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LUBBEEK
VERKIEZINGSDRUKWERK - V.U.: RAF DE CANCK, FONTEINSTRAAT 1, 3212 PELLENBERG

Uw Lubbeekse  
kandidaten voor  
de Kamer en  
het Vlaams  
Parlement

N-VA Lubbeek is trots twee kandidaten te kunnen voorstellen voor de nationale verkiezingen in mei. Theo 
Francken is lijsttrekker voor de Kamer en hoeft nog nauwelijks voorgesteld te worden. Arnout Coel ziet zijn 
jarenlange inzet beloond met de eerste opvolgersplaats voor het Vlaams Parlement. Lees meer op pagina 2.

Eetdag N-VA Lubbeek
Zondag 28 april 
11 tot 15 uur
Zaal Infrax
Ingang via de 
Plein Pellenberg

Keuze uit steak,  
vol-au-vent of  
vegetarische pasta 
Kip voor de kinderen

Vrijdag 
10 mei - 19 uur

Kastanjehof
Ganzendries 65 
3212 Pellenberg 

Informatieavond 
over uw pensioen  
en sociale zekerheid

De vergrijzing van de maatschappij 
brengt enkele grote uitdagingen met 
zich mee. Ons pensioen en onze sociale 
zekerheid staan onder druk. Kamerlid 
en pensioenspecialist Jan Spooren en 
Vlaams Parlementslid en zorgexpert  
Peter Persyn stellen u graag de 
N-VA-oplossingen voor. De toegang  
is gratis. 
 
Iedereen van harte welkom!

Inschrijven kan via lubbeek@n-va.be

Sterke lokale verankering dankzij grootste bestuur van N-VA Lubbeek ooit (p. 3)
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Een stem voor Theo is een stem voor de belangenbehartiging van 
Lubbeek en Vlaanderen op het allerhoogste politieke niveau.

Uw Lubbeekse kandidaten voor de 
Kamer en het Vlaams Parlement

Wie is Arnout Coel?

Arnout Coel (33) verhuisde 
in 2016 van Rotselaar naar 
Lubbeek voor de liefde. Hij is 
getrouwd met Lien Geutjens. 
Zij woont al 30 jaar op de 
Dunberg, groeide op in manege 
Waterhof op de Gellenberg en 
gaf leiding aan KLJ Lubbeek. 
Samen hebben ze twee  
kinderen, Arthur (2) en Brent  
(1 maand). Arnouts weinige 
vrije tijd gaat vooral naar de 
zorg voor zijn kudde dwerggeiten. 
Hij is hobbyfokker en lid van  
de Belgische Dwerggeiten- 
organisatie (BDO). 

Arnout studeerde aan het 
Montfortcollege in Rotselaar 
en aan het Sint-Jozefscollege 
in Aarschot. Daarna behaalde 
hij zijn masterdiploma Politieke 
Wetenschappen aan de KU 
Leuven. Al vanop de school- 
banken stapte hij in de politiek. 

Als 16-jarige stampte hij mee 
N-VA-afdelingen uit de grond in 
het Hageland, nam bestuurs-
functies op in de verschillende 
bestuursniveaus van de partij 
en legde zo in onze regio mee 
de basis van wat nu de grootste 
partij van het land is. 

Na 17 jaar vrijwillige inzet voor 
de N-VA en zijn politieke idealen, 
met name een welvarend en 
warm Vlaanderen, krijgt hij nu 
de kans van de partij om een 
gooi te doen naar een zitje in 
het Vlaams Parlement. Met uw 
steun en stem wil hij werken 
aan een financieel gezond 
Vlaanderen, aan een efficiënte 
overheid en een rationeel maar 
warm beleid met specifieke 
aandacht voor betaalbare en 
flexibele kinderopvang, kwali-
teitsvolle zorg en meer ambitie 
voor het milieu en dierenwelzijn. 

Stem Coel voor een warm 
Vlaanderen. 

Een stem voor Arnout is een stem voor een jonge 
vader die zijn beleidservaring en partijnetwerk in 
Brussel wil aanwenden voor een beter Lubbeek. Zo 
wil hij vanuit het Vlaams Parlement werken aan een 
veiligere Staatsbaan en voldoende betaalbare en 
kwaliteitsvolle plaatsen in de kinderopvang.

