Deze hobbelpaden plaatsen de begroting
met het ruime overschot waar burgemeester Vranckx
begin 2011 mee uitpakte, enigszins in perspectief.

ANDERHALF JAAR
In de Lindense Houwaartstraat heeft met anderhalf jaar
moeten wachten op een nieuwe asfaltlaag. De vraag die
men zich nu stelt: zullen we ook anderhalf jaar moeten
wachten voor ze de wegmarkeringen komen aanbren-
gen?

NIEUWE WEBSITE
N-VA Lubbeek heeft een nieuwe website. Surf naar
www.n-va.be/lubbeek en kom meer te weten over wie
we zijn en waarvoor we staan!

TELEX TELEX TELEX TELEX TELEX

Bloemstraat in Binkom: 
belofte maakt schuld.

Linden-centrum: de chaos nabij.

Houwaartstraat 
Linden: 

eindelijk asfalt, 
nu nog lijnen.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.   
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“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke 

communautaire en sociaal-economische argumenten. 
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota 
al na amper een paar uur. Zonder respect en 
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand 

dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”

In maart 2011 verwierpen zowel CD&V
als Open Vld de nota-Vande Lanotte. De
nota van Di Rupo is echter nog slechter.
Toch kozen zowel CD&V als Open Vld
ervoor om de N-VA aan de kant te
schuiven en de onderhandelingen verder
te zetten samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt dat
men met deze onderhandelingspartners
de nota kan ombuigen tot een goed ak-
koord, maakt de mensen iets wijs.

GRIEKSE ROUTE
Econonoom Geert Noels zei vlak 
na het verschijnen van de nota-
Di Rupo: “De druk van de financiële
markten wordt gebruikt om het 
sociaal-economisch luik van de
nota-Di Rupo door te duwen, ter-
wijl die op lange termijn België op
een Griekse route zet.” (19 juli
2011, via Twitter)

DE NOTA-DI RUPO: 

EEN SLECHTE ZAAK 

VOOR DE VLAMINGEN

nn   De versnippering van bevoegdheden zal toenemen, want de

Franstaligen weigeren grote, homogene bevoegdheidspakketen over

te hevelen naar de deelstaten. De inefficiëntie blijft en zal zelfs

toenemen.

nn   Vlaanderen dreigt een zware prijs te betalen voor de splitsing van

B-H-V. De situatie in de Vlaamse Rand zal alleen maar verergeren.

nn   De transfers vanuit Vlaanderen zullen met nog meer dan een 

miljard euro toenemen. Di Rupo eist 600 miljoen extra voor 

Brussel en nog eens 600 miljoen voor de Franse gemeenschap.

nn   Di Rupo wil een hele reeks belastingen verhogen en nieuwe 

taksen invoeren. België is nu al koploper inzake belastingdruk. 

En het zijn vooral de Vlamingen die de belastingen betalen. 

nn   Daartegenover staan bitter weinig echte, structurele 

besparingen. Dat is nochtans wat Europa van ons vraagt. 
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