
Vijf jaar geleden, op Valentijnsdag, werd het Vlaams kartel CD&V-N-VA boven de
doopvont gehouden. Het kartel was een middel, geen doel. Het doel was een ambi-
tieus programma realiseren. Via een grote staatshervorming eindelijk institutioneel
en financieel orde op zaken stellen. We zouden een grote politieke formatie worden
die meer en volwaardige bevoegdheden zou bewerkstelligen voor Vlaanderen en 
B-H-V zou splitsen. We zouden ook zorgen voor een ander en beter bestuur. Hoewel
die ambitie bij velen nog altijd overeind blijft, is het helemaal anders gelopen. Er is
een federale regering gevormd zonder Vlaamse meerderheid. De noodzakelijke
staatshervorming is op de lange baan geschoven.

B-H-V raakt niet gesplitst. De open oorlog
tussen MR en PS blokkeert België en belet
goed bestuur. De N-VA heeft er voor gekozen
om hier niet aan mee te doen en vast te hou-
den aan haar principes. Daardoor is het kar-
tel gebroken. Maar wij zijn er van overtuigd dat de geest en het programma van het
kartel aan de basis niet dood zijn.

De N-VA blijft geloven in dit programma. De N-VA blijft in woord en daad gaan
voor de realisatie ervan. Kortom, de N-VA houdt woord en is –meer dan ooit- uw
vertrouwen waard.

Davy Suffeleers Theo Francken
Voorzitter N-VA Lubbeek Provinciaal voorzitter N-VA

12de plaats Vlaams Parlement

Nodigt iedereen van harte
uit op haar

CATALAANSE
AVOND
Glaasje Cava, 

2 tapas
Vis- & vleespaëlla 

à volonté 

Zaterdag 6 juni vanaf 18u

Parochiezaal Sint-Bernard,
Staatsbaan 176

15 euro

Inschrijven via: 
lubbeek@n-va.be

T. 016 63 21 31

De catering wordt verzorgd
door Cook4Fun,

www.cook4fun.be

N-VA Lubbeek

Lubbeek
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De N-VA houdt woord

V.U. Davy Suffeleers, 
Hulst  35      3211 Binkom

THEO EN JOHAN DOEN HET!
LEES MEER OP BLZ. 3

“Er is een federale
regering gevormd zonder
Vlaamse meerderheid.”
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Het Lubbeekse gemeentebestuur is het noorden
kwijt, en het gaat van kwaad  naar erger. We

maken in d it stuk  onze eigen analyse van de situa-
tie.
De kiem: 6 oktober 2006
Op 6 oktober 2006 vonden de gemeenteraadsverkie-
zingen plaats. De liberalen kregen ferme klappen.
Ze vielen terug van 12 naar 9 zetels (op 23) en ver-
loren na meer dan 30 jaar hun volstrekte meerder-
heid. Freddy Vranckx wist op zijn
eentje erger te voorkomen. Hij
behaalde, tegen de partijtrend in,
een monsterscore. Gesterkt door
zijn persoonlijke uitslag, onder-
handelde hij een bestuursakkoord
met de socialisten. Hij gebruikte zijn macht om het
akkoord intern door te duwen. Hiermee werd de
kiem van alle problemen gelegd.

Freddy Vranckx: de Yves Leterme van Lubbeek
Er ontspon zich een bevreemdend scenario, te ver-
gelijken met wat Yves Leterme overkwam. Freddy
Vranckx was té populair geworden. Er werd hem
binnen zijn partij niets meer gegund. Laten we ook
niet vergeten dat Hilke Verheyden er opnieuw in
was geslaagd om een schepenzitje te bemachtigen.
En er stonden tussen beiden nog enkele oude reke-
ningen open. De problemen bleven voorlopig
intern, maar het potje begon ferm te koken.

Trop is te veel
En toen barstte de bom. Het begon met de verras-
sende stemming op de gemeenteraad van januari.
Lubbeek besliste om de Europese verkiezingen te
boycotten omwille van de niet-splitsing van
Brussel-Halle-Vilvoorde. Althans dat dachten we,
want achteraf werd dit besluit terug ingetrokken.
Het ging om ‘een verstrooidheid’, zo luidde de uit-

leg. Toch legde dit vooral het totale gebrek aan over-
leg binnen de meerderheid bloot.

Overloperij troef
Een tweede donderslag kwam er toen Hilke
Verheyden begin februari overliep naar Lijst
Dedecker. LDD doet hiermee zijn imago van krab-
benmand van gefrustreerde overlopers, alle eer aan.
Dit platte politieke opportunisme heeft echter grote

gevolgen voor de politieke stabi-
liteit te Lubbeek. Want door de
beslissing om in 2007 met een erg
nipte meerderheid aan de slag te
gaan (12 op 23 zetels), heeft
Verheyden plots dé sleutel in han-

den om de meerderheid te doen kantelen. 

