
Wandelen in rustig groen
Als burgemeester van onze mooie groene gemeente kan 
ik echt genieten van wandelingen door het Spicht, het 
Tafelbos, het Koebos, het Lindebos en alle andere mooie 
plekjes van de gemeente. Het effect van wandelen op de 
mentale veerkracht is bovendien bijzonder groot en het 
zorgt ook nog eens voor een goed humeur. Regelmatig 
wandelen is dus niet alleen een aanrader voor de fysieke 
gezondheid, maar ook een duurzame investering in 
het mentale welzijn. Door de laagdrempeligheid kan 
iedereen ermee starten, en het risico op blessures is 
verwaarloosbaar.

Groene ruimte
Wandelen is dus een ideale activiteit voor alle Lubbeke-
naren. In Lubbeek liggen er heel wat mooie trage wegen, 
ideaal voor een mooie wandeling. Belangrijk is dat 
zoveel mogelijk inwoners hiervan gebruik kunnen 
maken en dat de toegankelijkheid van onze groene 
ruimte dus gegarandeerd is. Het onderhoud van onze 
kilometers aan wegen is echter een grote uitdaging: de 
natuur kunnen we niet plannen en start op elke plaats 
op hetzelfde moment met groeien en bloeien.

Samen wandelen
Daarom doe ik een oproep aan jullie. Nodig een 
goede vriend(in) of buur uit en ga elke week op pad. 
Ontferm je over een wandelweg en zorg er samen 
met de gemeente voor dat onze mooie wandelingen 
toegankelijk blijven voor iedereen. Het gebruik van 
een wandelweg is immers nog altijd de beste en 
gezondste manier van onderhoud.

Theo Francken
Burgemeester
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Beste lezer, 

Duurzaamheid en duurzame 
ontwikkelingsdoelen zijn een 
zaak van én voor iedereen. Ze 
zijn inherent verbonden met ons 
dagelijks leven; denken we maar 
aan onze mobiliteit, onze manier 
van wonen, energieproductie en 
-verbruik, afval en recyclage, ons 
leefmilieu en het onderwijs.

Zowel op Vlaams niveau als lokaal 
werkt de N-VA daar stap voor 
stap aan mee. Geen utopie, geen 
onhaalbare en onbetaalbare 
doelstellingen, geen revolutie. 

Als erfgenaam van de VU is het 
niet verwonderlijk dat de N-VA 
een voortrekkersrol speelt in dit 
proces. Minister Zuhal Demir 
maakt van Vlaanderen een 
duurzame regio.

In Lubbeek werkt de N-VA mee 
aan de plannen van Zuhal Demir. 
Met haalbare en betaalbare in-
grepen. Onze gemeente vergroent 
haar wagenpark, legt zonne-
panelen op openbare gebouwen, 
voert een effi ciënt afvalbeleid met 
streng toezicht op zwerfafval, ont-
hardt, laat de mobiliteit effi ciënter 
verlopen, voert een verantwoord 
bosbeleid … Dit als voorsmaakje 
voor het klimaatplan dat dit jaar 
nog op de gemeenteraad ter 
goedkeuring zal voorliggen. 

Allemaal samen maken we van 
Lubbeek een aangename en 
duurzame gemeente.

Raf De Canck
Voorzitter N-VA 
Lubbeek

Peter BUYSROGGE Jonathan HOLSLAG Theo FRANCKEN

p. 3

Lubbeek
lubbeek@n-va.be N-VA Lubbeekwww.n-va.be/lubbeek

MAART 2022, NR. 2   I   V.U.: RAF DE CANCK, FONTEINSTRAAT 1, 3212 PELLENBERG

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Ranya Akay vervangt Jolien Vissers in gemeenteraad
Op de gemeenteraad van januari werd binnen de N-VA-fractie een wissel doorgevoerd. 
Door een verhuis moest Jolien Vissers de fakkel doorgeven aan Ranya Akay. 

