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

Arnout Coel legt eed af in Vlaams Parlement (p. 2)Interview met Pieter Verheyden en An Wouters (p. 2-3)

De nieuwe bestuursperiode is goed gestart 
en zorgt onmiddellijk voor een levendig 
Lubbeek. Zo kwamen er op Lubbeek Feest 
meer dan 500 Lubbekenaren meevieren  
ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag.  
Volgend jaar komt er zeker een vervolg.  
U bent bij deze al uitgenodigd om een aantal 
Vlaamse tophits te komen meezingen.

Met aandacht voor onze Vlaamse identiteit 
en het principe van neutraliteit in het nieuwe 
pedagogische project, drukte de N-VA  
ook al haar stempel op het gemeentelijke 
onderwijsbeleid.

Aperitiefgesprek met professor Wim Vanhaverbeke
Zondag 17 november om 11 uur
Zaal Kastanjehof, Ganzendries 65, 3212 Pellenberg

Digitalisering: implicaties voor bedrijven en beleid
Hoe zullen digitale technologieën veranderingen teweegbrengen waar we dagelijks mee te maken hebben? 
Mogen nieuwe technologieën onze maatschappij zomaar veranderen zonder dat er spelregels gelden?

Werken aan een beter Lubbeek

Gratis toegang,
aperitief en 

hapjes

Beste dorpsgenoten

Een jaar geleden koos u een nieuw  
gemeentebestuur. Theo Francken werd  
opnieuw onze burgemeester en stelde een 
nieuw bestuur samen. In dit huis-aan-huisblad 
geven onze nieuwe schepenen An Wouters 
en Pieter Verheyden u hun eerste ervaringen 
mee.

Op 26 mei stemde u voor een nieuw Vlaams 
Parlement. Na de samenstelling van de 
Vlaamse Regering legde Arnout Coel uit onze 
Lubbeekse afdeling de eed af als parlements-
lid. Ook met Arnout kan u vandaag uitgebreid 
kennismaken.

N-VA Lubbeek herneemt de goede  
gewoonte van het aperitiefgesprek. Op  
zondag 17 november geeft professor Wim 
Vanhaverbeke een lezing over de gevolgen van 
de digitalisering op ons dagelijks leven. Het 
belooft een boeiende uiteenzetting te worden, 
gevolgd door aperitief en hapjes. 

Zin in smoutebollen? In december bakt  
burgemeester Francken smoutebollen op  
het dorpsplein in Lubbeek. Kom maar eens 
proeven van zijn bakkunsten. Maar daarover 
in het volgende nummer meer.

Lubbeek, een gemeente die groeit …  
dat zal ons meerjarenplan bewijzen.  
Veel leesplezier!

Raf De Canck
Voorzitter N-VA Lubbeek

Die identiteit van Lubbeek 
vinden we ook terug in ons 
waardevol erfgoed. N-VA 
Lubbeek steunt daarom de 
gemeentelijke investeringen in 
de herstellingswerken aan de 
Sint-Martinuskerk in Lubbeek, 
de geplande restauratiewerken 
aan de Speelbergkapel in Linden 
en de plaatsing van een infobord 
met historische informatie aan 
de kapel in Binkom.
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Arnout Coel legt eed af in Vlaams Parlement
Op 4 oktober legde Arnout Coel uit Lubbeek de eed af in het Vlaams Parlement. 
Daarmee heeft Lubbeek een extra stem op het nationale niveau om er de belangen 
van onze gemeente te verdedigen. 

Arnout zal in het Vlaams Parlement in de commissies Financiën, Landbouw en Onderwijs zetelen. 
Daarnaast volgt hij ook de commissie Openbare Werken en Mobiliteit op. Stuk voor stuk domeinen die 
voor Lubbeek van groot belang zijn. Denk maar aan investeringen in schoolgebouwen en leerkrachten, 
onze vele landbouwers, fruitboeren en wijnbouwers, de heraanleg van de Staatsbaan en de sluipverkeers- 
problematiek tussen de Tiense- en de Diestsesteenweg. En dat alles met een begroting die de schulden 
niet doorschuift naar volgende generaties, maar wel voldoende ruimte laat om te investeren.

Ambitieuze plannen
Arnout Coel: “Ik kijk ernaar uit om snel aan de slag te gaan. Er is een lijvig en ambitieus 
regeerakkoord geschreven. Dat moet nu de komende vijf jaar in concrete daden worden  
omgezet. Als parlementslid kan je de ministers bij de les houden en erop toezien dat het niet  
bij mooie woorden blijft. En er is uiteraard ook ruimte om met eigen voorstellen te komen.”

Wist u dat Lubbeek 1,4 miljoen euro extra middelen krijgt van de Vlaamse Regering voor het behoud van de open ruimte?

An Wouters
•  Schepen van Onderwijs, Kinderopvang, 

Economie en Streekontwikkeling
•  Voorzitter van het bijzonder comité 

voor de sociale dienst
•  Pellenberg
•  Mama van twee zonen
•  Hobby’s: lopen en skiën

Pieter Verheyden
•  Schepen van Sport, Wonen,  

Dierenwelzijn, Internationale  
Samenwerking, Begraafplaatsen  
en Erediensten

•  Sint-Bernard
•  Vader van twee zonen
•  Passie: voetbal

Pieter Verheyden 
en An Wouters 
blikken terug op 
hun eerste jaar  
als schepen
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Dag An en Pieter, voor velen zullen jullie nog onbekenden zijn. 
Kunnen jullie jezelf even voorstellen?
An: Ik woon meer dan twintig jaar in Pellenberg, waar ook mijn 
advocatenkantoor is gevestigd. Naast mijn drukke professionele 
leven breng ik graag tijd door met familie en vrienden. Verder kan 
je me al eens zien lopen in onze mooie groene gemeente. In de 
winter ga ik graag skiën.

Pieter: Ik woon samen met mijn echtgenote en twee zonen in 
Sint-Bernard. Ik ben teamleider in een groot magazijn. In mijn 
jeugd was ik bij de scouts, maar al gauw kwam ik terecht bij voetbal. 
Vandaag is voetbal nog altijd een van mijn passies, die ik ook aan 
mijn beide zonen heb doorgegeven. Met het gezin op vakantie 
gaan en tijd doorbrengen met vrienden zijn zaken die ik niet kan 
missen.

De politieke wereld was nieuw voor jullie. Waren er dingen die 
jullie verbaasd hebben dit jaar?
Samen: De hoeveelheid aan dossiers. 

Pieter: Wat mij verbaasde was de complexiteit van sommige 
dossiers. Waar soms logische oplossingen voor de hand lijken te 
liggen, botsen we vaak op procedures, regelgevingen en termijnen.

An: Elke week komen we met het schepencollege samen om de  
talrijke en uiteenlopende dossiers grondig te bespreken. Ik ben  
aangenaam verrast dat deze besprekingen leiden tot een zichtbare  
en directe impact en vaak ook een link hebben met nationale 
beleidslijnen. 

Het eerste jaar was overweldigend. Het grootste project van deze 
bestuursperiode, de nieuwe school in Pellenberg, kwam bij mij 
terecht. Ik heb het dossier onmiddellijk ter harte genomen, het 
subsidiedossier geoptimaliseerd, een geschikte tijdelijke locatie 
gevonden, het concept bijgestuurd …

Hebben jullie tijdens dit eerste jaar al zaken verwezenlijkt waarop 
jullie fier zijn?

An: Ik ben heel blij met de realisatie van het pedagogisch project 
van onze scholen, dat, na veel overleg, zeer ruim gedragen wordt. 
Onder meer het principe van neutraliteit en Vlaamse identiteit 
wordt daarin gewaarborgd.

Daarnaast wordt op 5 december het eerste ondernemersevent  
onder mijn beleid georganiseerd. Het thema daarvan is  
maatschappelijk verantwoord ondernemen, een kruisbestuiving van 
mijn bevoegdheid als schepen van Lokale Economie en mijn functie 
als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Pieter: Op het toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen, 
met voorrang voor de eigen inwoners, ben ik trots. Het is zeer 
belangrijk voor onze inwoners en ex-inwoners die in aanmerking 
komen voor een sociale woning. Ere wie ere toekomt: de basis 
hiervoor werd al gelegd door onze voormalige schepen van Wonen 
Geert Bovyn.

Er staan nog vijf jaren te wachten op jullie. Wat willen jullie in die 
periode nog verwezenlijken?
An: Als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
teken ik samen met de leden een beleid uit met focus op tewerk-
stelling en integratie via de Nederlandse taal om zo kansarmoede 
echt te bestrijden. Het is mijn doel om bij te dragen tot een hechtere 
gemeenschap binnen onze gemeente.

Pieter: Als schepen van Sport vind ik de aanleg van twee  
multifunctionele kunstgrasvelden belangrijk, omdat daardoor 
onze buitensportclubs het hele jaar door optimaal kunnen  
sporten. Bovendien wil ik kijken hoe we de site op de Gellenberg 
kunnen optimaliseren. We zullen daar een belangrijke knoop 
moeten doorhakken wat de sporthal betreft: renovatie, een grote  
opknapbeurt of een nieuwbouw tijdens de volgende bestuursperiode. 
Ook dierenwelzijn is een van mijn bevoegdheden. We bekijken 
momenteel verschillende opties zoals een extra hondenspeelweide.

Bedankt, An en Pieter. Wij wensen jullie nog veel succes.

Investeren in een veilige 
en sportieve toekomst
N-VA Lubbeek blijft investeren in een verkeersveilige en 
sportieve toekomst. De werken aan de Ganzendries en de 
sportkantine, beide in Pellenberg, zijn van start gegaan. 
Samen met de nutsmaatschappijen werd ook al de  
Tempelstraat in Linden heraangelegd.

 Ganzendries

 Tempelstraat

 Kantine Pellenberg
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