Oh ironie!
Met een onberekenbare Verheyden in het schepen-
college, ziet het er naar uit dat VLD en Sp.a zich de
resterende 3 jaren zullen moeten laten chanteren
door diegene die ze steeds hebben uitgespuwd. Oh
ironie! 

Het begin van het einde?
En dat is nog niet alles, want de blauwe etterbuil is
blijkbaar helemaal opengebarsten nu ook onder-
wijsschepen Muls en raadslid Verreck, dissident zijn
beginnen stemmen, en dan nog over de gemeente-
begroting, het belangrijkste jaarlijkse beleidsdocu-
ment. Dat belooft weinig goeds.

N-VA Lubbeek roept burgemeester Vranckx op om,
als burgervader van Lubbeek, op korte termijn orde
op zaken te stellen binnen zijn bestuursploeg en de
komende jaren Lubbeek te besturen met wijsheid,
stabiliteit en politieke handigheid.

Gemeentebestuur is de pedalen kwijt 
Hoe is het zover kunnen komen?

ANALYSE

KORT NIEUWS KORT NIEUWS KORT NIEUWS
De kiesstrijd wordt in Lubbeek ongewoon span-
nend. Heel wat partijen hebben immers een
Lubbekenaar op de lijst staan. De Vlaamse verkie-
zingen vormen hierdoor een voorafname van de
gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Wie wint?
Wie verliest?

SMS Lubbeek speelde, onder coach Hans Goet-
huys, kampioen in 2de provinciale. Ze promoveren
dan ook dik verdiend naar 1ste! Ook FC Binkom
doet het uitstekend in 3de provinciale, de kansen
op promotie blijven hoog. Proficiat aan beide
teams!

Goed nieuws over de Lindense Kasteelhoeve. Dit
prachtig stukje erfgoed zal waarschijnlijk nog dit
jaar beschermd worden als monument. Onze ver-
betenheid wordt beloond!

De laatste maanden boden enkele Lubbekenaren
zich aan om te helpen met onze campagne. Wenst u
ons ook te helpen (tuinbord (laten) plaatsen, folders
bedelen, brieven schrijven)? Aarzel niet en contact-
eer ons!

'Er stonden tussen beiden
nog enkele oude 
rekeningen open.'
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Theo doet het!

Ook Johan doet mee!

Vlaams-Brabants N-VA voorzitter en gebo-
ren en getogen Lubbekenaar, Theo Francken,
neemt op 7 juni deel aan de Vlaamse 
verkiezingen. 

”Als provinciaal voorzitter en ‘12de man’ 
op de lijst, ben ik  de hevigste supporter van
de hele N-VA-ploeg. Een stem voor mij, 
is een stem voor het hele team!”

Theo Francken
Houwaartstraat 106
3210 Linden
theo.francken@vlaamsparlement.be
T. 0478 21 07 61

www.theofrancken.eu

Johan Everaerts is gehuwd met Sofie Andries
en samen hebben ze 3 jonge kinderen. Sinds

2000 wonen ze in Bekkevoort, maar ze zijn 
beiden afkomstig van Lubbeek.

“Als jonge vader wens ik  dat Vlaanderen zelf
een jaarlijkse aanvullende k inderbijslag van 500

euro per k ind  uitbetaalt. Zo worden de kosten
voor elk  jong gezin verlicht.” 

Johan Everaerts
5de Opvolger Vlaams Parlement

Heuvelstraat 5A
3461 Bekkevoort

johan.everaerts@n-va.be
T. 0478 84 01 26
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Onze stem laten horen in de wereld? 
Dat doen we met de 
Europese megafoon en niet 
met de Belgische microfoon.

Een Vlaamse 
toekomst 
ligt in Europa!

Bart De Wever
Lijstduwer 
Europa

Frieda Brepoels
Lijsttrekker 
Europa
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Mark Demesmaeker
Lijsttrekker 
Vlaams Parlement

Voor meer concrete voordelen kijk op
www.sterkervlaanderen.be

België is niet in staat ons uit de crisis te halen.
Er is geen geld meer voor. De oorzaak?
Franstalig België heeft een totaal ander idee
over goed bestuur waardoor dit land in een
bestuurlijk moeras is terechtgekomen. 
Vlaanderen doet nu al zijn best om de econo-
mische crisis verstandig aan te pakken. Het is
echter dweilen met de kraan open als de
Belgische regering niets verandert aan de toren-
hoge problemen in dit land. 
Met een sterker Vlaanderen klimmen we sneller
uit het dal. De N-VA wil werk maken van een
krachtig economisch herstel, een hogere kinder-
bijslag, een betaalbare hospitalisatieverzeke-
ring en goedkopere energie. 

Bel naar 02 219 49 30 of mail naar info@n-va.be 
voor het volledige programma van de N-VA
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