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

en alle bestuursleden 

nodigen u uit op hun   
FAMILIEBARBECUE 

De lekkerste bereidingen, 
verrukkelijke streekbieren en 

kinderanimatie 

Verkiezingsspeech door lijsttrekker 
Theo FRANCKEN om 20 u.

Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen beloofde de N-VA door te zetten in Lubbeek. 
Dat hebben we ook gedaan.  Samen werkten we zes jaar lang keihard om N-VA Lub-
beek definitief op de kaart te zetten.  Het resultaat liegt er niet om. Zowel het aantal 
bestuursleden als het ledenaantal zijn sinds 2006 meer dan verdubbeld. Het beste be-
wijs dat hard werken loont .

Dit jaar wordt geen politiek overgangsjaar, 2012 wordt het jaar van de verandering. De N-VA 
biedt een programma aan dat Lubbeek en zijn inwoners een mooie toekomst garandeert.  
Verkeersveiligheid, het opwaarderen van de dorpskernen en het uitbouwen van een sterk 
verenigingsleven zijn enkele van onze speerpunten. Op pagina 2 kunt u meer lezen over deze 
punten. Zo krijgt u een beeld van het beleid dat wij willen voeren na de verkiezingen van 14 
oktober.  

Dit programma zal bovendien uitgevoerd worden door een sterk en hecht team. Onze dyna-
mische en gemotiveerde ploeg met lijsttrekker Theo Francken is meer dan ooit klaar om  het 
roer over te nemen in Lubbeek. 

De N-VA is er van overtuigd dat het béter kan in Lubbeek. 

Davy Suffeleers
Voorzitter N-VA Lubbeek

V.U. Davy Suffeleers
Hulst 35
3211 Binkom
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Familiebarbecue De kracht van verandering

Kom naar de familiebarbecue en 
ontmoet onze kandidaten voor de 

gemeenteraad

De N-VA is uw garantie op
verandering in Lubbeek
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Wanneer? 
Vrijdag 12 oktober vanaf 17.00 u.

Waar? 
Parochiezaal Linden

Kostprijs?
€15 p.p. / €5 voor -12j.



www.n-va.be/Lubbeek

Zes concrete speerpunten voor 
verandering

Stabiliteit, geen geruzie
Onophoudelijk politiek geruzie maakt Lubbeek al verschillende jaren onbestuurbaar. Projecten 
worden uitgesteld, plannen worden de ene maand goedgekeurd en een maand later terug 
weggestemd. Zo kan het niet verder. Onze mooie gemeente verdient beter. Een stem voor de 
N-VA is een stem voor een stabiel gemeentebestuur zonder politieke spelletjes, geruzie en 
gestook.

Een slanke overheid  begint bij de gemeente
Lubbeek heeft nood aan een modern personeelsbeleid waarbij we de tering naar de nering 
zetten.  We bieden efficiënte gemeentelijke dienstverlening aan door het personeelsbestand 
te optimaliseren zonder snoei noch groei, maar met de juiste man/vrouw op de juiste plaats.  
Zo bereiken we betere resultaten zónder de belasting te verhogen.

Veilige wegen met goede fiets- en voetpaden
Er is nog veel werk aan de winkel  op vlak van verkeersveiligheid. Verkeersonveilige situaties 
lossen we onmiddellijk op. Wegen, voet- en fietspaden onderhouden we grondig. We zoe-
ken naar alternatieve, verkeersveilige routes. We voeren een eenduidig verkeersbeleid met 
logische snelheids- en voorrangsregels. We focussen op de heraanleg van de Bollenberg-
Lubbeekstraat, de Dorpsstraat, de doorgang van Diestsesteenweg-Staatsbaan en de Tiense-
steenweg.

Kostenbewuste investeringen
Door het politieke gekrakeel werd er de afgelopen jaren bijzonder weinig geïnvesteerd in 
nieuwe wegen en gemeentelijke infrastructuur. De achterstand inhalen is de boodschap. Niet 
door in te zetten op peperdure prestigeprojecten zoals het nieuwe gemeenschapscentrum, 
wel door de klemtoon te leggen op wegen, jeugd, senioren en onderwijs. En met een correcte 
spreiding over alle deelgemeenten. Waar we de expertise zelf in huis hebben, hoeft er geen 
uitbesteding aan dure adviesbureaus. 

Dorpskernen als gezellige ontmoetingsplaatsen
Onze dorpskernen hebben de potentie om uit te groeien tot gezellige ontmoetingsplaatsen. 
Door onderinvesteringen en een gebrek aan visie zijn ze dit echter nog te weinig. De N-VA 
moedigt de klein handel en de horeca aan o.a. door de ondersteuning van een middenstands-
raad en door een duurzame oplossing te bieden aan de verkeers- en parkeerproblemen. In 
Linden ontwikkelen we de Kas teelhoeve tot een gezellige ontmoetingsplaats en vrijwaren we 
het grote voetbal- en speelveld van bebouwing.

