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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx juni. 
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Beste lezer,
Het coronavirus heeft ons dagelijks leven 
zwaar getekend. Het familiale leven, de 
sociale contacten, ons werkritme, onze 
hobby’s en vrije tijd werden verstoord en 
onder druk gezet. Het gemeentelijk beleid 
en het werk van uw N-VA-mandatarissen 
zijn echter doorgegaan. En hoe: het was 
alle hens aan dek.

Onder moeilijke omstandigheden en met 
inachtneming van de voorschriften, liep de 
gemeentelijke dienstverlening door, bleven 
de warme maaltijden leverbaar, werden de 
meest kwetsbare inwoners ondersteund, 
kon het onderwijs heropgestart worden, 
werd er digitaal vergaderd, sloegen de 
politieke meerderheid en de oppositie de 
handen in mekaar.

Natuurlijk misten we onze sociale  
contacten. Maar het gebrek aan sociale 
activiteiten gaf ons wel de kans om  
de mooie hoekjes van Lubbeek te  
herontdekken. Door onze lange  
wandelingen en fietstochten weten we  
nu hoe mooi en aangenaam het wonen  
en leven is in het groene Lubbeek.

Wat brengen de volgende weken en 
maanden? Moeilijk voorspelbaar. Laat  
ons nog enkele weken volhouden. Als we 
gezamenlijk onze verantwoordelijkheid  
opnemen zal het sociaal leven wel  
hernemen en wordt Lubbeek weer  
een bruisende gemeente.

Veel moed. Veerkrachtig, zoals wij  
Vlamingen zijn, slaan we ons ook door  
deze periode.

Hartelijke groet.

Raf De Canck
Voorzitter  
N-VA Lubbeek

 70-plussers werden opgebeld.

 Snelle communicatie 
tijdens de stormen.

 Bedeling gratis  
mondmaskers.

 Meerderheid én oppositie samen tegen corona.

 Ondersteuning lokale 
handelaars.

Stormen razen over Lubbeek
In februari werd onze gemeente getroffen door zware regenval en krachtige 
stormen. Omgewaaide bomen, afgerukte takken, weggeblazen dakpannen, 
straten die onder water stonden. Het leek alsof we het ergste voor 2020 al 
achter de rug hadden, maar niets was minder waar. Nog geen maand later 
werd onze gemeente getroffen door het coronavirus, met het woonzorg- 
centrum ’t Spelthof in Binkom in het oog van de storm.

Deze periode heeft veel van ons gevraagd en we zijn er nog niet, maar samen 
met mijn collega-schepenen, het gemeentepersoneel, de mensen uit de zorg 
én jullie kunnen we deze stormen aan.

Met onze creativiteit, onze inzet en onze daadkracht komen we er sterker uit. 
Samen staan we symbool voor de Vlaamse veerkracht die we vandaag nodig 
hebben.

Uw burgemeester Theo Francken
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Hoe beleven onze Jong N-VA-leden deze coronacrisis?
Jolien Vissers: “Leve hotel mama en papa”

“Enkele dagen nadat ik terugkwam van een skistage bleek dat onze groep dat vieze virus had 
meegebracht. De lessen werden daarom geschrapt. Ik zit dus al twee weken langer thuis, maar de 
overschakeling op maximaal digitaal viel goed mee. Ik heb vooral tijd gestoken in het volgen van 
lessen en het voorbereiden op de examens. Onderschat het niet: zelfstudie in combinatie met weinig 
sociaal contact zorgt weleens voor een dipje. Gelukkig heb ik mijn vriend, een personal trainer, die 
mij fysiek fit houdt en soms met mij door de velden wandelt, loopt of fietst. En mijn familie voor 
gezellige babbels en de heerlijke, gezonde maaltijden. Want oh ja, ik ben een lekkerbekje op dat 
vlak. Leve hotel mama en papa.”

Amadeo Vanhaverbeke: “Veel leuke nieuwe plaatsjes in Lubbeek ontdekt”
“Op 11 maart zat ik rustig met vrienden een van de eerste terrasjes van het jaar te doen toen het 
nieuws binnenkwam dat de universiteit geen fysieke lessen meer zou geven. Ik besefte toen niet 
goed dat mijn laatste terrasje van het academiejaar erop zat. Sinds ik thuis ben houd ik me bezig  
met het volgen van online lessen, babbelen met familie, wandelen, joggen en videobellen met 
vrienden. Een voordeel van deze lockdown is dat ik vele leuke nieuwe plaatsjes en wandelpaden in 
Lubbeek heb ontdekt. Lubbeek doet me tijdens het wandelen soms denken aan een mengeling van 
de Provence en de Ardennen. Ook in hotel mama is het zo slecht niet, al hoop ik na de examens in 
juni weer een stapje in de wereld te kunnen zetten.”

