
De lange race tegen Covid-19 
beheerste vorig jaar ook het 
onderwijs. Mondmaskerplicht, 
afstandsonderwijs, lockdown, … 
maakten deel uit van het dage-
lijkse schoolleven. Dit schooljaar 
startte als een jaar van hoop, 
waarin we dat allemaal achter 
ons kunnen laten.

Buitenschoolse kinderopvang
Ook dit schooljaar kan u als ouder gebruikmaken van de buitenschoolse kinderopvang van 
de gemeente. In overleg met de ouders werd er beslist dat de kinderopvang nog steeds zonder 
voorinschrijvingen kan.

Verlaging tarief schoolbus
Sinds enkele jaren kunnen schoolkinderen gebruikmaken 
van een schoolbus. Dit jaar genieten hun ouders van een 
drastische verlaging van de tarieven. Zo kost een jaar-
abonnement voortaan slechts 56 euro in plaats van 215 
euro. Voor kleuters blijft de bus gratis.

Een gezonde geest in een 
gezond lichaam

Geachte lezer, 

In september denk ik in de eerste 
plaats aan schoolgaande kinderen, 
aan leerkrachten en aan iedereen 
die bij het onderwijs betrokken is. 
Namens N-VA Lubbeek wens ik 
alle betrokkenen een vruchtbaar en 
succesvol schooljaar toe.

Kwaliteitsvol onderwijs is voor 
de N-VA een zeer belangrijk 
maatschappelijk goed. Onderwijs 
staat niet alleen voor kennis-
verwerving en het ontwikkelen van 
vaardigheden, maar het mag ook 
niet afglijden naar een opvangnet 
voor alle samenlevingsproblemen. 
Het onderwijs is wel een cruciaal 
pedagogisch en maatschappelijk 
kruispunt. Daarom zorgt de N-VA 
ervoor dat in Lubbeek de beste 
randvoorwaarden aanwezig zijn 
voor kwalitatief onderwijs.

Onderwijs en sport vormen een 
sterk bindmiddel. Het zijn bij uitstek 
bouwstenen voor ons sociale weefsel. 
Naast het onderwijs schenken 
wij als N-VA dan ook voldoende 
aandacht aan de gemeentelijke 
sportinfrastructuur. Op dit ogenblik 
worden twee kunstgrassportvelden 
aangelegd waar naast voetbal ook 
ander buitensporten beoefend 
zullen worden. Met een gezonde 
geest in een gezond lichaam naar 
school … kan het beter? 

Raf De Canck 
Voorzitter 
N-VA Lubbeek
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An Wouters, schepen van Onderwijs

Veilige schoolomgevingen
De gemeente investeerde in een veiligere schoolstart. In de eerste 
weken van september controleerde en sensibiliseerde de politie 
actief in de schoolomgevingen. Vanaf eind september wordt er 
ook geverbaliseerd. In de Dorpsstraat in Lubbeek verdwenen 
enkele parkeerplaatsen en in Pellenberg kwam er een verkeersbord 
bij om de wirwar van verkeer aan te pakken. Bovendien organi-
seerden we een verkeersoverleg met een vertegenwoordiging van 
ouders van onze Lubbeekse scholen. In de raad van mobiliteit en 
verkeersveiligheid werd een fietsstratenplan uitgewerkt waarin 
de schoolomgevingen centraal staan.

Zomerschool 2021
Twee weken lang nam een 40-tal leerlingen uit de lagere 
school dagelijks deel aan voorbereidende lessen, maar ook 
aan verrijkende activiteiten. Karolien Grosemans, voorzitter 
van de commissie Onderwijs, kwam een dagje mee lesgeven 
en zelfs Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts bracht 
een bezoekje aan de zomerschool, die mee gefinancierd 
wordt door de Vlaamse overheid. Vlaams Parlementslid 

Karolien Grosemans.

Burgemeester Theo Francken, Vlaams 
minister van Onderwijs Ben Weyts en 
schepen van Onderwijs An Wouters.

Lubbeekse scholen veilig en goed gestart
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Bestuurslid in de kijker: 
Koen Corluy
“Mijn naam is Koen Corluy en ik woon op de Gellenberg in Lubbeek. Ik 
werk als Industrialisatie Manager bij een groot recyclagebedrijf. Na mijn 
werkuren probeer ik met de mountainbike of de koersfiets regelmatig te 
genieten van onze mooie gemeente en het Hageland. Voor N-VA Lubbeek 
zetel ik in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en ben ik 
bestuurslid bij CREADIV, dat zich bezighoudt met duurzame energie. Deze 
twee mandaten passen perfect bij mijn interesses duurzame energie, mobili-
teit en openbare werken. Binnen het lokale N-VA-bestuur kaart ik de thema’s 
aan die bij de inwoners leven, zoals bijvoorbeeld verkeersveiligheid.”

