
Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

  lubbeek@n-va.be I  www.n-va.be/lubbeek I december 2019 I nr. 3

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

Theo bakt 
smoutebollen!
Vrijdag 27 december
19 tot 21 uur

Smoutebollenkraam  
Dorpskring in Lubbeek

Mis dit gezellige dorpsfestijn 
niet en kom gratis smullen 
zolang de voorraad strekt.

Beste dorpsgenoten

In ons vorige huis-aan-huisblad maakte 
u kennis met onze nieuwe schepenen 
An Wouters en Pieter Verheyden.  
Vandaag laten we Davy Suffeleers en 
Tania Roskams aan het woord. 

De voortzetting van het bestuur  
onder leiding van N-VA Lubbeek  
heeft gezorgd voor continuïteit. Tal 
van plannen en projecten uit de vorige 
bestuursperiode kunnen meteen verder 
uitgewerkt worden. Het meerjarenplan 
en het eraan gekoppelde financieel 
plan staan eind december op de  
gemeenteraad. Daarna gaan we echt 
van start en zullen we een versnelling 
hoger schakelen.

We staan voor de kerstperiode en dicht 
bij het einde van het jaar. Een periode 
om warmte op te zoeken en mekaar 
het beste te wensen. Burgemeester 
Theo Francken en N-VA Lubbeek willen 
dat op een gezellige manier doen. Wij 
nodigen u daarom uit om met ons 
smoutebollen te komen eten op het 
dorpsplein van Lubbeek op vrijdag  
27 december van 19 tot 21 uur. Theo 
bakt zolang er deeg in voorraad is.

Nu we toch uitnodigen: noteer ook 
alvast 26 januari in uw agenda.  
Dan klinken we samen met Europees 
Parlementslid Assita Kanko op het 
nieuwe jaar. Een jaar waarin de N-VA 
zich blijvend zal inzetten voor een nog 
beter Lubbeek.

Vrolijke kerst en fijne feestdagen!

Raf De Canck
Voorzitter  
N-VA Lubbeek

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Lubbeekse  
parels
In Lubbeek vind je veel verborgen 
parels. Weet u deze parel staan? 
(antwoord op pagina 2)

Via een samenwerking met de Intergemeentelijke Natuur-en Landschapsploegen (INL) 
maken we werk van onze natuur. INL maait voetwegen, onderhoudt knuppelpaden  
zoals dat in de Spicht en legde onlangs de trage verbindingsweg langs het kerkhof in 
Sint-Bernard aan.

Meer bos
Met ons Charter voor Biodiversiteit versterken en verbinden we natuurgebieden en  
herwaarderen we bomen, wegbermen, trage wegen en onverharde landbouwwegen. Er 
wordt fors meer bos aangelegd en we ontwikkelen een duurzame visie op het kappen van 
bomen. Daarom zijn we ook tevreden met de beslissing van de gemeente om een aanvraag 
voor het vellen van 50 bomen aan de Tiensesteenweg, vooral grote zomereiken, te weigeren.

Voor N-VA Lubbeek is ‘Troeven in rustig groen’ meer dan een holle slogan.

Troeven in rustig groen
Lubbeek is een mooie groene gemeente. N-VA Lubbeek steunt dan ook volop 
alle initiatieven om dat groene karakter te beschermen.

  Het knuppelpad in 
de Spicht.

  Het trapje in 
Sint-Bernard.

  De zomereiken aan de Tiensesteenweg 
mogen niet gekapt worden. 
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Geen eenheidsworst in het Leuvense onderwijs
Heel wat Lubbeekse jongeren gaan in Leuven naar school. Samen met hun ouders kiezen ze de school die 
hen het beste past. En gelukkig is er in het rijke Leuvense scholenlandschap heel veel keuze. Als het van de 
Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD) afhing, kwam er binnenkort echter een einde aan die 
keuzevrijheid. Onder de noemer Perron 3000 wilde LKSD het Sint-Pieterscollege, het Paridaensinstituut en 
het Heilige-Drievuldigheidscollege fusioneren tot één brede eerstegraadsschool. Na aanhoudend protest van 
leerkrachten, leerlingen en ouders ziet LKSD af van de fusie. 
Weg met drie sterke scholen met elk hun eigen profiel, sterke 
leerkrachten en een eigen pedagogisch project. Als het van  
LKSD afhing, kwam eenheidsworst in de plaats. Op de vraag  
wie daar beter van zou worden, kwam geen antwoord. Dat er 
voor heel dit project geen enkel draagvlak is bij leerkrachten, 
leerlingen en ouders, is duidelijk. Actiecomité Spoorloos 3000 
bracht maar liefst 2 000 mensen op de been om te betogen tegen 
de fusieplannen. En uit een enquête bij de leerkrachten bleek  
97 procent tegen Perron 3000 te zijn.

