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Veilig thuis in een welvarend Lubbeek

Op 14 oktober kozen maar liefst 3 558 kiezers voor N-VA Lubbeek. Goed voor 34,5 procent 
van de stemmen. Wij willen alle kiezers bedanken voor het vertrouwen en zijn meer dan ooit 
gemotiveerd om te werken aan een beter Lubbeek voor alle inwoners. Vanaf 1 januari 2019 
gaat de nieuwe bestuursploeg aan het werk. Ontdek de bevoegdheidsverdeling in dit boekje.

Zondag 27 januari
Nieuwjaarsreceptie met Vlaams 
minister van Mobiliteit en Dieren- 
welzijn Ben Weyts in het Kastanjehof, 
Ganzendries 65, 3212 Pellenberg

Word lid van (Jong) N-VA
Heeft u zin om mee te werken aan 
de verandering in Lubbeek en in 
Vlaanderen? Word lid van de  
N-VA. Stuur een mail naar  
lubbeek@n-va.be

Jonger dan 31 jaar? Ontdek het 
brede aanbod van activiteiten van 
Jong N-VA. Meer info? Mail naar 
sven.mayne@n-va.be

Meer weten over  
N-VA Lubbeek?

 www.n-va.be/lubbeek
 N-VA Lubbeek

N-VA Lubbeek wenst 
u fijne feestdagen

3 558 keer bedankt!

Zondag 9 december om 11 uur
Gratis toegang - deuren vanaf 10u30

Zaal Kastanjehof
Ganzendries 65, 3212 Pellenberg

N-VA Lubbeek nodigt u uit 
voor een kerstdrink
Mis de kersttoespraak van titelvoerend burgemeester  

Theo Francken niet om 11 uur. Waarnemend burgemeester 

Davy Suffeleers presenteert onze nieuwe bestuursploeg en 

het beleidsplan 2019-2025. Kom kennismaken met alle 

mandatarissen van N-VA Lubbeek.

© Bertram Van Ryckel 
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Uw verkozenen

Tania Roskams
Schepen voor Ruimtelijke  
Ordening, Stedenbouw,  
Milieu, Mobiliteit,  
Personeel, Landbouw,  
Trage Wegen, Waterlopen
tania.roskams@n-va.be

Geert Bovyn
Fractievoorzitter  
in de gemeenteraad
geert.bovyn@n-va.be

An Wouters
Schepen voor Onderwijs, 
Kinderopvang, Economie, 
Streekontwikkeling,  
voorzitter Bijzonder Comité
an.wouters@n-va.be

Mailee Hovsepian
Gemeenteraadslid
mailee.hovsepian@n-va.be

Pieter Verheyden
Schepen voor Sport, Sociale 
Dienst, Gelijke Kansen,  
Wonen, Dierenwelzijn,  
Internationale  
Samenwerking
pieter.verheyden@n-va.be

Martine Adams
Gemeenteraadslid
martine.adams@n-va.be

Raf De Canck
Schepen voor Openbare 
Werken, Financiën en 
Begroting, Patrimonium, 
Erediensten en  
Begraafplaatsen
raf.decanck@n-va.be

Wist je dat ...
er 11 329 ingeschreven kiezers zijn in Lubbeek (14 387 inwoners)?

93,1 procent van de kiezers gestemd heeft?

N-VA Lubbeek stijgt van 7 naar 9 zetels in de gemeenteraad?

10 300 geldige stemmen werden uitgebracht? Waarvan 34,5 procent voor N-VA Lubbeek, goed voor 3 558 stemmen?

de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2024 zijn?

Wie doet 
wat?

Verkiezings-
weetjes
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Uw burgemeesters 

Theo Francken
Titelvoerend burgemeester,  
gemeenteraadslid
theo.francken@n-va.be

Davy Suffeleers
Waarnemend burgemeester, bevoegd voor Duurzaamheid, 
Communicatie, IT & Digitalisering, Bevolking, Burgerlijke 
Stand, Politie, Veiligheid, Noodplanning & Brandweer
davy.suffeleers@n-va.be

Lubbeek in 2024
De volgende zes jaar zal het nieuwe gemeente- 
bestuur van N-VA en CD&V collegiaal en  
constructief samenwerken aan een welvarend  
en duurzaam Lubbeek. Wat zal er veranderen  
de volgende jaren? Tien van de belangrijkste  
dossiers uit het bestuursplan 2019-2024 stellen  
we alvast graag aan u voor.

1   De bouw van de nieuwe school in 
Pellenberg

2   De bouw van het nieuwe  
politiekantoor

3   De uitrol van het ANPR- 
cameraplan in de strijd tegen het 
doorgaand zwaar vervoer en de 
permanente aandacht voor  

verkeersveiligheid, in het bijzonder 
in de schoolomgevingen

4   De aanleg van verkeersveilige  
fiets- en voetpaden

5   Het blijvend verzet tegen de  
onrechtvaardige spreiding en  
geluidsoverlast van Leuven  
Rechtdoor

6   Het groen en leefbaar houden van  
Lubbeek

7   De aanleg van kunstgrasvelden
8   Een ondernemersvriendelijk Lubbeek
9   De heraanleg van de Staatsbaan in  

samenwerking met Vlaanderen
10   Het behoud van de kernbelastingen  

op het huidige niveau

Benieuwd naar meer? Kom dan zondag 9 december om 11 uur naar het Kastanjehof (Ganzendries 65, 3212 Pellenberg) voor een  
toelichting van het bestuursplan en een gezellige kerstdrink. Allen van harte welkom. De toegang is gratis. Inschrijven is niet nodig.

Vanaf januari 2019 vindt u het volledige bestuursplan op de website van N-VA Lubbeek.

De bouw van de nieuwe school in Pellenberg 
wordt een van de belangrijkste dossiers. 



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.

van Vlaanderen weer een 
topsportland.

en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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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