
LUBBEEK
 lubbeek@n-va.be I  www.n-va.be/lubbeek I jaargang 15 I nr. 2 I april 2017

V.U.: TANIA ROSKAMS, MINNEZANG 15, 3210 LINDEN

Op 30 november 2017 sluit het opvangcentrum van Fedasil in de  
gebouwen van Infrax op het industrieterrein in Lubbeek definitief  
de deuren. Nu de instroom van asielzoekers onder controle is, kunnen 
de 300 noodopvangplaatsen in Lubbeek verdwijnen. Zoals beloofd. 

Het open opvangcentrum opende de deu-
ren op 12 november 2015. “De infoverga-
dering die aan de opening voorafging, was 
een bewogen avond. En hoewel de opvang 
voor sommige buurtbewoners wat hinder 
veroorzaakte, willen wij het personeel van 
het centrum, de Lubbeekse onderwijzers, 
sociale assistenten, de Lubbeekse poli-
tie en de vele enthousiaste vrijwilligers 
bedanken voor hun schitterende werk. 
En de buurtbewoners voor hun geduld, 
betrokkenheid en gastvrijheid”, zegt Theo 

Francken, staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie en titelvoerend burgemeester 
van Lubbeek.

“Het opvangcentrum was altijd bedoeld 
als tijdelijke noodopvang. Het verschaffen 
van bed, bad en brood aan elke asiel-
zoeker tijdens de asielcrisis vormde een 
enorme logistieke uitdaging. Ik ben er fier 
op dat Lubbeek haar gastvrij gelaat heeft 
getoond en haar steentje heeft bijgedragen 
tijdens de asielcrisis.”

Opvangcentrum in Lubbeek 
sluit de deuren

Nieuwe voorzitter 
N-VA Lubbeek

Beste dorpsgenoot,

Er is maar één constante in het leven 
en dat is verandering. Jan Seré, 
onze voormalige voorzitter, is recent 
verhuisd naar een andere gemeente 
en kon daarom niet langer voorzit-
ter blijven. Ik ben vereerd dat het 
bestuur van N-VA Lubbeek mij heeft 
gekozen als zijn opvolger.

Uit naam van het voltallige bestuur 
wil ik Jan bedanken voor zijn onver-
droten inzet voor de afdeling. Jan zijn 
werk als voorzitter is niet af. Politiek 
werk is nooit af. Maar het werk 
dat hij deed, was altijd meer dan 
af. Denk maar aan de interessante 
aperitiefgesprekken, de succesvolle 
nieuwjaarsrecepties, de smakelijke 
eetdagen, de talloze vergaderingen 
van de fractie en het bestuur, zijn 
aanwezigheid op de gemeenteraad 
en de vele informele overlegmomen-
ten. Bedankt Jan.

De verandering met N-VA Lubbeek 
is al zicht- en tastbaar maar de werf 
is nog niet af. Op mij zal Lubbeek 
in ieder geval mogen rekenen om 
samen met de bestuursleden, de 
mandatarissen en de vele leden en 
sympathisanten het werk verder te 
zetten.

Ik hoop u in de tussentijd te mogen 
verwelkomen op onze eetdag op 
zondag 23 april in zaal Libbeke.  
Heel graag tot dan.

Raf De Canck
Voorzitter  
N-VA Lubbeek

Komt u ook naar onze eetdag?
N-VA Lubbeek nodigt u van harte uit op het eetfestijn  
van N-VA Lubbeek met Theo Francken en Tania  
Roskams op zondag 23 april 2017 in zaal Libbeke  
(Gellenberg 16, 3210 Lubbeek) van 11 uur tot 15 uur.  
U kan kiezen uit steak op drie wijzen,  
koninginnenhapje of een vegetarische  
schotel. Voor de kindjes is er ook kip  
met appelmoes.

 Inschrijven kan via lubbeek@n-va.be. 
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De verandering in Pellenberg: een nieuwe school
Er komen geen bijkomende klassen voor de school in 
Pellenberg. In plaats daarvan onderzoeken we met 
het gemeentebestuur de mogelijkheid om een nieuwe 
school te bouwen in het centrum van Pellenberg. 

De huidige school heeft geen erfgoedwaarde en kan afgebroken 
worden. Een nieuwbouw heeft vele voordelen. Een nieuwe school 
zou op dezelfde site komen maar zou beter ingeplant worden. Dit 
om de voetweg die dwars over de speelplaats loopt te vrijwaren. 
Bovendien zou de nieuwe speelplaats multifunctioneel kunnen 
zijn en na de schooluren dienst doen als ontmoetingsplaats.