Jolien Vissers en 
Pieter Verheyden 
volgen Martine Adams 
tijdelijk op in gemeente- 
en politieraad

Begin dit jaar schortte Martine 
Adams de uitoefening van haar 
mandaten als raadslid in de 
gemeente- en de politieraad 
tijdelijk op. Wij danken haar 
voor haar inzet. In de gemeente-
raad is ze tijdelijk vervangen door
Jolien Vissers. Jolien is leerkracht 
in een lagere school, en deed een 
tijdlang ervaring op binnen het 
landbouw- en onderwijsveld als 
medewerker van ons Vlaams 
Parlementslid Arnout Coel. 
In de politieraad neemt Pieter 
Verheyden tijdelijk haar plaats in. 

 we in kader van armoedebeleid 
een cursus ‘Leren budgetteren’ 
organiseerden voor de leerlingen 
van het zesde leerjaar?

 trouwen in ons huwelijksbos een 
groot succes is?

 Santro toegankelijker werd gemaakt 
door de heraanleg van de klinkers?

 de gemeente 
Lubbeek zich 
heeft inge-
schreven voor 
de wedstrijd 
‘Bijenvriende-
lijke gemeente’ 
en hiervoor 
meerdere 
stukjes in onze 
mooie groene 
gemeente heeft 
heraangelegd?

Wist u 
dat ...

 de Lubbekenaren 1.740 stuks plantgoed, 
600 meter haag, 88 bomen, 9 klimplanten en 3 
wilgenhutten aankochten via de samenaankoop 
van Regionaal Landschap Noord-Hageland? 
Dat is bijna het dubbele van vorig jaar! 

© rlnh

 Vlaams Parlementslid Arnout Coel op 
zoek is naar een medewerker? 
Solliciteren kan via www.n-va.be.

lubbeek@n-va.be
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Sport in Lubbeek

Buiten sporten doet deugd
Buiten sporten is belangrijk om onze fysieke gezondheid op peil te houden. 
De sportweken in de zomer zijn al enkele jaren een gevestigde waarde in onze 
gemeente. Ook dit jaar waren ze weer een toppunt van sport en plezier. 
Verder werd eind augustus het skatepleintje in Lubbeek geherasfalteerd. 
Later dit jaar worden nog enkele extra skatetoestellen bijgeplaatst.

Twee multifunctionele velden
In juni 2021 startte de aanleg van twee kunstgras-
velden in de gemeente Lubbeek, één kunstgrasveld op 
het A-terrein in Lubbeek en één op het A-terrein in 
Linden. Dankzij de aanleg van die terreinen kunnen 
we de speelfrequentie verhogen. Bovendien krijgen 
de terreinen een multifunctionele invulling en komt 
de planning in handen van de gemeente. Door te 
kiezen voor kunstgrasvelden, komt de gemeente 
tegemoet aan de jarenlange vraag naar uitbreidings- 
en participatiemogelijkheden voor de Lubbeekse 
sportclubs.

Meer dan alleen maar aanleg velden
De aanleg van de velden was ook de aanleiding voor grondigere 
werken. Zo worden er onder de terreinen waterbekkens aange-
bracht die aangesloten worden op de toiletten en gebruikt kunnen 
worden door de gemeente om in droge maanden te sproeien. 
Andere werken die we bovenop de kunstgrasvelden plannen zijn 
het moderniseren van de terreinverlichting, het verwijderen van 
asbest en de aanpak van het schrijnwerk.

Toegankelijkheid voor allen
Ook voor de toegankelijkheid worden extra budgetten voorzien. 
Op dit moment zijn de sportkantines niet bereikbaar voor men-
sen met een rolstoel. Tijdens de bouw van de kantines zijn zelfs 
ooit liftkokers aangebracht die nooit afgewerkt zijn. Wij nemen 
onze verantwoordelijkheid op en gaan dus extra investeren in het 
plaatsen van liften. Ook de omgeving zelf kan op dat vlak verbete-
ren en ook daar zullen dus aanpassingswerken volgen.

Geboorteboom voor elk Lubbeeks kind
Lubbeek is een mooie groene gemeente en dat willen we zo houden. Een van de 
acties die we daarvoor organiseren is het schenken van een geboorteboom aan de 
ouder(s) van elk kind dat geboren wordt in Lubbeek. Ouders kunnen kiezen tussen 
een hoogstamloofboom of hoogstamfruitboom. De 
belangrijkste voorwaarde is natuurlijk wel dat de boom 
op het grondgebied van Lubbeek aangeplant wordt.

 Schepen van Natuur Tania Roskams.

 Schepen van Sport Geert Bovyn.

 Schepen van Openbare Werken Davy Suffeleers.

www.n-va.be/lubbeek
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

centraal.
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“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