Excellent onderwijs niet afbreken
Vlaams Parlementslid Arnout Coel sprak in het parlement zijn 
steun uit voor de actievoerders en riep LKSD op om nog eens 
goed na te denken over de plannen. “Laat ons niet afbreken wat 
door veel leerkrachten, leerlingen en ouders als excellent onderwijs 
wordt ervaren. Dat zou een grote vergissing zijn”, zegt hij.

Protest maakt indruk
Bij LKSD heeft het brede protest tegen de plannen duidelijk 
indruk gemaakt. Begin december lieten ze weten af te zien van 
Perron 3000. De grote fusie lijkt daarmee van de baan. Maar 
waakzaamheid blijft geboden.

Behouden wat goed is
Arnout Coel: “Ik ben zeer tevreden dat LKSD terugkomt op 
de fusieplannen en gehoor geeft aan het protest van leerlingen, 
ouders en leerkrachten. Gefeliciteerd aan alle actievoerders.  
In het overleg dat nu na een afkoelingsperiode zal  
volgen, moet de leidraad heel duidelijk zijn dat we  
willen behouden wat goed werkt en moeten versterken  
wat beter kan. Een fusie van goed functionerende  
scholen kan daarbij nooit 
de oplossing zijn.”

Investeren in Lubbeek
Lubbeek investeert blijvend in zijn patrimonium. Zo werden de toiletten in de gemeentelijke 
basisschool De Stip Linden volledig gerenoveerd en de douches in de voetbalkantine van 
Binkom onder handen genomen.

Ook de site rond het gemeentehuis kreeg een opfrisbeurt: het dolomiet van de parking werd 
aangevuld, nieuw gras werd aangelegd, bomen werden gesnoeid en de vijver werd proper 
gemaakt.

Lubbeekse 
parels

Antwoord: 
Deze kapel vindt u 
in de Processieweg in 
Lubbeek.

Vlaams Parlementslid 
Arnout Coel

Wist u dat de gemeente in 2019 …
  … 475 849 euro bijdroeg aan de brandweer?

  … 102 605 euro werkingssubsidies uitgaf aan kunst- en cultuurbeleid?

  … 658 294 euro besteedde aan het ophalen en verwerken van huishoudelijk 
afval?

  … 25 % minder inbraken telde dan in 2017 en 40 % minder dan in het 
slechtste jaar van het laatste decennium (2015)?

  … beschikte over twee diefstalpreventieadviseurs die u ook nu nog gratis 
kan raadplegen?

  … besliste om buurtinformatienetwerken (BIN’s) te 
organiseren én dat de gemeenteraad recent het 
voorstel goedkeurde om de oprichting van een BIN in 
onder meer Pellenberg, Linden en Binkom mogelijk te 
maken?
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Interview met schepenen Davy Suffeleers en Tania Roskams
Dag Tania en Davy, jullie zijn dit jaar aan jullie tweede bestuursperiode begonnen. Hoe 
hebben jullie het eerste jaar daarvan ervaren?
Tania: Positief, met nieuwe collega-schepenen die zich snel hebben ingewerkt. Het was 
ook een jaar waarin ik veel overlegd heb met burgergroeperingen, de Fietsersbond, 
buurgemeenten, de Vlaamse vervoerregioraad, Regionet en de provincie. Burger- 
participatie is essentieel, maar moet kaderen in een ruimere visie. Gelukkig word ik 
goed ondersteund door medewerkers met lange ervaring. 

