
Investeren in een 
beter Lubbeek
In december keurde de gemeenteraad 
een wijziging van het meerjarenplan 
2020-2025 goed. Zo’n plan wordt in het 
begin van de bestuursperiode opgesteld, 
maar is geen document dat vastligt voor 
zes jaar. Maatschappelijke veranderin-
gen en nieuwe situaties, zoals bijvoor-
beeld de coronacrisis, zorgen soms voor 
wijzigingen en nieuwe acties.

•  Er gaat meer aandacht naar onze lokale
handelaars, met onder andere onder-
steunende maatregelen voor een sterkere 
cohesie tussen de Lubbeekse ondernemers 
en voor duurzame innovaties. 

•  Het beton en asfalt op een aantal pleintjes,
zoals het pleintje in de Jachthuislaan 
en de Jeugdsquare, maken plaats voor 
groen. 

•  De gemeentelijke administratieve site
aan de Gellenberg krijgt een 
opwaardering.

•  In 2022 voorzien we 325.000 euro 
voor de renovatie van het oud-
gemeentehuis in Binkom, waar nu 
het jeugdhuis gevestigd is.

Heel wat wijzigingen hebben te maken 
met investeringen in veilige fietspaden en 
weginfrastructuur: 

•  Door werken van Fluvius plannen we dit 
jaar het herstel van de fietspaden in de 
Boutersemstraat. Bovendien verhogen 
we het budget om ook het wegdek te 
herstellen.

•  De heraanleg van de fietspaden in 
Schubbeek moest aansluiten op werken 
van Fluvius en werd daarom vorig jaar 
niet uitgevoerd. De heraanleg staat nu in 
2022 op het programma.

•  De start van het dossier Herendaal-
Uilekot wordt verschoven naar 2022. 
Daar komt in de toekomst een nieuw 
wegdek, de straat wordt ingericht als 
een fietsstraat en er wordt een voetpad 
aangelegd.

•  We verhogen de investeringsuitgaven 
van 2022, zodat we de fietspaden in 
de Houwaartstraat en de Geestbeek
kunnen heraanleggen. 

•  Lubbeek verhoogt de kredieten van 
2023 voor onder andere het herstel en 
de heraanleg van de fietspaden in de 
Lostraat. 

•  In 2024 trekt de gemeente het bestaande 
budget op voor de vernieuwing van het 
fietspad in de Nachtegalenstraat.

Proper water in Lubbeek (p. 2) Veiliger fi etsen in Lubbeek (p. 3)

Beste lezer, 

Namens N-VA Lubbeek wens ik u een 
gelukkig en vooral gezond 2022. Voor 
Lubbeek wordt het een bijzonder jaar. Op 
de gemeenteraad van december werden 
de begrotingswijziging 2021 en het 
meerjarenplan 2022-2025 goedgekeurd, 
met daarin de gemeentelijke inkomsten 
en uitgaven, de investeringen en de 
daaraan gekoppelde subsidies. 
Op www.lubbeek.be vindt u het 
meerjarenplan, met naast vele cijfers 
en tabellen ook de plannen en de moti-
veringen die daarvoor de basis vormen. 

In deze nieuwsbrief leggen we de nadruk 
op de vele geplande investeringen in 
2022. Na moeilijke coronajaren staat 
er heel wat op het programma: wegen-
bouw en fi etspaden, rioleringswerken, 
diverse renovaties en de bouw van een 
nieuwe school in Pellenberg. Schepen 
van Onderwijs An Wouters slaagde er na 
langdurige gesprekken met de KU Leuven 
in om de vermaatschappelijking van het 
domein van UZ Pellenberg mogelijk te 
maken.

N-VA Lubbeek staat voor interne 
vernieuwing en investeren in mensen. 
In maart verkiezen we een nieuw lokaal 
partijbestuur. Niet onbelangrijk met het 
oog op 2024. Zet u de stap om mee te 
werken aan een beter Lubbeek?

Voor het zover is, heffen we op zondag 
30 januari het glas op het nieuwe 
jaar. Vergeet niet in te schrijven via 
lubbeek@n-va.be, want de plaatsen zijn 
beperkt tot 200 aanwezigen. 

Raf De Canck
Voorzitter 
N-VA Lubbeek

Nieuwjaarsreceptie met Peter De Roover

Zondag 30 januari 2022 om 11 uur
Zaal Kastanjehof Ganzendries 65, 3212 Pellenberg

Gratis toegang en aperitief
Inschrijven via lubbeek@n-va.be
Beperkt tot 200 aanwezigen - Covid Safe Ticket

Burgemeester Theo Francken stelde 
het gewijzigde meerjarenplan voor.

Lubbeek
lubbeek@n-va.be N-VA Lubbeekwww.n-va.be/lubbeek
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Erfpachtovereenkomst voor 
nieuwe school van Pellenberg
De gemeenteraad keurde de erfpachtovereenkomst met de 
KU Leuven unaniem goed. De gemeente neemt het kasteel de 
Maurissens en het aanpalende perceel grond in erfpacht. 
De erfpachtovereenkomst wordt afgesloten voor 50 jaar, 
automatisch verlengbaar met 49 jaar. 

De bouw van de nieuwe school op de site van het UZ Pellenberg 
kan nu daadwerkelijk van start gaan. Ook educatieve en socio-
culturele activiteiten zullen er kunnen plaatsvinden.