Jolien kijkt met een positief gevoel terug op de voorbije jaren, maar is ervan overtuigd dat Ranya haar plaats in de gemeenteraad 
vol overgave zal overnemen. “Ik ben een dynamische Koerdische Vlaming”, vertelt Ranya. “Jaren geleden koos ik overtuigd voor 
de N-VA. Ik ben dan ook bijzonder blij dat ik de kans krijg om voor deze partij een rol te spelen in de gemeenteraad. Belangrijke 
beleidsitems die ik ga opvolgen situeren zich vooral binnen het jeugd- en seniorenbeleid.”

Huwelijksboekje 2.0
Na het aanbod om te trouwen in onze groene ‘huwelijkskathedraal’ 
in het Kalvariebos krijgen huwelijkskoppels nu bovendien een 
trouwboekje 2.0. Schepen Davy Su� eleers maakte samen met enkele 
enthousiaste medewerkers van de gemeente een mooie, moderne 
versie van het trouwboekje.

Het nieuwe trouwboekje bestaat uit 
een mooie houten verpakking met de 
namen van het koppel op, een gegra-
veerde pen en een boekje. Daarin 
is ruimte voorzien voor een aantal 
traditionele zaken zoals handteke-
ningen van koppel en getuigen, adres 
en eventuele kinderen. “Verder is het 
boekje gevuld met een aantal leuke 
extra’s”, vertelt de schepen. “Zo staan 
er een aantal leuke quotes over het 
huwelijk in en is er een alternatieve 
vragenlijst voorzien met vragen over 
het verleden en over de relatie. Het 
hele boekje wordt verder opgevrolijkt 
met mooie foto’s van Lubbeek.”

Lubbeek richt energiefonds op
De energieprijzen rijzen 
de pan uit. Veel inwo-
ners maken zich zorgen 
of ze hun energiefactu-
ren nog zullen kunnen 
betalen. Lubbeek trekt 
50.000 euro uit om onze 
hardwerkende midden-
klasse die � nanciële 
problemen ondervindt 
als gevolg van de hoge 
gas- en elektriciteits-
prijzen te ondersteunen. 

Het gaat specifiek over 
inwoners die geen aan-
spraak kunnen maken 
op het sociaal tarief voor 
gas en elektriciteit of geen verhoogde tegemoetkoming 
genieten, maar die wel financiële moeilijkheden onder-
vinden als gevolg van hun energiefactuur. Meer info 
vindt u op www.lubbeek.be.

de nationale 
lacrossefederatie het 

kunstgrasterrein van de 
sportsite in Lubbeek 
uitgekozen heeft als 

thuisbasis? 

de nationale 
damesploeg lacrosse 
haar eerste trainingen 
op het kunstgrasveld 
al achter de rug heeft?

 na een hemelwater- en droogteplan nu 
ook de opmaak van een klimaatactieplan 
lopende is?

N-VA Lubbeek weer volop 
leuke activiteiten organiseert? 
Eind januari zetten we het jaar 
goed in tijdens een geslaagde 
nieuwjaarsreceptie met gast-
spreker Peter De Roover en maar 
liefst 200 Lubbekenaren.

dit klimaatactieplan in overleg met de 
Lubbekenaar zal worden opgemaakt en 
uitgevoerd?

we met valentijn 
zo’n 2.500 geluks-

koekjes uitdeelden aan 
onze inwoners? Een 
geslaagde actie! 

Wist u dat …

 “Trouwen in Lubbeek gebeurt 
in stijl”, zegt schepen Davy 
Suffeleers.

Lubbeek reist solidair de wereld rond
De Bib Lubbeek is de ideale plek voor mooie tentoonstellingen. Van 22 januari tot 12 maart 
liep de tentoonstelling ‘Lubbeek reist solidair de wereld rond’, die u meenam op reis door 
de vele mooie projecten die Lubbekenaren wereldwijd organiseren. Op zaterdag 26 februari 
stelde Els Hertogen, directeur van 11.11.11, er haar nieuwste boek voor.

