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Ook verandering voor vooruitgang in OCMW 
OCMW-diensten verhuizen  
naar gemeentehuis
Alle diensten van het OCMW, met uitzondering van de serviceflats en het lokaal 
dienstencentrum, verhuizen deze bestuursperiode nog van de Staatsbaan naar het 
gemeentehuis op de Gellenberg. Afhankelijk van de voortgang van de werken is de 
verhuis gepland in augustus 2018. Het gemeentehuis breidt uit met een nieuwe vleugel 
aan de achterzijde om de diensten van het OCMW te kunnen huisvesten. 

 Lees verder op bladzijde 3

Goede voornemens
 
Beste dorpsgenoten,

Ik zou u in naam van de bestuurs-
ploeg en de mandatarissen van N-VA 
Lubbeek prettige feestdagen en een 
voorspoedig en gezond 2017 willen 
wensen. 

Ook wij maken goede voornemens 
voor het nieuwe jaar. We zijn ervan 
overtuigd dat de weg van veran-
dering die we zijn ingeslagen, de 
juiste weg is voor Lubbeek en de 
Lubbekkenaren. Wij nemen ons dan 
ook voor om tijdens de laatste twee 
jaren van de bestuurstermijn 2013 
– 2018 nog zoveel mogelijk zaken te 
realiseren en af te werken.

Als bestuur zitten we ook niet stil. In 
2017 organiseren we opnieuw onze 
aperitiefgesprekken met diverse 
interessante sprekers, een jonge-
renactiviteit in de nieuwe feestzaal 
‘t Libbeke, onze jaarlijkse eetdag 
en niet te vergeten het bal van de 
burgemeesters.

Hou dus zeker uw brievenbus en 
onze facebookpagina in het oog!

Warme wensen,

Jan Seré
Voorzitter

N-VA Lubbeek nodigt u van harte uit op haar 
nieuwjaarsreceptie met Vicepremier Jan Jambon. 
Als minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken 
komt hij spreken over de regering Michel I en de 
verandering die ze brengt.

U bent van harte welkom op zondag 29 
januari 2017 om 11 uur in zaal Kastanjehof 
(Ganzendries 65, Pellenberg) voor deze 
boeiende uiteenzetting. De deuren openen 
om 10.45 uur. De inkom is gratis en wij 
bieden u het aperitief aan.

Nieuwjaarsreceptie met Jan Jambon
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Deelgemeente in de kijker
Sint-Bernard
Hoewel Sint-Bernard geen officiële deelgemeente 
is, verdient de parochie toch bijzondere aandacht 
van elk gemeentebestuur. Aan weerskanten van de 
drukke Staatsbaan zijn er tal van lokale bedrijven en 
ondernemers gevestigd en  wonen vele Lubbekenaren 
rustig in het groen met snelle verbinding naar Leuven en 
het Gouden Kruispunt.

“In Sint-Bernard werken we met het huidige bestuur aan 
betere verkeersveiligheid en aan een evenwicht tussen  
aangenaam wonen en duurzaam ondernemen”, zegt N-VA-
gemeenteraadslid Tom De Winter-Pieters.  
“Vooral op het vlak van sluipverkeer en de vernieuwing van 
enkele straten en fietspaden ligt er nog werk op de plank.”

Stand van zaken wegenwerken
Er wordt gewerkt!
Dorpsstraat: Fase 2 is van start gegaan. Er wordt nieuwe  
riolering gelegd. De afwerking is voorzien in het voorjaar 
van 2017. De oplevering van het hele project is voorzien in 
juni 2017. We trachten gedurende de werken de veiligheid 
zoveel als mogelijk te waarborgen en de toegang tot de 
school en handelszaken te garanderen.

Nachtegalenstraat: De werken aan het voetpad worden nog 
in 2016 opgestart.

Ganzendries: De start van de werken is voorzien voor het 
najaar van 2017. Maar de timing hangt af van Aquafin.

Bollenberg: De werken worden volledig voorbereid. Het 
rooilijnplan en de grondinnames worden afgewerkt in 
2017 en 2018. De uitvoering van de werken kan echter pas 
starten na afronding van de werken in de Dorpsstraat en de 
Ganzendries. 

Wat heb je al verwezenlijkt?  
Waar ben je fier op?
Ik ben er fier op dat we deze bestuurs- 
periode de moed hebben gehad om te  
investeren en zo enkele ingrijpende  
veranderingen hebben verwezenlijkt zoals 
de nieuwe bibliotheek en feestzaal. 