Proper water in Lubbeek
Bij aanvang van deze bestuursperiode was de aanpak van ons 
oppervlaktewater een van de prioriteiten. Met een zuiveringsgraad van 
amper 19,7 procent erfden we immers een zeer slechte toestand van ons 
oppervlaktewater. Om die kwaliteit te verbeteren, moest er sterk ingezet 
worden op onze gemeentelijke riolering. De voorbije jaren werd er achter 
de schermen hard doorgewerkt. Onder N-VA-beleid steeg de zuiverings-
graad naar 48,4 procent. We zullen het afval- en regenwater 
van onze inwoners in de toekomst beter kunnen afvoeren.

Hier pakken we het afvalwater 
in 2022-2023 beter aan: 
•  Gellenberg-Broekstraat, 

voor circa 375 inwoners
•  Verbindingsriolering 

Lubbeek-Centrum fase 2, 
voor zo’n 200 inwoners 

•  Molendries-Waaibergweg,
voor ongeveer 80 inwoners

Gemeentelijk hemelwater- en droogteplan
In samenwerking met Fluvius werd eind november het startschot gegeven voor de opmaak van 
een hemelwater- en droogteplan. Met dat plan wil de gemeente de economische, maatschappelijke
en ecologische gevolgen van wateroverlast en droogte beperken en haar grondgebied robuust 
maken voor de gevolgen van klimaatveranderingen. 

Verantwoordelijkheid nemen
Bovendien wil Lubbeek als hooggelegen gemeente zijn verantwoordelijkheid nemen ten opzichte 
van stroomafwaarts gelegen steden en gemeenten. Vele waterlopen ontspringen namelijk hier, en 
Pellenberg is een van de hoogste punten in de ruime regio. 

“Lubbeek neemt zijn verantwoordelijkheid als 
hooggelegen gemeente”, zegt schepen Geert Bovyn.

“Deze overeenkomst is een belangrijke stap 
in het project voor de nieuwe school”, reageert 
Onderwijsschepen An Wouters tevreden. 

“Onder meer in de Broekstraat pakken we de 
riolering binnenkort aan”, vertelt schepen van 
Openbare Werken Davy Suffeleers.

19,7 % 

2011

48,4 %

2021

lubbeek@n-va.be
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Koop lokaal
Om de Lubbekenaars te stimuleren om hun eindejaarsaankopen lokaal te doen, zette de 
gemeente in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant een bruisende eindejaarsactie 
op touw. Veel Lubbeekse ondernemers namen deel. Hun klanten konden mooie waardebons 
van alle deelnemende handelaars winnen.

Veiliger fi etsen in Lubbeek
Om de veiligheid van � etsers te verhogen, kunnen belangrijke � etsverbindingen onder bepaalde voorwaarden ingericht 
worden als � etsstraat. Het autoverkeer is daar ondergeschikt aan het � etsverkeer. Op initiatief van schepen van Mobiliteit 
Tania Roskams maakte Lubbeek werk van een gemeentelijk � etsstratenplan.

In de raad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid werden werk-
groepen per deelgemeente opgericht. De focus lag op het verbin-
den van de verschillende dorpskernen via veilige fietsroutes. Na 
verschillende deelvergaderingen stelde de raad uiteindelijk een 
totaalplan op. Dat werd aangevuld met suggesties van de dienst 
Mobiliteit, op basis van onder andere de meetgegevens uit de 
verschillende Telramen. Op basis van het finale voorstel gaat het 
gemeentebestuur de komende jaren aan de slag.

VOORGESTELDE FIETSSTRATEN LUBBEEK

• Binkom: Schoolstraat en Keiberg

• Linden: Nachtegalenstraat tussen Jan Davidtsstraat en Kortrijkstraat

• Linden: zone 30 in de schoolomgeving

• Lubbeek: Dunberg tussen Kraaiwinkel en Gellenberg

• Lubbeek: Broekstraat van aan de Binkomstraat tot einde bebouwde zone

• Lubbeek: Herendaal tussen Bollenberg en Uilekot

• Lubbeek: zone 30 in de schoolomgeving

• Pellenberg: Fonteinstraat tussen Lostraat en Slijkstraat

 De straten en delen van straten die in het rood 
zijn aangeduid, worden fi etsstraten.

Tania Roskams 
Schepen van Mobiliteit

‘NAVO: Hersendood of 
Klaar voor de toekomst?’ 
van Theo Francken
In aanloop naar het nieuwe Strategisch Con-
cept van de NAVO in het voorjaar van 2022 
schreven enkele zeer welingelichte auteurs een 
boek over de NAVO, onder redactie van Theo 
Francken. Hij is als lid van de Parlementaire 
Vergadering van de NAVO zeer nauw betrok-
ken bij het meest succesvolle militaire bond-
genootschap uit de geschiedenis. Een uiterst 
lezenswaardig boek dat zowel historische, 
geopolitieke als militaire onderwerpen uitlegt.

Lubbeek in cijfers
Bron: gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be

Leestip

 Schepen van Economie An Wouters zette haar schouders onder de eindejaarsactie.

Bestel uw eigen gesigneerde boek nu voor maar 24,95 euro plus verzend-
kosten via een mailtje naar lubbeek@n-va.be.

www.n-va.be/lubbeek
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Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever


