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Verandering voor vooruitgang:  
een nieuw politiecommissariaat
Na de nieuwe feestzaal en de nieuwe bibliotheek komt er nu ook een nieuw politiecom-
missariaat op de Gellenbergsite. Het huidige commissariaat is sterk verouderd en is te 
klein. Links van het huidige commissariaat komt een nieuw klimaatneutraal politiekan-
toor. De bouw zou eind 2017, begin 2018 van start gaan en wordt integraal betaald door 
de politiezone Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek.

Lees verder op bladzijde 3.

Gelukkig 2017
Aan het begin van de legislatuur 
heeft N-VA Lubbeek samen met 
haar coalitiepartners moedige 
beslissingen genomen om de 
financiën van de gemeente op 
orde te stellen. 

Nu de begroting voor 2017 is op-
gesteld merken we dat ons beleid 
z’n vruchten afwerpt. Zelfs met 
de vele investeringen die we doen 
in de gemeentelijke infrastructuur 
houden we het budget op orde 
en is de balans voor de komende 
jaren positief. Wij gaan voluit voor 
gezonde gemeentelijke financiën.

U bent van harte welkom op al 
onze activiteiten doorheen het 
jaar voor een gesprek of meer 
informatie over lopende en toe-
komstige werkzaamheden in onze 
gemeente. 

Zo nodigen wij u graag uit op 11 
en 12 februari voor een weekend 
spel en plezier voor jong en oud 
in de vernieuwde feestzaal ‘t 
Libbeke.

Wij wensen u allen een gezond en 
voorspoedig 2017 en hopen u te 
mogen verwelkomen op één van 
onze activiteiten.

De beste wensen,
Het bestuur van N-VA Lubbeek

... en minder jong

Gratis toegang
Talrijke prachtige prijzen
Koffie, thee, taart en koffiekoeken

Bingo o.l.v. de unieke Leuvense Bingomaster 

KRIKKE

Livemuziek uit de jaren ‘50 - ‘60 - ‘70 door 

THE FAB2 E.P. BAND

BINGONAMIDDAG
met dansgelegenheid

ZONDAG 12 FEBRUARI 2017
14U30 - 18U30

N-VA LUBBEEK NODIGT UIT:

Ambiance verzekerd in een spiksplinternieuwe feestzaal

Zaal Libbeke
Gellenberg 16, 3210 Lubbeek

Gezellig samen zijn voor jong ...

Toegang: €5,00
Inschrijven via sven.mayne@n-va.be
Waar: Zaal Libbeke | Gellenberg 16 | 3210 Lubbeek

PC
CONSOLE
BORDSPELLEN
WORKSHOP 16U-17U
TORNOOI

LAN-DAY
ZATERDAG 11 FEBRUARI 2017 12U-22U

N-VA LUBBEEK NODIGT UIT: FIFA 17

Call of Duty

Hearthstone

Counter-Strike GO

N-VA Lubbeek nodigt u van harte uit voor een weekend vol spel en plezier voor jong 
en minder jong in de nieuwe feestzaal ‘t Libbeke. Zo willen wij met N-VA Lubbeek 
de nieuwe feestzaal meteen gebruiken waarvoor ze is ontworpen: gezellig samenzijn 
met dorpsgenoten.

Spel en plezier in nieuwe feestzaal ’t Libbeke
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Toegankelijk en 
betaalbaar vervoer voor 
rolstoelgebruikers
Het OCMW van Lubbeek heeft een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten 
met vzw Mobiel. Deze vzw verzorgt 
aangepast vervoer en groepsvervoer voor 
rolstoelgebruikers en personen die slecht te 
been zijn. 

“Op deze manier willen we ons ervan verzekeren dat 
alle minder mobiele inwoners van Lubbeek toegang 
hebben tot betaalbaar en aangepast vervoer”, aldus 
OCMW-raadslid Heleen Vangeel. 

De vzw werkt op basis van vrijwilligers die zeven 
dagen op zeven zorgen voor vervoer. Een rit kost 
vijftig eurocent per kilometer. Alle informatie vindt u 
op de website www.vzwmobiel.be. 

Deelgemeente in de kijker: 
Binkom
Binkom is de kleinste deelgemeente van Lubbeek maar een 
pracht van een landelijke woongemeente in het hart van het 
Hageland op de grens met Boutersem, Tienen, Glabbeek en 
Tielt-Winge. 