 Voorzitter van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst An 
Wouters richtte een energiefonds op 
voor de hardwerkende middenklasse.

lubbeek@n-va.be
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Duurzame renovatie parochiezaal Pellenberg
N-VA Lubbeek pleit als 
gemeenschapspartij voor een 
vrij en rijk verenigingsleven. 
Degelijke ontmoetingsruimten 
zijn daarbij belangrijk. In het 
meerjarenplan werden daar-
om budgetten voorzien voor 
duurzame renovaties van onder 
andere parochiezalen. De 
parochiezaal in Pellenberg was 
als eerste aan de beurt. Onder
meer de vloer en het dak 
werden er vernieuwd. Er is 
ook nieuw sanitair geplaatst dat 
aangesloten is op een regenwater-
recuperatiesysteem. Bij het 
vervangen van het plafond 
werd tot slot de oude verlichting 
vervangen door ledverlichting.

Aperitiefgesprek: Waarheen met het Vrije Westen?

Zondag 27 maart organiseert N-VA Lubbeek om 11 uur een aperitiefgesprek 
met professor Jonathan Holslag, burgemeester en Belgisch delegatieleider 
in het NAVO-parlement Theo Francken en voorzitter van de commissie 
Defensie Peter Buysrogge. Pieter Bauwens, hoofdredacteur van Doorbraak, 
modereert het gesprek. Het onderwerp is meer dan actueel met de oorlog in 
Oekraïne in het achterhoofd. 

Schrijf meteen in via lubbeek@n-va.be want de inschrijvingen zijn beperkt. 
De toegang is gratis, drankje en hapje inbegrepen.
Adres: Kastanjehof, Ganzendries 65, Pellenberg

Nieuw inschrijvingsdecreet biedt meer vrijheid voor ouders en scholen
Het Vlaams Parlement hee�  een nieuw inschrijvingsdecreet goedgekeurd dat ouders meer vrijheid gee�  om een school naar 
wens te kiezen. Vlaams Parlementslid Arnout Coel, die in de commissie Onderwijs zetelt, verdedigt het decreet met vuur. 
“We realiseren hiermee maximale vrijheid voor de ouders en de lokale besturen.”

Vlaanderen legt niet langer één voorrangssysteem op aan alle 
gemeenten. “Het systeem van dubbele contingentering, waarbij 
er een opsplitsing werd gemaakt tussen kansarme leerlingen en 
‘gewone’ leerlingen, was allerminst transparant en de gewenste 
effecten van sociale mix bleven uit”, aldus Arnout Coel. “We 
gaan nu voor een aanpak op maat van de scholen. Als er toch 
nog met voorrangsregels gewerkt wordt, dan zal dat beperkt zijn 
en op basis van de lokale situatie. We maken het zo mogelijk om 
in te spelen op plaatselijke noden, zonder al te veel te tornen aan 
de vrije schoolkeuze.”

3 miljard euro voor capaciteitsverhoging
De Vlaamse Regering blijft daarnaast inzetten op capaciteits-
verhoging in het basis- en secundair onderwijs. Daarvoor trekt 
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts deze regeerperiode 

3 miljard euro uit: nog eens een half miljard méér dan in de 
vorige regeerperiode. “Ook de planlast neemt af”, weet Arnout 
Coel. “Zo vervalt voor scholen zonder capaciteitsdruk onder 
meer de verplichting om capaciteiten en vrije plaatsen te bepalen, 
net zoals het reserveren van aparte periodes voor voorrangs-
groepen.”

De nieuwe inschrijvingsregels worden van kracht op 1 september 
2022 voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024.

“We maken het mogelijk om in te spelen op 
plaatselijke noden, zonder te tornen aan de 

vrije schoolkeuze”, zegt Vlaams Parlementslid 
en lokaal bestuurslid Arnout Coel. 

De parochiezaal werd in een 
duurzaam jasje gestoken. 

Van 2018-2021:

Dakisolatie: 593
Muurisolatie: 322
Vloerisolatie: 145

Rendementsglas: 425
Warmtepompen: 36

Zonneboiler: 64
Zonnepanelen 1.946

Kleine daad, groot resultaat
De voorbije jaren maakten 

heel wat Lubbekenaren hun woning 
energiezuiniger. Daarvoor konden 

ze een beroep doen op diverse subsidie-
reglementen en renovatiepremies 

vanuit Wonen Vlaanderen en Fluvius.

www.n-va.be/lubbeek
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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Elektriciteitsproductie in 2021 CO2-uitstoot in 2021
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