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Beste lezer,
Het is niet omdat het 493 dagen duurt
vooraleer er een stoptrein met 7 wagonnetjes
in de Wetstraat vertrekt, dat het ondertussen
niet vooruitgaat in Lubbeek. Zelfs in een
turbulente COVID-19-periode staat N-VA
Lubbeek niet stil. Integendeel!
De gemeenteraadsleden kregen op de
gemeenteraad van september een gedetailleerd vooruitgangsrapport met de verwezenlijkingen en de stand van zaken van de plannen
die in onze gemeente in de pijplijn zitten. En
bij de volgende begrotingswijziging zullen
nog meer plannen onthuld worden. Er staan
immers al grote investeringen op de rails.
Onze N-VA-schepenen zijn de drijvende krachten
in het schepencollege; onze gemeenteraadsleden houden een waakzaam oog op de
realisatie van het meerjarenplan; onze
bestuursleden houden tijdens de maandelijkse
bestuursvergaderingen de vinger aan de pols
en onze talrijke leden blijven ons met hun
waardevolle suggesties elke dag motiveren.
Nu de federale stoptrein zonder de grootste
politieke partij van het land vertrokken is en
de N-VA op een zijspoor werd gezet, zal onze
burgemeester Theo Francken zich – met de
energie en de daadkracht die hem eigen zijn –
nog enthousiaster inzetten voor zijn Lubbeek.
Door een duurzaam en financieel verantwoord
beleid te voeren zal Lubbeek een leefbare en
aangename gemeente blijven.
Vlaamse groet.
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www.n-va.be/lubbeek

Lubbeeks fietsbeleid
steekt een tandje bij
De laatste jaren neemt de fiets een steeds
belangrijkere plaats in in het dagelijks
leven. Deze omschakeling gebeurt zeer
snel en ook het gemeentelijk beleid moet
hiervan een speerpunt maken. Samen
met schepen van Mobiliteit Tania Roskams
Schepenen Geert Bovyn en Davy Suffeleers
en schepen van Openbare Werken Davy
namen al een kijkje in de Ganzendries.
Suffeleers zet ik me achter een sterk en
De opening vindt plaats op 16 november.
integraal fietsbeleid in Lubbeek.
samenwerking met de burgers, zal ons de
nodige data bezorgen om een duidelijk
De komende jaren gaan we meer investe- beleid uit te werken.
ren in het comfortabeler maken van een
aantal fietspaden, daar waar nodig gaan
Lubbeek Fietst
we asfalt- en kasseistroken (her)aanOm dit beleid grondig uit te bouwen,
leggen. Het project ‘Telramen’, waarbij
hebben we de werkgroep ‘Lubbeek Fietst’
we een verkeerstelling organiseren in
opgericht en zijn we in een begeleidingsproject gestapt van de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde. Door een goede samenwerking tussen de diensten onderwijs,
mobiliteit en openbare werken werden
kleurrijke wegmarkeringen aan onze
scholen aangebracht. Het voorlopige
hoogtepunt is de aanleg
van de Ganzendries met
afgescheiden fietspad.

Inzetten op fietsinfrastructuur

Schepenen An Wouters en Tania Roskams
maakten samen werk van kleurrijke
wegmarkeringen aan onze scholen.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 28 oktober.

Met vriendelijke groet,
uw burgemeester
Theo Francken

Werken aan een veiliger Lubbeek
Heraanleg Schoolstraat in Binkom, riolering
incluis

Raf De Canck
Voorzitter N-VA Lubbeek
PS Wilt u met onze lokale N-VA-ploeg
meewerken aan een beter Lubbeek?
Neem contact op via lubbeek@n-va.be.
We zullen u graag verwelkomen.

N-VA Lubbeek

Verkeerssensibilisatie door de plaatsing van drie
nieuwe smileys in de Pastorijstraat, Schubbeek
en Drogenhof

Davy Suffeleers
Schepen van Openbare Werken

Extra zebrapad op de Gellenberg ter hoogte van
de Dunberg, op vraag van de Fietsersbond
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Vlaams Parlementslid
Arnout Coel gaat de boer op
De voorbije weken ging ons Lubbeeks Vlaams Parlementslid
Arnout Coel letterlijk de boer op. Hij bezocht tijdens zijn
#Toerdeboer heel wat boeren in onze regio en ging onder
andere ook langs bij het melkveebedrijf van Hugo Schrevens
in Lubbeek en de oogsttuin Eoster van Peter Vanvinckenroye
in Pellenberg.

Luisteren op het terrein
“In de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement heb
ik de voorbije maanden met de collega’s en de minister veel
gesproken over de boeren. Ik vind het belangrijk om ook
met de landbouwers zelf te praten en te gaan luisteren wat
er leeft op het terrein. Zo kan ik in Brussel mee landbouwbeleid maken dat rekening houdt met de noden van de
boeren zelf”, aldus Arnout Coel.

