
Eerst en vooral wil ik jullie een schitterend 2009 toewensen.
Voor velen onder ons wordt het echter een moeilijk jaar. De crisis maakt duide-

lijk dat er harde tijden in aantocht zijn. En dan is het meer dan ooit van belang dat
de overheid elke eurocent twee keer omdraait alvorens te besteden. 

Ook ons gemeentebestuur moet haar steentje bijdragen om de crisis te bezweren.
Met de starterspremie voor beginnende zelfstandigen haalden we eerder het
nieuws. Zo kunnen jonge ondernemers hun droom waar maken en mee werken aan
de relance van onze economie. Ondanks de liberale beloften blijft het echter wach-
ten op de invoering van ons voorstel … 

Daarnaast leidt de scheeftrekking in de Belgische politiedotaties tot heel wat wrevel.
Zo ontvangt onze politiezone van de Belgische Staat slechts 36 euro per inwoner,
terwijl het gemiddelde op 69 euro ligt. Wallonië ontvangt zelfs een dotatie van maar
liefst 78 euro per inwoner. De ordehandhaving in Wallonië is met andere woorden
dubbel zoveel waard voor de Belgische Staat, als de ordehandhaving in Lubbeek en
omstreken. Van een transfer gesproken…

Om de armlastige overheidsdotaties te compenseren, moet de
Lubbekenaar steeds dieper in de eigen geldbeugel tasten. In
totaal zal elk Lubbeeks gezin dit jaar niet minder dan 312 euro
aan gemeentebelastingen voor zijn veiligheid betalen, en dit
naast de gewone, Belgische belastingen die jaarlijks betaald
moeten worden en waarvan een deel toch ook besteed wordt
aan ordehandhaving. In een brief van begin december vroegen
we het gemeentebestuur om deze onrechtvaardigheid aan te
klagen bij de bevoegde Belgische minister. We wachten nog
steeds op een antwoord … 

Davy Suffeleers
Voorzitter N-VA Lubbeek

Nodigt alle Lubbekenaren 
van harte uit 

op het jaarlijkse

KOPSTUKKENDEBAT
“Met gekruiste degens 

of in formatie?”

Filip Dewinter (VB)
Bart De Wever (N-VA)

Boudewijn Bouckaert (LDD)

Bart De Wever
Vrijdag 6 februari 

om 20u

Zaal Libbeke 

Toegang: 5 euro (één drank naar
keuze inbegrepen)

Meer info: 
vlaamsedebatclublubbeek@gmail.com
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Betrouwbaar & betrokken

V.U. Davy Suffeleers
Hulst 35   3211 Binkom

LUBBEEK STOPT 
ONWETTIGE PRAKTIJKEN!

LEES MEER OP BLZ. 2

De N-VA wenst alle Lubbekenaren, groot 
en klein, een gezond en liefdevol 2009 toe
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Niettegenstaande de grootste Lubbeekse basis-
school er gevestigd is, gebeurt er al 20 jaar niets

aan de verkeersonveiligheid in de Dorpsstraat. Toch
leek in 2006 een doorbraak in zicht. Toen diende het
gemeentebestuur een voorontwerp tot herinrichting
in. Tot zover het goede nieuws, want het vooront-
werp bleek niet in orde. De gemeente en de inter-
communale Riobra (de rioolbeheerder binnen de
gemeente) moesten hun huiswerk overdoen. Dit is
ondertussen 2,5 jaar geleden, sindsdien gebeurde er
niets meer... 

N-VA Lubbeek roept het gemeentebestuur op om zo
snel mogelijk een aangepast voorontwerp in te die-
nen. Vervolgens moeten de inwoners geïnformeerd
én geconsulteerd worden over de plannen. Hierbij

moet extra aandacht gaan naar de lokale hande-
laars. Zij mogen in geen geval de dupe zijn van de
hoogstnoodzakelijke heraanleg. 

