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Betrokkenheid

Beste dorpsgenoot,

Zondag 14 oktober wordt een belangrijke 
dag voor Lubbeek. Die dag beslist u of 
wij de verandering in Lubbeek kunnen 
verderzetten. 

Sinds januari 2013 werkt N-VA  
Lubbeek als grootste beleidspartij  
binnen dit gemeentebestuur aan een 
veilig en welvarend Lubbeek.

We brachten stabiliteit en investeerden 
fors in de toekomst van Lubbeek.  
Miljoenen werden geïnvesteerd in  
onderwijs, infrastructuur, betere dienst-
verlening en nutsvoorzieningen, maar 
steeds met bijzonder veel aandacht voor 
de gezondheid van de gemeentelijke 
financiën. Zo verhoogden we de kern- 
belastingen niet en bouwden we elk jaar 
de gemeentelijke schuld aanzienlijk af.

N-VA Lubbeek wil verder werken aan een 
welvarend Lubbeek waar iedereen aan 
bod komt, maar waar ieder ook, op zijn 
manier, verantwoordelijkheid opneemt. 
Betrokkenheid en inspraak zijn belangrijk. 
Onder andere om die reden werden de 
adviesraden geherwaardeerd en tal van 
informatievergaderingen georganiseerd 
door dit gemeentebestuur. Van een 
gemeente een thuis maken waar wordt 
samengeleefd is een taak van iedereen. 
Niet alleen van de 
politiek. U kan op 
ons rekenen. Wij 
hopelijk ook op u.

Raf DE CANCK 
Voorzitter  
N-VA Lubbeek

De Verandering werkt 

Betere en meer sociale dienstverlening

De uitbreiding en herindeling van het gemeentehuis zijn volop in uitvoering. Die uitbrei-
ding is nodig om ook de OCMW-diensten te kunnen huisvesten in het gemeentehuis.

De grote verhuis van de OCMW-diensten naar het gemeentehuis is voorzien voor de 
late zomer van 2018. “Door de sociale diensten te integreren wordt de drempel naar het 
OCMW lager en de dienstverlening efficiënter en socialer”, aldus waarnemend burgemeester 
Tania Roskams.

  Waarnemend burgemeester Tania Roskams en schepen van 
Jeugd, Sport en Cultuur Davy Suffeleers bij de nieuwe bijbouw.
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Mandataris in de kijker 
Davy Suffeleers
1   Wat houdt je functie in? 

Lubbekenaren kansen geven om die dingen te doen die ze graag doen: een boek lezen, 
sport beoefenen, muziek of toneel spelen, ravotten in een jeugdvereniging, samenkomen 
in een jeugdhuis.

2   Wat heb je al bereikt? Waar ben je fier op?
  Uitbreiding sportgids naar volwaardige vrijetijdsgids
  Uitbreiding sportweek voor kleuters en tieners
  Topkinderopvang tijdens de grote vakantie (Grabbelpas/Swap)
  Bouw bib, feestzaal, jeugdlokalen en aanleg speelterreintjes
  Organisatie Cultuurmarkt, Lubbeek Geboekt en Lubbeek on Stage om kansen te geven  

aan Lubbekenaren

3   Wat staat er nog op de planning? Wat zijn nog werkpunten?
  Plan van aanpak voor buitensporten
  Opwaardering van de jeugdhuizen

De bib: weetjes over 
werkjaar 2017
Wist je dat …
  de nieuwe bib ervaren wordt als een aange-

name plek waar men tot rust kan komen?
  het zelfscansysteem positief wordt onthaald?
  de inleverbus elke dag gebruikt wordt?
  er 2 658 leners zijn?
  er 614 nieuwe leners zijn?
  er 85 000 items uitgeleend werden?
  de drie schoolbibliotheken daarbovenop nog 

eens 24 400 items uitleenden?

 Naam: Davy Suffeleers

 Leeftijd: 42

  Burgerlijke stand: Gehuwd, drie 

kinderen

  Beroep: Leraar geschiedenis

  Hobby’s, interesses: Mountain-

bike, geopolitiek, wandelen in de 

bergen

  Mandatarisfunctie: Schepen van 

Sport, Jeugd, Cultuur, Bibliotheek, 

ICT, Feestelijkheden

  Motto: Verliezen doe je nooit: 

ofwel win je, ofwel leer je.

Lubbeek Dorp
Dit gemeentebestuur probeert voor elke dorpskern een aangepast en 
positief beleid te voeren. Ook voor Lubbeek Dorp werkt dit bestuur 
volop aan verandering voor vooruitgang. Naast de heraanleg van enkele 
belangrijke straten en de opening van de nieuwe jeugdlokalen hebben 
we het renovatieproject van de Sint-Martinuskerk en de begraafplaats 
opgestart. 

Fietsinfrastructuur 
We maken ook een einde aan de onduidelijkheid die er heerst voor fietsers 
op het rondpunt. Op korte termijn komen er nieuwe duidelijke fietspad-
markeringen. “Ook het fietspad op de Bollenberg is in volle voorbereiding, 
maar de aanleg van het fietspad zal pas kunnen starten na de nodige ont-
eigeningen en de opstart van de werken door Aquafin”, aldus waarnemend 
burgemeester Tania Roskams.

  Waarnemend burgemeester 
Tania Roskams op het rondpunt 
waar binnenkort duidelijke 
fietspadmarkeringen komen.

Deelgemeente  

in de kijker 
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Aantal inwoners  
(1 januari 2018):

14 387

Totaal exploitatiebudget van de 
gemeente:

€ 19 699 937 

Totaal investeringsbudget van de 
gemeente: 

€ 4 119 549 

Aflossing van financiële  
schuld: 

€ 1 548 890 
Gemeentelijke bijdrage  

aan de politie: 

€ 1 353 862

Gemeentelijke bijdrage  
aan de brandweer: 

€ 636 147 

Bijdrage aan de werking  
van het OCMW: 

€ 2 031 280 

Tussenkomst in de  
huisvuilverwerking: 

€ 596 050 
Onderhoud wegenwerken: 

€ 400 000 
Aanleg en onderhoud fietspaden:

€ 308 970 
Gemeentelijke tussenkomst in 

onderwijs:

€ 592 430 

Lubbeek in cijfers

Fier op Lubbekenaren
In Lubbeek wonen veel mensen op wie we fier mogen zijn 
om wat ze doen voor Lubbeek of om wat ze presteren. 
Met ‘Lubbeek on Stage’ en ‘Lubbeek Geboekt’ kregen 
deze inwoners de kans om zich aan het lokale publiek 
voor te stellen. Op het sportgala werden onze Lubbeekse 
sportlaureaten gehuldigd en op zaterdag 10 maart werden 
onze vrijwilligers bedankt voor hun inzet.

Troeven in rustig groen: bouwen aan duurzaamheid 
Onder leiding van schepen van Wonen en Duurzaamheid Geert 
Bovyn zet Lubbeek grote stappen voorwaarts op het vlak van 
duurzaamheid.

  Zo ging eind januari het wooninfopunt open. De vereniging 
‘Hartje Hageland’ is elke dinsdagvoormiddag aanwezig in het 
gemeentehuis om informatie en advies te geven aan huurders, 
verhuurders en eigenaars van woningen die vragen hebben rond 
bouwen, verbouwen of premies voor energiebesparende aan-
passingswerken. Iedereen kan vrijblijvend en zonder afspraak 
langskomen tussen 9 uur en 12 uur.

  Van 16 tot 27 april strijkt bovendien de Klimaatmobiel neer 
in Lubbeek. Daar kunt u eenvoudig en snel info krijgen over 
BENOveren, energiepremies en andere klimaatacties in de 
gemeente.

  In samenwerking met enkele vrijwilligers en de groendienst 
werd een snoeptuin geplant naast de bibliotheek. Een snoeptuin is een klimaatpositieve actie om de Lubbekenaar te inspireren om 
lokaal vers kleinfruit en verse kruiden te telen en elkaar al snoepend van de heerlijke bessen te ontmoeten.

  Hartje Hageland en schepen Geert Bovyn zetten een 
bezoeker van het wooninfopunt in de bloemetjes.

Bron: Uit de jaarrekeningen en de begroting 2018

Subsidiëring Atelier voor Muziek 
en Woord: 

€ 79 615 
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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


