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Engageer u voor onze mooie gemeente

Geef mee vorm aan een beter Lubbeek
In Lubbeek maakt de N-VA sinds 2012 het verschil. Heeft u ideeën over hoe het nog beter kan in onze gemeente?  
Wilt u niet aan de zijlijn blijven staan, maar mee het verschil maken? Kom dan onze ploeg versterken voor de  
gemeenteraadsverkiezingen. Samen maken we werk van een veilige thuis is een welvarend Lubbeek.

Gelukkig 2018!

Beste dorpsgenoten,

In naam van N-VA Lubbeek wens 
ik u een gelukkig nieuwjaar vol 
voorspoed, een goede gezondheid 
en heel veel enthousiasme.

Het laatste jaar van de legislatuur is 
ingegaan. Vele projecten en inves-
teringen zijn lopende of afgerond 
en hebben het uitzicht van Lubbeek 
veranderd. Maar het werk is niet af.

N-VA Lubbeek staat voor een 
veilige thuis in een welvarend 
Lubbeek. Veilige mobiliteit, een 
moderne jeugdwerking, kwaliteits-
vol onderwijs, efficiënt bestuur … 
Het zijn slechts enkele prioriteiten 
van onze partij.

Wij zijn heel benieuwd naar uw 
ideeën over wat Lubbeek nodig heeft. 
Mail ons via lubbeek@n-va.be of 
kom naar onze nieuwjaarsreceptie op 
zondag 28 januari. Niets zo construc-
tief als een goed gesprek.

Hopelijk tot dan om het nieuwe jaar 
feestelijk in te zetten.

Raf De Canck
voorzitter  
N-VA Lubbeek

  Meld u aan via lubbeek@n-va.be
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Verandering voor vooruitgang

Totaalrenovatie buitenschoolse  
kinderopvang
De IBO (buitenschoolse opvang) in Binkom wordt volledig gerenoveerd ter 
waarde van 233 000 euro. We blijven fors investeren in onze kinderen, jeugd 
en in de nodige infrastructuur. Lees meer op pagina 3. 
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lubbeek@n-va.be

  Wat heb je al verwezenlijkt? Waar ben je 
fier op?

Als gemeenteraadslid zie ik erop toe dat 
het beleidsprogramma uitgevoerd wordt. 
Daarnaast breng ik allerlei suggesties aan. 
In de politieraad zit ik in de werkgroep die 
het nieuwe politiekantoor uitwerkt. Als 
voorzitter van de lokale N-VA-afdeling ben 
ik steeds druk in de weer met de organisatie 
van alle activiteiten. 

   Wat staat er nog op de planning?
De grootste uitdaging als voorzitter 
van N-VA Lubbeek is om een 
sterke lijst samen te stellen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het 
zou fantastisch zijn om nog meer mondige 
inwoners bij het beleid te kunnen betrekken, 
zodat ze niet alleen suggesties aanbrengen, 
maar ook een beter inzicht zouden krijgen 
in de werking van de gemeente. Inwoners 
zouden niet alleen klant, maar ook partners 
moeten zijn.

 Wat zijn nog werkpunten?
Ik wil mij blijven inzetten om het sociaal 
weefsel tussen alle bevolkingsgroepen en 
leeftijden te behouden en te versterken. 
Lubbeek moet meer zijn dan een dorp waar 
mensen komen slapen.

Mandataris in de kijker

Raf De Canck

Deelgemeente in de kijker 

De verandering in Sint-Bernard
Dankzij het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) krijgen zowel de bedrijven als 
de bewoners zekerheid en zicht op de toekomst. De vele nieuwbouwprojecten zijn 
het bewijs dat het nieuwe RUP een belangrijke stap is om van Sint-Bernard weer een 
levendige woonkern te maken. In dat kader zullen ook de kerk van Sint-Bernard en de 
OCMW-lokalen een herbestemming krijgen. Ook op het vlak van verkeersveiligheid 
zijn een aantal belangrijke ingrepen gebeurd, met de invoering van de lagere 
snelheidszones. Ook het Roth werd heraangelegd.

Inzetten op leefbaarheid en veilige mobiliteit
“De volgende jaren moeten we verder inzetten op de leefbaarheid en op veilige 
mobiliteit in Sint-Bernard”, zegt gemeenteraadslid Tom De Winter-Pieters. “Het zou 
een goede zaak zijn als we erin slagen samen te werken met het gewest om van de 
Staatsbaan een veilige verkeersader te maken.”