Een sterk verenigingsleven
De sterkte van Lubbeek is haar bloeiende verenigingsleven met talrijke enthousiaste vrijwil-
ligers. De N-VA ondersteunt dit kostbare sociale weefsel maximaal. We realiseren nieuwe 
jeugdloka len in Lubbeek, Pellenberg en Binkom. Daarnaast ondersteunen we onze sport- en 
cultuurverenigingen op financieel en logistiek vlak op basis van transparante en objectieve 
criteria. 
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Een sterke ploeg voor Lubbeek
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Een sterke ploeg voor Lubbeek
FRANCKEN
THEO
34 jaar, lid Kamer van 
volksvertegenwoordigers, 
lijsttrekker, Linden
Ik ben ontgoocheld in de huidige be-
stuursploeg. In plaats van aan één 
zeel te trekken, heeft men elkaar het 
leven zuur gemaakt. 

Wij beloven het anders aan te pakken. 
Ik beloof u inspraak en daadkracht, 
6 jaar lang.

ROSKAMS
TANIA
48 jaar, Hoogleraar 
KUL, 2de plaats, Linden
Een open beleid leidt tot echte be-
trokkenheid. Ik ga voor meer in-
spraak in de Lubbeekse politiek. Als 
dokter besef ik als geen ander het 
belang van sport voor de gezond-
heid. 

Deze idealen pas ik toe op onze ge-
meente: een gezonde geest in een 
gezond lichaam.

SUFFELEERS
DAVY
36 jaar, leerkracht, 
3de plaats, Binkom
Kwalitatief onderwijs is een maat-
schappelijke topprioriteit.   Ik zet hier 
mijn schouders onder. Als voorzitter 
van N-VA Lubbeek strijd ik al meer 
dan 10 jaar voor beter bestuur in 
onze mooie gemeente. 

Eerlijk en correct besturen, daar ga 
ik voor.

BOVYN 
GEERT
62 jaar, Kinesitherapeut/
zaakvoerder, lijstduwer, 
Lubbeek
Lubbeek werd de voorbije jaren nau-
welijks bestuurd. Na het vermoei-
ende geruzie van de voorbije jaren  
wil ik werken aan een eensgezind 
gemeentebestuur dat zorgt voor een 
krachtdadig en ondernemend beleid.

Lijst
kandidaten

1 FRANCKEN Theo
2 ROSKAMS Tania
3 SUFFELEERS Davy
4 STROOBANTS Katrien
5 DE CANCK Raf
6 DE WINTER - PIETERS Tom
7 DE BAERE Luce
8 BEERENS Bart
9 DIERICKX Martine
10 VANHEMELRYCK Steven
11 VERHEYDEN Christiane
12 ROGGEN Johan
13 VERBEKE Hedwig
14 NOUWEN Luc
15 VANGEEL Heleen
16 MORREN Lode
17 DEHAES - GELLENS Marie-Therese
18 DE SCHAEPMEESTER Niels
19 DELANOO Sofie
20 DAEMS Veerle
21 MORGADO Purificaciòn
22 SERÉ Jan
23 BOVYN Geert

STROOBANTS
KATRIEN
36 jaar, boekhouder,
4de plaats, Binkom
Tien jaar ervaring als boekhouder 
leert me dat ook de private sector 
nood heeft aan steun. We moeten 
de kleinhandel en horeca stimuleren 
en ondersteunen in dialoog met een 
actieve middenstandsraad. 

DE CANCK
RAF
69 jaar, exportconsulent, 
5de plaats, Pellenberg
De N-VA staat voor een financieel 
gezond beleid dat investeert waar 
nodig zonder te vervallen in nutte-
loze prestigeprojecten. 

We steunen het verenigingsleven  op  
een rechtvaardige manier. Samen-
werking in plaats van concurrentie.



Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be. 
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be. DENKEN.DURVEN.DOEN.

Provincieraad
District TIENEN

1 DEWOLFS Lucia - Tienen

2 LIPPENS Patrick - Lubbeek (Linden)

3 GULDIX Johan - Geetbets

4 FUCHS Liselore - Hoegaarden

5 DELVAUX Helga - Linter (Wommersom)

6 BAEB Paula - Boutersem (Butsel)

7 DE BRUYN Piet - Rotselaar

Kiezen voor verandering.
Ook in de Vlaams-Brabantse
provincieraad.
Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de
werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer
bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De 
N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de
provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.

De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober
wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de
Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. Want 
zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

In Vlaams-Brabant gaan we voluit voor: 

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efficiënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.

2. Vlaams karakter bewaren
We blijven inzetten op het Vlaamse karakter van onze provincie. Dus: géén groot-Brussel
dat zeggenschap heeft van Liedekerke tot Landen. 

3. Werk: ook in eigen streek
Vlaams-Brabant moet economisch groeien met een diensten- en kenniseconomie. Ook in
de minder centraal gelegen gebieden moet er zo werk in eigen streek komen. 

4. Wonen en leven
Jonge gezinnen moeten in eigen streek kunnen blijven en er dus ook betaalbaar kunnen
wonen. 

5. Mobiliteit
We rijden ons allemaal vast. Het mobiliteitsvraagstuk moet hoger op de Vlaamse agenda
komen en er moeten meer middelen worden vrijgemaakt om het verkeersinfarct aan te
pakken. 

“De N-VA kiest voor verandering. 
In uw gemeente, maar ook in uw

provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.

Geef deze N-VA-kandidaten 
op 14 oktober uw stem.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Lucia Dewolfs
Lijsttrekker 
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