Theo Francken | Lijsttrekker Kamer 

•  41 jaar
•   Linden
•  Burgemeester
•  Kamerlid
•   Voormalig staatssecretaris 
•  Expertises: asiel en migratie, onderwijs, defensie en 

buitenlandse zaken

Arnout Coel | Eerste opvolger Vlaams Parlement

•  33 jaar 
•  Lubbeek 
•  Voorzitter van het arrondissementeel bestuur van de 

N-VA in arrondissement Leuven 
•   Kabinetsmedewerker van Vlaams minister voor Mobiliteit, 

Toerisme en Dierenwelzijn Ben Weyts
•  Voormalig kabinetssecretaris en begrotingsadviseur van 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 
Vereenvoudiging Theo Francken 
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Sterke lokale verankering dankzij grootste 
bestuur van N-VA Lubbeek ooit

In februari kozen de leden van N-VA Lubbeek een nieuw afdelingsbestuur. Raf De Canck werd verkozen als voorzitter en volgde zo zichzelf op 
nadat hij het voorzitterschap zeer succesvol had overgenomen tijdens de vorige bestuursperiode. De leden kozen als ondervoorzitter voor Tom De 
Winter-Pieters, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en een van de steunpilaren van de afdeling, zowel voor als achter de schermen. 
Het voorzittersduo kan voor de werking van de Lubbeekse N-VA-afdeling rekenen op maar liefst 24 bestuursleden.

Nieuw gemeentebestuur maakt meteen werk 
van verkiezingsbeloften
Het nieuwe gemeentebestuur heeft zijn start niet gemist. Op de gemeenteraden van januari, februari en maart werden meteen enkele belangrijke 
dossiers goedgekeurd. Onder leiding van burgemeester Theo Francken is de samenwerking binnen het schepencollege optimaal. De nieuwe 
schepenen, An Wouters en Pieter Verheyden, werken nauw samen met ervaren schepenen Tania Roskams, Davy Suffeleers en Paul Duerinckx. 

V.l.n.r. Frank Baeyens, Pieter Verheyden, Davy Suffeleers, Koen Corluy, Hedwig Verbeke, Martine Adams, Tania Roskams, Jolien Vissers, Arnout 
Coel, Raf De Canck, Theo Francken, Tom De Winter-Pieters, Bart Beerens, Amadeo Vanhaverbeke, An Wouters, Peter Becuwe, Patrick Lippens, 
Geert Bovyn. Niet op foto: Mailee Hovsepian, Martine Dierckx, Ranya Akay, Lucienne De Baere, Kirsten Baeyens, Lien Geutjens, Nick Peeters, 
Willem Schoolmeesters.

Bouwen, bouwen, bouwen
•  De vernieuwde naschoolse opvang in Binkom heeft de deuren 

geopend.
•  De plannen voor de nieuwe school in Pellenberg zijn goedgekeurd.
•  De werken aan de Ganzendries (riolering, fietspaden, wegdek) 

starten in april.
•  Het budget voor de renovatie van de voetbalkantine van Pellenberg 

is goedgekeurd.
•  De vernieuwing en uitbreiding van het sanitair van basisschool  

De Stip in Linden werden goedgekeurd.

  Veiligheid 
De bouw van het nieuwe politiekantoor gaat dit jaar van start.  
De nieuwe infrastructuur zal leiden tot een betere dienstverlening. 
De huidige infrastructuur is zodanig aftands dat er niet optimaal 
gefunctioneerd kan worden. Nieuwe politiemensen kiezen ook om 
die reden niet voor onze politiezone. Een nieuwe en moderne 
infrastructuur zal het personeelstekort in onze politiezone mee 
helpen oplossen.

Sport
Lubbeek investeert in twee multifunctionele 
buitensportterreinen. De A-terreinen van  
SMS Lubbeek en VK Linden zullen kunstgras-
velden worden. Daar was al jaren nood aan.  
In Lubbeek krijgt het terrein zowel belijning voor 
voetbal, korfbal als lacrosse. Een nationale  
primeur.

Respect voor erfgoed en ver-
fraaiing van onze dorpskernen
De restauratiewerken aan de Sint- 
Martinuskerk zijn gestart. De Gellenberg-
site krijgt een geheel nieuwe inrichting 
met een nieuw politiekantoor, een nieuwe 
parking en een groene zone. De onder-
grondse glascontainers in Linden-Centrum 
werden in gebruik genomen.



Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Vlaams-Brabant. 

n-va.be/verkiezingen

Nadia 
SMINATE
Londerzeel

Vlaams 
volksvertegenwoordiger

2de plaats
Vlaams Parlement

Kristien  
VAN VAERENBERGH
Lennik 

Kamerlid 

2de plaats
Kamer

Ben
WEYTS
Beersel

Vlaams minister

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Theo 
FRANCKEN
Lubbeek

Voormalig staatssecretaris, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Kamer

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