Kirsten Baeyens: “Blij zijn met de kleine dingen”
“Binnen mijn werkterrein, lokale besturen, werd de focus snel verlegd naar corona en de bijhorende 
maatregelen. Sinds 12 maart werk ik dan ook van thuis uit. De grootste uitdaging zijn de interviews 
die ik afneem, die gebeuren nu digitaal. Persoonlijk veranderde er ook veel, van een gejaagd leven 
naar meer tijd voor mezelf. Gezond koken, af en toe eens zondigen maar vooral ook veel sporten 
is dagelijkse kost geworden. Al bij al kan ik zeggen dat deze tijd me weer met beide voetjes op de 
grond heeft gezet en me heeft geleerd om blij te zijn met de kleine dingen. Zoals bijvoorbeeld  
mezelf een beetje opkleden en langsgaan bij mijn ouders op Moederdag.”

Nick Peeters: “Extra tijd voor mijn interesse in geschiedenis”
“Vanaf de tweede helft van maart werkte ik van thuis uit. In mei herstartten we geleidelijk aan onze 
werking op ons secretariaat. Gelukkig kon ik mijn functie van stafmedewerker bij de vzw VOS 
Vlaamse Vredesvereniging zonder moeilijkheden blijven uitoefenen. Door thuis te werken, had ik 
plots meer tijd om me met mijn interesses bezig te houden. Terwijl iedereen zich solidair toonde 
met elkaar om het virus te overwinnen, verrichtte ik onderzoek naar het gedeelde verleden van de 
Lubbekenaren. Het is immers belangrijk om te weten waar we vandaan komen om op een gezonde 
manier de toekomst tegemoet te gaan.”

Ranya Akay: “Zorg dragen voor kwetsbare groepen”
“Tijdens deze coronaperiode ben ik tot het besef gekomen dat men als jongere extra zorg moet 
dragen voor ouderen en kwetsbare groepen. Daarom heb ik mij naast het telewerken voor mijn 
werkgever Zuhal Demir in mijn vrije tijd voor hen ingezet. Ik hielp met dagelijkse taken zoals 
boodschappen doen. Ik hoop dat dit coronatijdperk zo snel mogelijk voorbij is. Na de lockdown wil 
ik me wel blijven inzetten voor deze kwetsbare bevolkingsgroepen. Zij hebben onze extra aandacht 
broodnodig.”

Wil jij ook lid worden van Jong N-VA? Neem dan contact op met jongerenverantwoordelijke 
Amadeo Vanhaverbeke via amadeo.vanhaverbeke@n-va.be.
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Dubbele wissel in de gemeenteraad

Investeren in Lubbeek

Eind vorig jaar gaf Mailee Hovsepian de fakkel als gemeenteraadslid door aan Tom De Winter-Pieters. Mailee nam ontslag omwille 
van haar drukke professionele bezigheden, maar blijft wel bestuurslid bij N-VA Lubbeek. Tom neemt na een jaartje afwezigheid graag 
z’n rol weer op in de gemeenteraad. 

Ook schepen Pieter Verheyden neemt ontslag als schepen omwille van een nieuwe professionele uitdaging, maar blijft gemeenteraads-
lid. Als vervanger voor Pieter kunnen we een beroep doen op Geert Bovyn. Geert was vele jaren schepen en na een onderbreking 
van anderhalf jaar wordt hij opnieuw schepen van Sport, Wonen, Dierenwelzijn, Internationale Samenwerking en Kerkfabrieken en 
Erediensten.

Waar geschiedenis en 
heden samenkomen
De buurt rond de Sint-Rochus-
bron is een van de oudste  
woonkernen van Binkom. 
Sint-Rochus is de patroonheilige 
tegen de pest en besmettelijke 
ziekten. 

 Mailee geeft de fakkel als  
gemeenteraadslid door, maar 
blijft actief in het N-VA-bestuur.

 Tom legde na een jaartje 
afwezigheid opnieuw de eed af 
in de gemeenteraad. 

 Tijdens zijn laatste schepencollege 
kreeg Pieter een lekkere tripel  
Vlaamsche Leeuw.

 Geert had het genoegen om de 
allereerste Lubbekenaar te zijn die 
z’n eed online mocht afleggen.

 Tegen 2027 zullen alle 
straatlampen vervangen zijn 
door duurzame ledlampen. 
Theo Francken (duurzaamheid) 
en Davy Suffeleers (openbare 
werken) gingen alvast een kijkje 
nemen bij het eerste project in 
de Wolvendreef.

 Uw gemeentebestuur ging aan 
de slag met de resultaten van 
de bevraging bij de bevolking. 
We plantten lindebomen aan en 
zorgden voor een nieuwe bloemen-
weide in Linden-Centrum.

 De aanhouder wint. Na overleg met 
onze buurgemeenten en De Lijn werd 
beslist om de buslijn 485 in Binkom te 
behouden.

 Begin dit jaar zijn we gestart met een 
digitaal loket kinderopvang. Dat is een 
overzichtelijk platform voor ouders die 
op zoek zijn naar kinderopvang binnen 
Lubbeek. Daarnaast is het ook een 
nuttig beleidsinstrument.

 De gemeente herstelde de 
straten die deel uitmaken van 
het fietsknooppuntennetwerk, 
waaronder de Rozemarijnweg.

Wist u 
dat?
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