Waar ik nog meer fier op ben, is dat we 
daarin geslaagd zijn in een kader van 
gezonde gemeentelijke financiën zonder de 
lasten door te schuiven naar de toekomstige 
generaties die ook een leefbare gemeente 
verdienen.

Wat staat er nog op de planning? 
Als lid van de politieraad volg ik 
de ontwikkeling van het nieuwe 
hoofdcommissariaat van nabij op. Ik 
ben ervan overtuigd dat een moderne 
werkomgeving onze politiemensen ten 
goede zal komen en zal bijdragen aan de 
veiligheid van de inwoners.

Wat zijn nog werkpunten?
Als gemeenteraadslid zal ik erop toezien 
dat de nodige aanpassingen in het beleid 
doorgevoerd worden. Bijsturen is steeds 
nodig aangezien omstandigheden en 
feitelijke gegevens constant veranderen.

Gemeenteraadslid KATRIEN STROOBANTS
Mandataris in de kijker

Katrien in het kort

  Leeftijd: 40

  Beroep: Boekhouder en adminis-

tratieve zelfstandige in horecazaak

  Hobby’s, interesses: lezen,  

uitstapjes en reizen

  Mandatarisfunctie: gemeente-

raadslid en lid van de politieraad
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Theo trekt lijst gemeenteraadsverkiezingen 2018
 
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve vereenvoudiging in de federale regering  
Michel I en titelvoerend burgemeester van Lubbeek, Theo Francken, kiest voluit voor Lubbeek.
Theo blijft in Lubbeek wonen en zal bij de volgende lokale 
verkiezingen in 2018 de lijst trekken voor N-VA Lubbeek. 
“Mijn hart ligt in Lubbeek, mijn geboortedorp en thuis. Samen 
met het sterke team van N-VA Lubbeek wil ik de verandering 
die we hebben ingezet, verderzetten. Lubbeek moet en zal een 
groene welvarende gemeente zijn en blijven om te leven en te 
wonen”, zegt Theo Francken.

De afgelopen maanden ontstond het gerucht dat Theo zou  
verhuizen naar Leuven om er te dingen naar de 
burgemeesterssjerp. Maar dat klopt dus niet. Theo blijft in 
Lubbeek. 

Lorin Parys is kandidaat-burgemeester voor de N-VA in  
Leuven voor de lokale gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Ook verandering voor vooruitgang in OCMW
OCMW-diensten verhuizen naar gemeentehuis
Alle diensten van het OCMW, met uitzondering van de serviceflats en 
het lokaal dienstencentrum, verhuizen deze bestuursperiode nog van de 
Staatsbaan naar het gemeentehuis op de Gellenberg. Afhankelijk van de 
voortgang van de werken is de verhuis gepland in augustus 2018. 

Waarom verhuizen?
Een van de voornaamste beleidsprio-
riteiten van dit gemeentebestuur is een 
betere dienstverlening voor de burger.

Door de OCMW-diensten te verhuizen 
naar het gemeentehuis zal de kwaliteit 
van de dienstverlening verbeteren en 
dat tegen een lagere kostprijs. Diensten 
die onder hetzelfde dak gehuisvest zijn, 
zijn immers eenvoudiger te managen, 
kunnen makkelijker en meer doorgedre-
ven samenwerken en maken gebruik van 
dezelfde ondersteunende diensten zoals 
de personeelsdienst, IT en logistiek. 
Bovendien kan de burger na de geplande 

verhuis voor alle gemeentelijke diensten, 
van ruimtelijke ordening en bevolking 
tot sociale bijstand, terecht op één en 
hetzelfde adres: het gemeentehuis. Dat is 
overzichtelijk en klantvriendelijk.
Een nieuwe vleugel 
Om alle diensten de nodige ruimte te 
geven in het bestaande gemeentehuis, 
zijn beperkte interne verbouwingen en 
een uitbreiding noodzakelijk. De nieuwe 
aanbouw komt aan de achterzijde van 
het gemeentehuis. Na de verhuis van 
de OCMW-diensten krijgen de huidige 
OCMW-lokalen een nieuwe invulling 
met sociaal karakter.

Theo Francken kiest voluit voor Lubbeek
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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:
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