Lubbeek eert oorlogsslachtoffers en gesneuvelden uit WOI
Exact honderd jaar geleden vond tijdens het eerste weekeinde van
september 1920 de eerste IJzerbedevaart plaats. Deze Vlaamse
volksbedevaart biedt deelnemers al een eeuw de kans om jaarlijks
onze oorlogsslachtoffers van 1914-1918 te herdenken. De levende,
strijdende Vlamingen treden hier in dialoog met de in de strijd
gesneuvelden en putten inspiratie uit hun offer voor de vrijheid
van ons volk.

Geboorte van sterk Vlaams-nationalisme
Op 6 september legde onze burgemeester een bloemstuk neer ter
ere van onze gevallen jongens. De Eerste Wereldoorlog betekende
de geboorte van een sterk en democratisch Vlaams-nationalisme,
dat zich ook in onze gemeente manifesteerde. Verscheidene
Groot-Lubbekenaren maakten zich na de oorlog lid van het
Verbond der Vlaamsche Oud-Strijders (V.O.S.) en in 1921 kwam
voor het eerst een Vlaams-nationale lijst op in onze deelgemeente
Binkom.

Werk verderzetten

Schepen Geert Bovyn en burgemeester Theo Francken
legden een bloemstuk neer ter ere van de gesneuvelden uit
de Eerste Wereldoorlog.

lubbeek@n-va.be

Schepen Geert Bovyn: “De onbaatzuchtige inzet van deze vaak
eenvoudige personen zette de Vlaamse zaak in de naoorlogse
periode werkelijk in beweging. Moeizaam, met overwinningen en
nederlagen, zouden in het verdere verloop van de vorige eeuw
dergelijke mensen meebouwen aan een politiek en cultureel
geëmancipeerd Vlaanderen. Wij plukken vandaag de vruchten van
hun inzet, maar zoals de huidige politieke toestand aantoont, zijn
we er nog niet. Het is onze plicht om hun werk verder te zetten.
Samen werken we aan een sterker Vlaanderen.”
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Lubbeek en de strijd tegen corona
Corona raast nog steeds door onze gemeente, soms verdoken, soms opvallend zichtbaar. De laatste tijd neemt de druk op de
samenleving weer toe. Strengere regels worden opgelegd, het maatschappelijke leven wordt beperkt, de economie krijgt het weer
moeilijker. Gelukkig merken we dat het gemeentebestuur alles in het werk stelt om deze crisis goed te managen.

Genieten tijdens de zomerwandelingen
Om het belangrijke sociale weefsel te ondersteunen, werden
er zomerwandelingen georganiseerd. Die wandelingen waren
een succes. Ook tijdens de wintermaanden gaan we een
soortgelijk initiatief op touw zetten.

We gaan voor een sterk beleid, ook voor onze lokale economie
Ter ondersteuning van onze lokale economie lanceerde uw gemeentebestuur twee acties:
‘lokaal staat centraal’ en ‘avondwandelingen langs de Lubbeekse horeca’.

Belronde - mondmaskers Coronakrantje
De belronde naar specifieke
doelgroepen eerder dit jaar
was een succes. Het was
goed om te horen dat velen
het goed stelden. Ook de
uitgave van een maandelijkse
Coronakrant en het verdelen
van mondmaskers werd door
vele inwoners gesmaakt.

Wist je dat …
N-VA Lubbeek meer
dan 4.500 stijlvolle
mondmaskers over
heel Vlaanderen aan de
man bracht? Door deze
actie konden wij 1.350
euro schenken aan
Think Pink.
de bouw van het
nieuwe politiekantoor
in Lubbeek op schema
zit? De verhuis is
gepland in het najaar
van 2021.

Schepen An Wouters is tevreden. De provincie gebruikte
beide initiatieven als voorbeeld en inspiratiebron in een
webinar over detailhandel in Vlaams-Brabant. Wij blijven
ons verder inzetten voor onze handelaars, zoals bij het
weekend van de klant.

Zomerschool in Lubbeek, een succesverhaal!
Op initiatief van minister van Onderwijs Ben Weyts organiseerde Lubbeek van 10 tot 21 augustus een zomerschool.
Dagelijks werd er gewerkt rond wiskunde en Nederlands,
afgewisseld met STEM, culturele, creatieve en sportactiviteiten.
Maar liefst 41 kinderen uit Lubbeek namen deel, onder de
professionele begeleiding van een team van 15 leerkrachten.
Maatwerk, differentiatie, wegwerken van leerachterstand,
klaarstomen voor het nieuwe schooljaar … Volgens schepen
van Onderwijs An Wouters een succesformule.

Integratiebeleid voor mensen met een handicap

European Disability Card nu ook
in Lubbeek
Op advies van N-VA Lubbeek heeft onze gemeente zich
aangesloten bij de European Disability Card. Mensen met
een beperking kunnen zo’n kaart aanvragen om makkelijker toegang te krijgen bij socio-culturele en sportieve
evenementen in Vlaanderen en enkele landen in de EU.
Meer info op eudisabilitycard.be.

www.n-va.be/lubbeek
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meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

