
Geachte lezers,

Langzaam naderen we het einde van 
een bewogen jaar. Ondanks de corona-
pandemie ging het leven verder. Zo ook 
het bestuur van onze gemeente. Een 
minder gekend maar daarom niet minder 
belangrijk onderdeel in het gemeentelijk 
beleid is het OCMW. De N-VA volgt hier 
een dubbel spoor. Hoewel het eenieders 
verantwoordelijkheid is om zijn leven in 
handen te nemen, is dat niet voor ieder-
een even evident. Soms zit het tegen en 
komen mensen in armoede en proble-
men terecht. Dan is het de taak van de 
overheid om te helpen.

Op gemeentelijk vlak spelen de diensten 
van het OCMW daarin een belangrijke 
rol. Zij stippelen een beleid op maat uit. 
Daarom wil ik vandaag mijn dank uit-
spreken aan alle OCMW-medewerkers. 
In een ideale wereld zou het OCMW niet 
moeten bestaan, maar we leven niet in 
een ideale wereld.

In de week van 15 tot 21 november vond 
de Ouderenweek plaats. In dit nummer 
besteden we daarom aandacht aan deze 
belangrijke Lubbeekse bevolkingsgroep. 
23 procent van de Lubbekenaren zijn 
65-plussers en dat cijfer stijgt nog jaar 
na jaar. Zij mogen niet vergeten worden 
in het beleid.

Namens N-VA Lubbeek wens ik u 
prettige eindejaarsfeesten en vooral een 
blakende gezondheid in een voorspoedig 
2022. Sluiten we samen 2021 af met 
lekkere smoutebollen? Ik nodig u uit 
op donderdag 30 december vanaf 18 
uur aan het smoutebollenkraam op het 
dorpsplein van Lubbeek. Heel graag tot 
dan.

Raf De Canck
Voorzitter N-VA 
Lubbeek

Raf De Canck
Voorzitter N-VA 

Lubbeek besturen met een hart 
voor onze senioren
Servicefl ats
De afgelopen jaren renoveerde de gemeente de 
serviceflats in de residentie ‘Prinses Astrid’ in 
Sint-Bernard. 65-plussers kunnen er zelfstandig 
en stijlvol wonen in een mooie accommodatie. 
De betaalbare flats bevinden zich in het Lokaal 
Dienstencentrum, waar er een restaurant is en 
waar er verschillende activiteiten en ontmoetings-
momenten georganiseerd worden.

Groene omgeving Lokaal Dienstencentrum
In de omgeving van het Lokaal Dienstencentrum 
investeerden we in een gezellige buitenruimte. 
Onze senioren vinden er een ‘beweegwandel-
pad’. Er werd ook een petanqueterrein aangelegd 
met dubbele zithoek, waarvan eentje overdekt. 
Achteraan bevindt zich een mooie groenzone en 
boomgaard waar u kan genieten van de biodiverse 
fauna en flora.

Activiteiten en jubilarissenviering
N-VA Lubbeek is tevreden met het activiteitenaanbod voor senioren in onze gemeente. 
Zo was er eind november nog een heus seniorenfeest en konden senioren met vragen 

over hun gsm of tablet terecht op twee info-
sessies. Of wat dacht u van stoelyoga, linedance,
kantklossen of schilderen? Voor wie graag een 
extra taal leert, zijn er taallessen Engels, Frans 
en Spaans. Speciale aandacht gaat naar de 
huwelijksjubilarissen. Koppels die 50, 60, 65 en 
70 jaar of meer getrouwd zijn, worden elk jaar 
uitgenodigd om samen hun huwelijksverjaar-
dag te vieren.

Lubbeek
lubbeek@n-va.be N-VA Lubbeekwww.n-va.be/lubbeek
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Houthakseldammen 
tegen water- en 
modderoverlast

Wateroverlast zoals deze zomer 
gaat dikwijls gepaard met modder-
stromen op de weg. Die komen 
meestal van hoger gelegen land-
bouwpercelen. Samen met de 
provinciale erosiecoördinator 
stelden we drie erosieprojecten 
op voor de Kleine Rotstraat, 
Schubbeek en Krekeldries. “Met 
behulp van houthakseldammen 
onderaan de landbouwpercelen 
houden we water en modder 
tegen”, zegt schepen van Milieu 
Tania Roskams.

 in Lubbeek in samenwerking met UCLL 
Techniek-en Wetenschapsacademie en 
Edison een heuse STEM-academie werd 
opgericht? Lubbeek-Lab. De academie krijgt 
erkenning en steun van het Vlaams Agent-
schap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

 de week van Duurzaamheid werd 
afgesloten met een ‘H-eerlijke markt’, 
waar twaalf Lubbeekse duurzaamheids-
ambassadeurs in de bloemetjes werden 
gezet? Vlaams minister Zuhal Demir 
bracht de markt een bezoekje.