Het gemeentebestuur van Lubbeek zal voortaan
geen persoonlijke gegevens van inwoners meer
doorgeven aan commerciële bedrijven. Het Radio 1-
programma Peeters & Pichal kaartte die wanpraktij-
ken al aan, en ook minister Marino Keulen (Open
Vld) sprak zich ertegen uit.
Gegevens van personen die pas een bouwvergun-
ning hebben gekregen, werden bijvoorbeeld verzon-
den naar aannemers. En ook kersverse ouders zagen

opvallend vaak reclame voor babyproducten in de
bus vallen. Geen toeval dus. Lubbeek bleek een van
die gemeenten te zijn waar de gegevens werden
doorgezonden. Volstrekt illegaal, zo bleek uit het
antwoord van minister Keulen op een parlementai-
re vraag van Mark Demesmaeker (N-VA).
Burgemeester Vranckx liet ondertussen weten dat ze
onmiddellijk zullen stoppen met het doorspelen van
privégegevens.

Eindeloos getreuzel in dossier 
heraanleg Dorpsstraat

Lubbeek stopt onwettige praktijken

Het gedeelte van de Diestsesteenweg tussen de Melkerijstraat en de
Doelstraat, kortom, het hart van Sint-Bernard, wordt heraangelegd. In
2009 wordt de ontwerpfase gefinaliseerd, in 2010 worden de onteige-
ningsprocedures opgestart en de herinrichtingswerken zouden star-
ten in 2011.

De voorlopige plannen gaan uit van een terugbrengen van de weg tot
twee baanvakken (met langs weerzijde een berm en een veilig fiets-
pad) en kleine onteigeningen worden noodzakelijk (er is sprake van 1
meter van de voortuin). Daarnaast zou er zoveel mogelijk gewerkt
worden met open grachten en greppels.

Net als in het dossier van de Dorpsstraat, pleiten we voor voldoende
inspraak en voor extra aandacht voor de tientallen handelaars op de
Staatsbaan. Wij rekenen op het Lubbeekse gemeentebestuur om deze
grootschalige werken in goede banen te leiden. Heren en dames sche-
penen en burgemeester, Sint-Bernard rekent op jullie!

Herinrichting Sint-Bernard: inspraak gewenst

De Dorpsstraat: 20 jaar wanbeleid

De Staatsbaan: 
grote herinrichtingsplannen
in het vooruitzicht
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Klacht tegen eigenaar Kasteelhoeve Linden
De N-VA blijft zich verbeten
inzetten voor het unieke

Lindense dorpsgezicht, desnoods
via de rechtbank. Naast onze suc-
cesvolle bezwaarschriftenactie om
het voetbal- en speelveld te vrijwa-
ren van bebouwing (definitief
advies van de GECORO uiterlijk
eind december!), ligt ook de
prachtige Kasteelhoeve ons erg
nauw aan het hart. 

De Kasteelhoeve staat al jaren te
verkommeren. We beleefden eind
augustus een triest hoogtepunt
toen een groot stuk van de rechtermuur instortte. De
N-VA trok aan de alarmbel, zonder resultaat. Erger
nog, door de hevige herfststormen werd het gat in de
muur fors groter…
Voor heel wat Lindenaren, is de maat vol. De
Kasteelhoeve is het einde nabij. De eigenaar pleegt al
jaren schuldig verzuim en is strafbaar. De Kasteel-

hoeve is immers al dertig jaar een deel van het
beschermde dorpsgezicht van Linden 

Omdat er niets ten goede verandert dienen we een
klacht in wegens ernstige verwaarlozing. Daarnaast
zullen we zelf een dossier indienen om de
Kasteelhoeve te erkennen als monument. 