Hoewel Binkom de kleinste deelgemeente is van Lubbeek, heeft 
het huidige gemeentebestuur fors geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van de dorpskern en de verkeersveiligheid.  Denk bijvoorbeeld 
maar aan de nieuwe school- en Chirolokalen met speelterreintje 
en de aanleg van het zebrapad op de Tiensesteenweg, alsook aan 
het herstel van het fietspad in de Meenselstraat en het plaatsen 
van verkeersremmers.

“Als inwoner van Binkom en schepen in het gemeentebestuur 
kan ik alleen maar tevreden zijn met de vele investeringen in 
onze kleine deelgemeente. Maar het werk is nog niet af. Ook in de 
laatste jaren van de legislatuur blijven we aandacht houden voor 
verbetering. Het betonplein voor de kapel in de Meenselstraat 
verdient een opknapbeurt en de keuken van de Santro wordt best 
uitgebreid. We plannen ook de kinderopvang nog te renoveren”, 
aldus N-VA-schepen Davy Suffeleers.

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

Als schepen werk ik dagelijks mee aan 
het vormgeven van het beleid. Zo nam ik 
reeds verschillende initiatieven zoals het 
heropstarten van de sociale woningbouw 
in Lubbeek. Ik ben er vooral trots op dat 
we in samenspraak met vele inwoners een 
klimaatactieplan hebben opgesteld voor 
onze groene gemeente.

2. Wat staat er nog op de planning? 
Het is goed dat er een klimaatactieplan is 

maar nu moeten we dat nog uitvoeren. In 
de gebouwen van de gemeenten zullen we 
energiezuinige maatregelen treffen. We 
werken aan de verwezenlijking van een 
aantal slimme fietsverbindingen. Daarnaast 
zal ik ook de werken aan de sociale 
woningbouw Uilekot-Hazeput van nabij 
opvolgen.

3. Wat zijn nog werkpunten?
We moeten Lubbeek nog meer op de 
toeristische kaart zetten.

Schepen GEERT BOVYN
Mandataris in de kijker

Geert in het kort

  Leeftijd: 66

  Beroep: Kinesitherapeut

  Hobby’s, interesses: lezen, spor-

ten en verenigingsleven

  Mandatarisfunctie: Schepen van 

Duurzaamheid, Wonen, Toe-

risme, Onroerend Erfgoed en 

Streekontwikkeling
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In december werd het ontwerp voor het nieuwe politiekantoor geselecteerd door de selectiecommissie 
en bekrachtigd door de politieraad. 

Het gekozen ontwerp integreert de functies van een hedendaags politiekorps met de hoge veiligheidseisen ten gevolge van de  
terreurdreiging. Het ontwerp gebruikt de natuurlijke hoogtelijnen van de Gellenbergsite zodat er achteraan een ondergrondse 
parking wordt gecreëerd. Het gelijkvloers vooraan zal makkelijk toegankelijk zijn voor bezoekers. “We kozen voor dit 
ontwerp omdat het niet alleen een moderne werking van het politiekorps zal toelaten maar omdat het dankzij een optimale 
inplanting op de Gellenbergsite het beste ontwerp was op vlak van verkeerscirculatie, parkeergelegenheid, open ruimte en 
toegankelijkheid”, aldus waarnemend burgemeester Tania Roskams.

Betaalbaar wonen: nieuwe sociale woningen ‘Hazeput’
Met het gemeentebestuur zetten we in op betaalbaar wonen in eigen streek. Ter hoogte van Hazeput zijn de 
werken begonnen aan vijftig nieuwe sociale woningen.

De bouw is een samenwerking tussen de gemeente en SWaL, de vennootschap Sociaal Wonen arrondissement Leuven. SWaL is de 
eigenaar van de gronden op Uilekot, Hazeput en de Laukensstraat waar de nieuwe woningen komen. Het betreft vijftig bescheiden 
nieuwe woningen van verschillende omvang. Veertig woningen zijn bestemd voor verhuur en tien voor verkoop Voor de aanleg van 
de nutsvoorzieningen van deze nieuwe wijk werken we samen met Aquafin, Infrax en Riobra. Zij voeren momenteel de riolerings-
werken uit en verzorgen in een latere fase de grondwerving voor de aanleg van het voet- en fietspad naar het dorpscentrum.

Een nieuw politiecommissariaat
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