Wist u 
dat ...

onze gemeente een speciale 
plaats heeft op de Via Dolorosa? Die 

herdenkingsplaats aan de IJzertoren is 
speciaal aangelegd ter nagedachtenis 

van alle gemeenten die zwaar getroffen 
werden tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Een N-VA-delegatie van het gemeente-

bestuur legde er tijdens de IJzer-
bedevaart een bloemenkrans neer ter 
ere van alle gesneuvelde soldaten. 

Bestuurslid in de kijker: 
Nick Peeters 
“Als historicus ben ik bijzonder geïnteresseerd in het gemeenschappelijke 
verleden van de Lubbekenaren door de eeuwen heen. Het is juist dát 
verleden dat bijdraagt aan de eendrachtigheid van onze inwoners tijdens 
crisissen, zoals we die sinds vorig jaar kennen. Ik dank de heemkundige 
kring van Lubbeek dan ook voor de kans om op geregelde basis artikels te 
schrijven voor de nieuwsbrief van de vereniging. Daarnaast geef ik graag 
lezingen over het verleden van onze gemeente, zoals in augustus in de kerk 
van Sint-Bernard.”

 onze gemeente een ‘openbaargroen-award’ won met haar 
bijenproject? Bloemen- en prairietuinen zijn optimaal voor 
bijen en de biodiversiteit en zijn bovendien zeer onderhouds-
vriendelijk.
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… voor onze sociaal zwakkeren
Lubbeek wordt algemeen beschouwd als een gemeente met relatief welvarende inwoners. 
Toch merken we dat niet iedereen het altijd even makkelijk heeft. Onze mandatarissen 
helpen die mensen waar het kan, en ondersteunen hen bij de organisatie van hun financiën. 
Zo organiseerden we dit jaar al vier voedselbedelingen voor mensen die onze steun kunnen 
gebruiken. De huidige Covid-19-situatie heeft ook een enorme impact op onze financiële en 
mentale gezondheid. Heeft u het dus de komende periode wat moeilijker, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met de sociale dienst van de gemeente via 016 47 97 00 of via de website 
www.lubbeek.be/ocmw.

… voor iedereen die het in deze coronatijd 
wat moeilijker had

Na de ‘stilteplek’ die de gemeente vorig jaar al samen met Ferm uitwerkte, 
heeft nu ook het kerkhof in Pellenberg een troostplek. Bovendien werd in 

november een ‘bezinningsmoment corona’ georganiseerd. N-VA Lubbeek kan 
zulke initiatieven alleen maar toejuichen. De afgelopen periode werden we 

immers getroffen in het hart van onze samenleving. Doordat we geen mensen 
konden ontmoeten, konden we ook geen emoties delen, geen positieve maar 

ook geen negatieve. Initiatieven zoals dit kunnen dat gevoel doorbreken.

Lubbeek pakt defecte straatverlichting aan
Defecte straatverlichting is voor velen een bron van ergernis. “In Lubbeek worden er op dit 
moment zo’n 470 lampen per jaar vervangen of hersteld door Fluvius. Dat is veel meer dan de 
circa 320 defecte lampen die per jaar gemeld worden”, weet schepen van Openbare Werken en 
Patrimonium Davy Suffeleers. “Gemiddeld bedraagt de tijd tussen melding en herstelling bij een 
eenvoudig defect vijftien dagen. Bij een groter probleem ligt dat tussen vijftien en dertig dagen.” 

‘Verledding’
Geleidelijk aan worden onze straatlampen vervangen door ledverlichting. “Door die ‘verledding’ 
van onze straatverlichting hopen we in de toekomst minder problemen te hebben”, vertelt de 
schepen. “De geplande verleddingsprojecten voor de komende maanden zijn Schubbeek, 
Konterstraat, Vosken, Binkomstraat, Dorpskring, Roth, Kroonstraat, Houwaartstraat, 
Bredestraat, Geestbeekweg en Geestbeek.”

 Op het kerkhof in Pellenberg 
vindt u sinds kort een troostplek.

 Een goed werkende straat-
verlichting is een prioriteit 
voor schepen Davy Suffeleers.

 Burgemeester Theo Francken en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst An Wouters 
staken inwoners die het moeilijk hebben een hart onder de riem tijdens een voedselbedeling. 

Heeft u toch nog een kapotte straatlamp gezien? Meld het dan via de website www.fl uvius.be/straatlampen. 

‘Kathedraal van het Hageland’ gerenoveerd
De neogotische Sint-Jan-de-Doperkerk van Binkom is een van de prachtige historische 
gebouwen in onze gemeente. De forse westtoren dateert al van de eerste helft van de 
13de eeuw, de mooie glasramen van rond het jaar 1900. Deze kerk is aangesloten bij 
‘OPEN KERKEN, erfgoed zonder grenzen’, en staat open voor iedereen die erfgoed, 
kunst, stilte, ontmoeting, rust en meditatie waardeert. 

Op dit moment zijn de renovatiewerken aan de geluids- en elektrische installatie 
afgerond en zijn het gebinte boven de noordwest-beuk en het pleisterwerk gerenoveerd. 
Tijdens deze bestuursperiode volgen nog het herstel van het balkenstelsel, de rest van 
het pleisterwerk en het herschilderen van de binnenmuren.

www.n-va.be/lubbeek
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