� Gewezen VLD-schepen Maurice Fol
uit Linden is een gepassioneerde wijn-
teler. Zijn ‘Lindener’ van Domein
Tempelberg is erg gerenommeerd.
Daarnaast blijft hij zich als voorzitter
van de Hagelandse Wijnbouwers met
hart en ziel inzetten voor de wijnteelt in
onze mooie streek. Met succes, het aan-
tal wijnboeren stijgt al enkele jaren
sterk, evenals het aantal verbouwde
hectaren.

� Ondanks de forse inspanningen van
Maurice Fol en anderen, blijft Lubbeek
op toeristisch vlak ver achterop hinken.
Toerismeschepen Hilke Verheyden lijkt

echter nergens te bespeuren. Zou dit
komen omdat ze in het gemeentehuis
geen bureau meer heeft?

� In de ‘Burgerkrant’ beschuldigt Open
VLD-schepen Pol Hugaerts de opposi-
tie ervan ‘dat het in onze genen zit om
steeds maar mensen op te zetten tegen
medemensen’. Vreemd, volgens onze
informatie is het dezelfde Pol Hugaerts
die er een groot plezier in heeft om
binnen de Lubbeekse Open VLD-afde-
ling iedereen tegen elkaar op te zetten.
Het geruzie liep zo uit de hand dat zelfs
Patricia Ceysens eraan te pas moest
komen om te bemiddelen. 

� Verder vergelijkt Hugaerts onze pro-
testactie tegen de verkaveling van
Linden-centrum met ‘de stemmingma-
kerij rond het kappen van bomen in het
Rondebos een aantal jaren geleden’. ‘En
dat bos staat er nog altijd!’, aldus sche-
pen Hugaerts. Ons lijkt een vergelijking
met de verkaveling van de 2 hectare bos
aan de Lindense Vossekoten eerder op
te gaan. Ondanks honderden bezwaar-
schriften, deed het liberale gemeentebe-
stuur toch lekker haar zin. Ook de
onverantwoorde verkaveling van het
steil hellend weiland achter de kerk in
Pellenberg, is in alle opzichten een bete-
re vergelijking dan het Rondebos…

De Lindense Kasteelhoeve: officiële 
klacht als laatste reddingsmiddel? 

Theo Francken ‘best geïnformeerde politicus van 2008’ 
Al enkele jaren verkiest de grootste internetkrant van het arrondissement Leuven de politicus van het jaar.
Ze gaat hierbij op zoek naar politici die op een bijzondere manier iets hebben betekend. 

Provinciaal N-VA voorzitter en geboren en getogen Lubbekenaar Theo
Francken viel ditmaal in de prijzen. Hij won de trofee van de best geïnfor-
meerde politicus van 2008. 

De redactie motiveerde haar keuze als volgt: ‘Wellicht is de combinatie van
een uitgebreid  netwerk  in de gemeente, goede contacten binnen meerder-
heid  én oppositie en zijn professionele ervaring in de wereld  van ministeri-
ële kabinetten en parlementsfracties, daar niet vreemd aan.
Gooi daar een stevige portie gedrevenheid  bovenop, en je hebt een scha-
duwburgemeester buiten de gemeenteraad .’

Proficiat Theo, en doe zo verder!
www.onze-internetkrant.be

www.theofrancken.eu

KORT NIEUWS KORT NIEUWS KORT NIEUWS
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be 
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NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik  wil graag lid  worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik  wens het N-VA-programma te ontvangen.

De informatie d ie op d it document wordt vermeld  is bestemd voor het interne gebruik  van de d iverse d iensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerk ing voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

�

Piet 
De Bruyn

Vlaams 
parlementslid

Ben Weyts
Kamerlid

Mark 
Demesmaeker 
Vlaams 
parlementslid

DE N-VA-PARLEMENTSLEDEN 

UIT UW PROVINCIE

Regering zonder Vlaamse meerderheid is schande
Met de regering Van Rompuy I kiezen CD&V
en Open VLD opnieuw voor een federale
regering zonder Vlaamse meerderheid.
Bart De Wever: “Met de regering Leterme I
kon men dit door het wegvallen van de 
N-VA nog verklaren als een accident de par-

cours, maar nu kiezen beide partijen hier
bewust voor. Ik vrees daarom dat deze regering,
die opnieuw gedomineerd wordt door

Franstaligen, er niet in zal slagen om institutio-
neel en financieel orde op zaken te stellen.”