Deelgemeente in de kijker: 

Lubbeek centrum
Lubbeek centrum is het kloppende hart van de gemeente Lubbeek. Het gemeentebestuur heeft dan ook sterk geïnvesteerd in 
de nodige infrastructuur, betere verkeersveiligheid en een leefbare en moderne dorpskern. Zo werd de Dorpsstraat eindelijk 
aangepakt, werd de nieuwe bibliotheek en feestzaal gebouwd en heel recent werden de nieuwe scouts- en KLJ-lokalen feestelijk 
geopend. De verandering werkt!

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

Ik ben er fier op dat het OCMW Lubbeek 
elk dossier de persoonlijke aandacht 
geeft die het verdient. Alle aanvragen 
worden individueel behandeld dankzij de 
toegewijde inzet van onze maatschappelijke 
medewerkers. Als lid van het bijzonder 
comité van de sociale dienst werk ik mee 
aan de finale beslissing over de dossiers. Het 
comité kijkt er ook op toe dat alles correct 
verloopt en dat iedereen gelijke kansen 
krijgt.

 Wat staat er nog op de planning?
Het OCMW wordt in de loop van deze 
legislatuur geïntegreerd in de gemeente om 
de dienstverlening meer efficiënt te maken. 
We zijn volop op zoek naar een gepaste 
bestemming voor het huidige OCMW-
gebouw. De vernieuwing van de serviceflats 
staat ook nog op de agenda. 

 Wat zijn nog werkpunten?
De dienstverlening aan huis kan nog veel 
beter en we moeten nog meer aandacht 
besteden aan begeleiding en activering van 
werkzoekenden.

OCMW-raadslid Martine Dierickx
Mandataris in de kijker

Martine in het kort

  Naam: Martine Dierickx

  Leeftijd: 47

  Beroep: Social Relations Director

  Hobby’s, interesses: Als mama van twee 

prachtige dochters en een druk sociaal 

leven zijn je dagen al snel gevuld. Toch is 

er nog wat ruimte voor creatieve bezighe-

den zoals koken, juwelen ontwerpen en 

tuinieren en natuurlijk hoort er ook wat 

sporten bij.

  Mandatarisfunctie: OCMW-raadslid, lid 

bijzonder comité sociale dienst
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Politiezone Lubbeek heeft nieuwe korpschef
Walter Vranckx (51) is de nieuwe korpschef van politiezone Lubbeek. Hij volgde Herman Vercoutter op in 
januari 2017.

Walter Vrankcx: “Als korpschef draag ik de operationele 
eindverantwoordelijkheid van de politiezone. Onze dienstver-
lening is breed, maar de maximale veiligheid van onze inwo-
ners staat steeds centraal. De mensen moeten op ons kunnen 
rekenen, altijd en overal. Ook een goede interne en externe 
communicatie is cruciaal om onder andere de criminaliteit 
verder aan te pakken. Ik vind het ook belangrijk dat de politie 
tussen de mensen staat”, aldus de nieuwe korpschef. “Samen 
gaan we voor een leefbaar en veilig Lubbeek.”

Als korpschef zal Vranckx ook de nieuwbouw van het nieuwe 
politiecommissariaat op de Gellenberg site coördineren. “Het 
is mijn ambitie een functioneel gebouw neer te zetten op een 
zo kostenefficiënt mogelijke manier”, aldus korpschef Vran-
ckx.

N-VA Lubbeek wenst Walter alle succes in zijn nieuwe functie 
en bedankt Herman voor zijn jarenlange inzet.

Een nieuwe start in feestzaal ’t Libbeke
N-VA Lubbeek nodigde alle Lubbeekse inwoners uit voor spel en plezier in het eerste operationele weekend van de nieuwe feestzaal. 
Op de LAN-dag was iedereen welkom voor online en offline spelletjes. De bingonamiddag werd muzikaal omkaderd door de FAB2 
E.P. Band. “Het was een geslaagd weekend vol spel en plezier.”, aldus waarnemend burgemeester Tania Roskams. “Zo hebben we de 
feestzaal meteen gebruikt waarvoor ze ontworpen is: gezellig samenzijn met dorpsgenoten.”

V.l.n.r. Nieuwe korpschef Walter Vranckx, titelvoerend burgemees-
ter van Lubbeek Theo Francken en voormalig korpschef Herman 
Vercoutter: “Samen voor een veilig Lubbeek.”



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /
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