
‘T(r)oeven in rustig groen’, als
slagzin kan dat tellen… en

Lubbeek is ook effectief een aan-
gename gemeente om te wonen.
Vlakbij het hart van Europa en
toch voldoende landelijk om
er echt te kunnen ‘ont-span-
nen’. Niet te verwonderen
dat onze gemeente hoog
scoort in allerhande nationa-
le en internationale enquêtes
en onderzoeken. 
Samenvattend zouden we kunnen stellen
dat ‘Lubbeek een welstellende gemeente
met gelukkige inwoners is’. En toch mag dit
niet leiden tot zelfgenoegzaamheid, gesloten-
heid of immobilisme. Wel integendeel, het is
onze verantwoordelijkheid om oog te hebben
voor wat misloopt, voor tekortkomingen en
onrechtvaardigheden. Ook vanuit de oppositie
moet dit onze taak zijn. Wel, u kan de komende
zes jaar op ons rekenen. Wij geven zes jaar garan-
tie op stevig én constructief oppositiewerk, daar
kan u van op aan!

Belgisch paars trapt stilaan op haar laatste adem,
Lubbeeks paars is nog maar pas uit de startblok-

ken geschoten. Hopelijk eindigt de Lubbeekse vari-
ant ook niet in een verhaal van loze beloftes en ramme-
lende rekeningen. Want Lubbeek verdient béter, u ver-
dient béter!

Theo Francken
Voorzitter N-VA Lubbeek

5de opvolger CD&V/ N-VA 
en enige kandidaat uit Lubbeek

www.theofrancken.eu
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Lubbeek, énige gemeente
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Vergetelheid, slecht bestuur of verkiezingsstunt?
Zoals iedereen wel weet probeert iedere partij vlak

voor de verkiezingen de kiezer voor zich te winnen. De
partijen die op dat ogenblik in het bestuur zitten, heb-
ben daarbij campagnemogelijkheden die ze eigenlijk
niet zouden mogen gebruiken... en soms loopt het mis,
zo blijkt.
Een aantal Lubbeekse wegen werd vlak voor de verkie-
zingen in spoedtempo vernieuwd. In Binkom is er ech-
ter iets misgelopen. Zo werden de Bloem- en de
Meenselstraat vernieuwd. Althans, dat was de bedoe-
ling. Voor de Meenselstraat is dit gelukt, de Bloemstraat
ligt er daarentegen nogal troosteloos bij, van enige
vorm van afwerking is acht maanden later nog steeds
geen spoor…
N-VA Lubbeek vraagt dan ook aan de schepen van
Openbare Werken waarom (toevallig) zijn straat wél

werd afgewerkt en de naastliggende Bloemstraat niet?
Een vergetelheid, een teken van slecht bestuur of was
het toch een verkiezingsstunt? 

We behaalden misschien nipt geen zetel in de
gemeenteraad, maar ons verkiezingsprogramma

wordt blijkbaar toch gesmaakt én uitgevoerd. Zo kon-
den we in Het Laatste Nieuws lezen dat burgemeester
Vranckx alles in het werk stelt om tegen de zomer een
nieuw Lubbeeks handelaarsverbond op te richten. 
Wij juichen dit initiatief van harte toe, en verwijzen nog-

maals naar ons ‘actieplan voor de Lubbeekse midden-
stand’ waarin we onder meer pleiten voor het aanbie-
den van een ‘Lubbeekpas’ met puntensysteem, buurt-
winkelwaardebons voor nieuwe inwoners en een jaar-
lijkse promotieweek voor de Lubbeekse middenstand
en horeca.

Onafgewerkte Bloemstraat wekt wrevel

N-VA-voorstel oprichting middenstandsraad wordt uitgevoerd

Hebt u uw waterfactuur al ontvangen? Zo ja, hebt u het ook
gemerkt? Inderdaad, er is nog maar eens een belastingver-

hoging doorgevoerd: de rioolbelasting, of, in het mooi
Nederlands: de ‘afvoerbijdrage’. Vanaf 1 januari 2007 heft de
gemeente Lubbeek, via de intercommunale Riobra, 0,758 euro
per kubieke meter waterverbruik. Voor een doorsnee gezin
komt dit uit op een belasting van om en bij de 90 tot 120 euro
per jaar! Dit geld zal worden geïnvesteerd in ‘de verbetering
van het Lubbeekse rioleringsnetwerk’. Met een waterzuive-
ringsgraad op dit ogenblik in Lubbeek van 16,4% (gemiddelde
Vlaanderen: 63,8%), wordt dit dan ook hoog tijd. N-VA Lubbeek
wees in het verleden meermaals op het falend gemeentelijk
waterbeleid. De gemeente denkt dit nu te moeten oplossen
door… haar inwoners extra te belasten. Kortom, de burger als
slachtoffer van het jarenlange nietsdoen van het gemeentebe-
stuur.

En de VLD maar blijven beweren dat de Vlamingen minder
belastingen betalen. Maar tja, wat baten kaars en bril…

Nieuwe rioolbelasting: belastingverhoging zonder resultaat?

De Bloemstraat in Binkom: 
wanneer wordt deze verkiezingsstunt werkelijkheid?

De N-VA klaagt al jaren 
het falende gemeentelijke 
waterbeleid aan.
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De Lindense professor Luc Huyse
won eind maart de gerenomeerde
ABN-Amro Bank prijs met zijn
boek ‘Alles gaat voorbij, behalve
het verleden’. In zijn boek
beschrijft Huyse hoe de bevolking
van landen zoals Kroatië,
Ethiopië, Argentinië en Zuid-
Afrika omgaat met de herinnering
aan dictatuur, volkerenmoord of
burgeroorlog. Proficiat professor
Huyse!

Binnenkort vieren we de Vlaamse
feestdag. Op 11 juli heeft onze
afdeling een klein geschenkje
voor iedereen die de Vlaamse
leeuw uithangt. Heb je nog geen
leeuwenvlag? Bestel ze online op
www.vlaanderenvlagt.org of geef
ons een seintje op
T. 0478 21 07 61 (5€/vlag).

Er lijkt een doorbraak te komen
in het dossier van voetweg nr. 60
te Binkom (verbinding
Meenselstraat-Tiensesteenweg).
Tegen het begin van het volgende
schooljaar zou dit wegje terug
opengemaakt worden. 
Wij blijven dit dossier alvast op
de voet volgen.

Interview met Theo Francken, 
Lubbeekse CD&V/N-VA-kandidaat

Waarom doe jij mee?
Theo: “Als raadgever van Vlaams minister Geert

Bourgeois ben ik dagelijks met politiek bezig. De
grote maatschappelijke vraagstukken interesseren
me sterk. Zo denk ik toch een aardig woordje te
kunnen meepraten over hedendaagse thema’s als
vergrijzing, werkgelegenheid en migratie.
Daarnaast hoop ik, vanuit mijn Lubbeekse thuisba-
sis, ons Vlaams Kartel CD&V/N-VA mee aan een
verkiezingsoverwinning te helpen.

Klopt het dat jij de enige kandidaat uit
Lubbeek bent?

Theo Francken: “Inderdaad, tot mijn grote verba-
zing staat er niemand anders van onze gemeente op
een lijst. Zelfs ‘gevestigde waarden’ als Freddy
Vranckx en Ann De Martelaere stellen zich, vreemd
genoeg, ditmaal niet voor. Maar hé, mij hoor je niet
klagen…”

In 2006 was je de lijsttrekker voor de N-VA
zonder de CD&V, nu sta je op één lijst met de

CD&V, is dat niet wat vreemd?
Theo: "Ik ben sterk Vlaamsvoelend en stond mee

aan de wieg van
de N-VA. Dit
neemt echter niet
weg dat ik echt
geloof in de
kracht en meer-
waarde van ons

Vlaams kartel met de christendemocraten.
CD&V/N-VA is het énige alternatief voor de huidi-

ge paarse blunderpolitiek van Verhofstadt, Flahaut
en co.” 

Moest je er één kiezen, welk dossier zou je 
willen opvolgen?

Theo: “Er zijn er natuurlijk zoveel: staatshervor-
ming, gezondheidszorg, werkgelegenheid,… Maar
als ik er echt één moet uitkiezen, kies ik voor het
dossier ‘migratie’. Het is voor sommigen een ‘aan-
gebrand’ thema, maar net daarom is meer nuance in
het maatschappelijke debat absoluut noodzakelijk.
We moeten dringend terug de gulden middenweg
opzoeken. Niet de knuffelpolitiek van paars, maar
zeker ook niet het ranzige racisme van extreem-
rechts. CD&V/N-VA zit op die gulden middenweg
van rechten én plichten, en daarvoor wil ik me enga-
geren.”

In de kijker

Theo Francken
5de opvolger Kamerlijst 

CD&V/ N-VA 
www.theofrancken.eu

NIEUWS KORT NIEUWS KORT NIEUWS KORT NIEUWS

De grote
maatschappelijke
vraagstukken

interesseren me sterk.
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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 o f het verwijderen ervan.

Hoog tijd voor 
een sterker Vlaanderen? 

Wij vinden van wel!
Elio Di Rupo, de man met het strikje, staat
symbool voor de PS-macht in België. 
Al 8 jaar houdt die partij Verhofstadt in een
wurggreep. Met één simpele “non” veegt 
de PS elke Vlaamse vraag van de Belgische 
regeringstafel. De PS-ministers zijn 
“intouchable”, onaanraakbaar.
Zelfs na een opeenstapeling van zware
flaters mogen defensieminister Flahaut en
justitieminister Onkelinx gewoon op post
blijven. De PS domineert dit land.

De gevolgen? Rammelende rekeningen,
miljardentransfers richting Wallonië, een
hoge belastingsdruk, gerechtelijke 
achterstand, verfransing, een massale 
ontsnapping uit de gevangenis van
Dendermonde, de snel-Belg-wet,… SP.A 
en VLD doen niet meer dan wat zwak
tegenpruttelen.

Wij leggen ons niet neer bij deze 
toestanden. De N-VA laat Vlaanderen niet
strikken. Wilt u ook een vuist maken? 

Stem dan N-VA. Voor een sterker
Vlaanderen.

Mais non!

Ons volledig programma met concrete oplossingen vindt u op www.n-va.be

Wim Coel
3de plaats Kamer

Kamerlijst Leuven

3LIJST 

"

060- LUBBEEK:047-  21-05-2007  16:28  Pagina 4