Davy: Net zoals de voorbije zes jaar is de samenwerking binnen het schepencollege 
optimaal. Er heerst een open sfeer, vol vertrouwen in de collega’s. Het is ook wel een verrassend jaar omwille van mijn nieuwe 
bevoegdheden, Openbare Werken en Patrimonium. Die brengen uiteraard nieuwe dossiers met zich mee. Maar net als bij mijn 
vorige bevoegdheden kan ik rekenen op fijne medewerkers met wie ik aangenaam kan samenwerken. 

In het eerste jaar van de bestuursperiode worden traditioneel vooral plannen gemaakt voor de volgende jaren. Zijn er toch al 
verwezenlijkingen waarop jullie trots zijn?
Tania: Samen met collega An Wouters besteedde ik al veel aandacht aan veiligere schoolomgevingen. Voor de Dorpsstraat in 
Lubbeek is er al een concreet plan op basis van input van de school en de Fietsersbond. Linden-Centrum maken we groener. 
En omdat er door de omleiding voor de werken aan de Ganzendries nog meer verkeer was in de Heide, plaatsten we daar een 
verkeersremmende proefopstelling. Die heeft duidelijk een positief effect. 

Davy: Dit jaar gebeurden er al een aantal renovaties in de school in Linden en werden enkele sportaccommodaties onder handen 
genomen. Ook het strooien tijdens de winter hebben we goed aangepakt, net als het klaarmaken van de begraafplaatsen voor 
Allerheiligen. Het grootste werk is bezig in Pellenberg, aan de Ganzendries. Daar investeert de gemeente in de riolering, een 
nieuw wegdek én nieuwe fietspaden.

Er staat nog vijf jaar te wachten op jullie. Waar liggen jullie uitdagingen?
Tania: Mobiliteit en ruimtelijke ordening zijn uitdagingen die voor een groot stuk op bovengemeentelijk niveau uitgewerkt 
moeten worden. Het bewaren van het landelijke karakter van onze gemeente is daarin essentieel en vraagt een sterke  
vertegenwoordiging van Lubbeek op bovenlokale overlegplatforms. Er moet een evenwicht gevonden worden tussen het  
verdichten van de kernen en het bewaren van de open ruimte. Wat mobiliteit betreft moet het zwaar vervoersplan verder  
uitgerold worden en hoop ik samen met de omliggende gemeenten een plan voor trajectcontrole uit te werken. Door middel 
van camera’s met nummerplaatherkenning kunnen we de snelheid handhaven. 

Een tweede grote uitdaging is het personeelsbeleid. Een aantal medewerkers met vele jaren dienst en dus zeer veel ervaring 
gaan op korte termijn met pensioen. Het zal moeilijk zijn om die mensen te vervangen, maar dit schept tegelijk ook kansen 
voor jonge, nieuwe medewerkers.

Davy: Als schepen van Openbare Werken wil ik werken aan meer en betere fietspaden en goed onderhouden wegen. Om de 
hinder voor de inwoners te beperken, bundelen we wegenwerken met rioleringswerken. 

Wat ons gemeentelijk patrimonium betreft is er vooral de noodzaak om onze eigen gebouwen, zoals de jeugdhuizen in  
Binkom en Pellenberg en het oud-gemeentehuis in Linden, goed te onderhouden en te renoveren. Persoonlijk vind ik erfgoed 
een fijne bevoegdheid. Met een aantal kleinere projecten, zoals een tentoonstelling van een stuk van ons archief, wil ik ons 
erfgoed in de kijker zetten. 

Tentoonstelling schenkingen archief
Al bijna 20 jaar lang belanden regelmatig schenkingen en bewaargevingen van archiefstukken 
op de gemeente. Al meer dan 120 schenkingen werden geregistreerd en er is één rode draad: 
het overgedragen materiaal heeft een link met Lubbeek. Met een kleine tentoonstelling willen 
de gemeente, de archivaris en schepen van Erfgoed Davy Suffeleers een overzicht bieden van 
de diversiteit van deze schenkingen. De tentoonstelling loopt al sinds zaterdag 30 november 
en is tot dinsdag 7 januari in de bib van Lubbeek te bezichtigen.

Schepen van Erfgoed Davy Suffeleers  
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