 Naam: Raf De Canck

  Beroep: Gepensioneerd na 43 

jaar in het bedrijfsleven

  Hobby’s, interesses: Toneel, 

fanfare, opa van vier kleinkin-

deren, reizen, politiek

  Mandatarisfunctie: Fractie-

voorzitter in de gemeenteraad, 

lid politieraad, voorzitter 

N-VA Lubbeek

Strijd tegen criminaliteit:  
nieuwe ANPR-camera
In de strijd tegen criminaliteit is de ANPR-camera met nummerplaatherkenning een 
efficiënt wapen. De politieraad heeft besloten dat onze politiezone een mobiele ANPR-
camera zal aankopen en op de N2 in Lubbeek komt een permanent exemplaar.

Nieuwe start
N-VA Lubbeek telt twee nieuwe mandatarissen. Veel succes Luc en Hedwig. Bedankt Heleen en Katrien voor alles wat jullie voor 
onze mooie gemeente betekend hebben.

  Luc Nouwen heeft de eed afgelegd 
als OCMW-raadslid. Hij neemt de 
plaats in van Heleen Vangeel. Zij 
verhuist naar Leuven.

  Hedwig Verbeke vervangt Katrien 
Stroobants als gemeenteraadslid.
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Verandering voor vooruitgang: erfgoed eren

Renovatie Sint-Kwintenkerk  
en Sint-Martinuskerk
N-VA Lubbeek zet sterk in op de opwaardering van ons 
gemeentelijk erfgoed. Prachtig erfgoed dat in erbarmelijke 
staat was, wordt opgewaardeerd dankzij dit gemeentebestuur. 
Denk maar aan het Rood en Wit Kasteel, de Kasteelhoeve en 
de pastorij in Linden. Ook de Sint-Kwintenkerk onderging 
een prachtige renovatie. Weldra starten de renovatiewerken 
aan de Sint-Martinuskerk in Lubbeek. De werken zullen 
starten met de renovatie van de gevel, inclusief het uurwerk 
dat in erbarmelijke toestand verkeert. De werken worden 
geraamd op 1,5 miljoen euro. Tachtig procent daarvan wordt 
gesubsidieerd door Erfgoed Vlaanderen. De overige twintig 
procent is voor rekening van de kerkfabriek en de gemeente.

   De Sint-Kwintenkerk onderging 
een prachtige renovatie. 

Renovatie buitenschoolse opvang Binkom

“Onze ambitie? Tegen 2020 moet het volledige  
gemeentelijke onderwijspatrimonium vernieuwd zijn”
De gemeenteraad keurde eind november de renovatie 
van de buitenschoolse opvang te Binkom goed. De 
IBO (buitenschoolse opvang) Binkom wordt volledig 
gerenoveerd ter waarde van 233 000 euro.

Na de nieuwe school en IBO én nieuwe scoutslokalen in 
Linden in de vorige legislatuur, de recente nieuwe school 
en Chirolokalen in Binkom en de nieuwe scoutslokalen in 
Lubbeek en nieuwe Chirolokalen in Pellenberg is het nu de 
beurt aan de IBO in Binkom. Daarnaast vorderen de plannen 
voor een nieuwe school en IBO in Pellenberg en blijven we 
vanuit de gemeente investeren in heel wat extra leraaruren 
in onze scholen en in kwaliteitsvolle begeleiding in onze vier 
locaties voor buitenschoolse kinderopvang (Lubbeek, Linden, 
Pellenberg en Binkom).

Tegen 2020 moet het volledige gemeentelijke onderwijs-
patrimonium vernieuwd zijn. Dat is onze ambitie.

“Ons gemeentebestuur heeft een hart voor kinderen. 
Onderwijs en opvoeding zijn cruciaal in een mensenleven. 
Hier loopt het in onze samenleving vaak mis. We blijven dan 

ook fors investeren in goede infrastructuur en omkadering”, 
zegt titelvoerend burgemeester Theo Francken.

  De buitenschoolse opvang Binkom wordt volledig gerenoveerd 
ter waarde van 233 000 euro.

  De eerste editie van de cultuur-
markt was een voltreffer. Lubbeek 
is duidelijk rijk aan kunstenaars 
en verenigingen.

Eerste cultuurmarkt
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We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

1

Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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