Ontgoocheld?
De Wever: “Van Open VLD weten we al lang dat ze
de Vlaamse belangen verwaarlozen, maar dat ook
CD&V nu bewust kiest voor een regering zonder
Vlaamse meerderheid, is erg ontgoochelend. Dit is

een unicum in de Belgische geschiedenis, een
historisch dieptepunt voor Vlaanderen.”

Wat nu?
De Wever: “De slagkracht van deze regering om
eindelijk orde op zaken te stellen zal nihil zijn.
Dezelfde partijen blijven immers aan het roer, waar-
om zal nu wel lukken wat de afgelopen maanden
niet lukte? De voorbije weken had men het enkel
maar over de poppetjes, maar wat met de inhoud?
Gaat deze regering eindelijk Fortis nationaliseren,
zoals alle specialisten adviseren? Of blijft men bij de
verkeerde keuze van de uitverkoop aan Frankrijk?
Gaat deze regering eindelijk een humaan maar
rechtvaardig asiel- en migratiebeleid voeren? Of
blijft minister Turtelboom technisch werkloos op
haar postje zitten? Gaat deze regering eindelijk ook
budgettair orde op zaken stellen? Of graaft ze
opnieuw een put in de put die Paars heeft nagela-
ten? Zal deze regering eindelijk B-H-V splitsen,
zoals het Grondwettelijk Hof vraagt? Ik vrees dat
het allemaal niets wordt…”

OOK REGERING VAN ROMPUY I BEZORGT VLAANDEREN KATER
� NET ZOALS LETERME I KIEST VAN ROMPUY I
VOOR EEN FEDERALE REGERING ZONDER VLAAMSE

MEERDERHEID. 

� ER KOMT GEEN PARLEMENTAIRE ONDERZOEKS-
COMMISSIE NAAR DE BANKCRISIS ZOALS EERDER BELOOFD

DOOR CD&V EN OPEN VLD. HET GEKNOEI IN HET

FORTIS-DOSSIER ZAL DUS NOOIT BOVEN WATER KOMEN.

� DE BANK- EN ENERGIESECTOR WORDT NU HELEMAAL

VERKOCHT AAN FRANKRIJK.

� IN OPSPRAAK GEKOMEN MINISTER WORDT BELOOND

MET HET KAMERVOORZITTERSCHAP.

� B-H-V ZAL OOK DIT JAAR NIET GESPLITST

WORDEN…

� STAATSHERVORMING: IN RUIL VOOR MASSA’S GELD

RICHTING BRUSSEL WORDEN ER MISSCHIEN NOG ENKELE

BORRELNOOTJES GESERVEERD. DE BELOOFDE GROTE

STAATSHERVORMING -NODIG VOOR UW WELVAART- KOMT

ER NIET.

� DE BUDGETTAIRE PUT WAS NA 8 JAAR VERHOFSTADT

AL GROOT, IN 2009 WORDT DEZE ALLEEN MAAR GROTER. 
DE VLAAMSE GEZINNEN BETALEN -DOOR O.A. NIEUWE

BELASTINGEN- INTUSSEN HET GELAG.

� OOK DE AANPAK VAN DE VERGRIJZING, HET

ACTIVEREN VAN WERKLOZEN, EEN RECHTVAARDIG

ASIEL- EN MIGRATIEBELEID ZONDER OPEN GRENZEN, 
EEN EIGEN VLAAMS JUSTITIE- EN GEZONDHEIDSBELEID,…
HET ZAL ALLEMAAL NIET VOOR DIT JAAR ZIJN. 

Bart De Wever 
N-VA-voorzitter 
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