
Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen gaven we 6 jaar garantie op ste-
vig en constructief oppositiewerk. Als nieuw verkozen voorzitter wil ik hiervan,

samen met mijn afdelingsbestuur, werk maken. De ervaringen die ik opdeed als
medewerker van  Frieda Brepoels in het federale parlement en als secretaris van de

N-VA Limburg zullen hope-
lijk goed van pas komen om
thema’s als cultuur, milieu en
welzijn (jonge gezinnen!)…
op gemeentelijk vlak aan te
pakken. Ook het onderwijs-
beleid in onze gemeente

geniet volop mijn aandacht. Als leerkracht in het secundair onderwijs weet ik maar
al te goed welk cruciaal duo opvoeding en onderwijs vormen. 
Tot slot zal ik als lokale N-VA-voorzitter mee aan de Vlaamse
kar trekken. Een grote staatshervorming blijft immers, meer
dan ooit, noodzakelijk om onze welvaart en ons welzijn in de
toekomst veilig te stellen.

Davy Suffeleers
Voorzitter N-VA Lubbeek

Lubbeek

Een grote staatshervorming blijft immers,
meer dan ooit, noodzakelijk om onze 

welvaart en ons welzijn in de toekomst
veilig te stellen.
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N-VA Lubbeek

Een nieuwe start

V.U. Davy Suffeleers
Hulst  35    3211 Binkom

N-VA 
LUBBEEK

nodigt alle Lubbekenaren 
van harte uit op haar tweede

Woensdag 12 maart
vanaf 20.00u
Zaal Libbeke,
Gellenberg 16 

Lubbeek-centrum 

KOPSTUKKENDEBAT
Over de staatshervorming en het 

economisch relancebeleid

Marie-Rose MOREL (VB)
Boudewijn BOUCKAERT (LDD)
Luc VAN BIESEN (Open VLD)

Geert BOURGEOIS (CD&V/N-VA)
Frank VANDENBROUCKE (sp.a-Spirit)

Vera DUA (Groen!)

6 jaar
garantie!
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In heel wat gemeenten bestaat al jaren een zoge-
naamd ‘geboortebos’. Voor elke boreling wordt

een boom gepland. Dit kan in de eigen gemeente
zijn, maar ook in een gemeente in het Zuiden. Zo
wordt bijvoorbeeld voor elke pasgeboren baby in de
gemeente Mol een boom geplant in Massama, een
dorpje in Niger. De gemeente Mol en de wereldwin-
keljongeren verdelen de kosten, voor de kersverse
ouders staat het vrij een bedrag te storten. De

‘geboortebomen’ zorgen voor schaduw en koelte,
filteren het fijne stof uit de lucht en al binnen vier
jaar kunnen de inwoners er letterlijk de vruchten
van plukken. Door de dagelijkse inzet van de
ouders en de leerlingen van de lagere school is dit
project erg succesvol gebleken. 
De N-VA pleit alvast voor de oprichting van het eer-
ste Lubbeek-Afrikaanse geboortebos.
Meer info op:  www.karamol.be/geboortebos.html

Onze gemeente kent een prachtige geschiedenis en heeft heel wat
heemkundige troeven en expertise. Daarom lanceerden we in het

najaar het concrete voorstel om oude dorpsgezichten terug in het straat-
beeld te plaatsen. De verschillende heemkundige experten uit Lubbeek
beschikken over een zeer uitgebreide fotoverzameling en waardevolle
archieven. Door het plaatsen van dergelijk oud beeldmateriaal krijgt het
verleden een gezicht (zeker aan belangrijke gebouwen: kerken, kapel-
letjes, kastelen, dorpspleinen, gemeentehuis…) Daarnaast zou het wen-
selijk zijn om gedenkborden en –platen aan gevels aan te brengen.
Een goed uitgewerkt gemeentelijk erfgoedbeleid verhoogt niet enkel de
betrokkenheid en gebondenheid van de Lubbekenaren, het biedt
Lubbeek tevens een flinke toeristische meerwaarde.
Zou dit lukken tegen 13 april, de dag dat de Erfgoeddag 2008 plaats-
vindt?

De Sint-Kwintenskerk in Linden: een prachtig stukje erfgoed

Een Lubbeeks-Afrikaans geboortebos

Lubbeeks erfgoed verdient extra aandacht

Een nieuwe toekomst voor de N223?
De provincieweg St-Joris-Winge-Tienen (N223) is
samen met de gewestweg Leuven-Diest (N2) veruit

de drukste weg van onze gemeente. Deze weg doorkruist
Binkom over haar volledige lengte. Zoals andere provin-
ciewegen is de N223 allesbehalve een toonbeeld van ver-
keersveiligheid. Voor de N-VA is het duidelijk dat er op
korte termijn iets moet gebeuren. Daarom stellen we vol-
gende actiepunten voor:

1/Een grondige evaluatie van het Lubbeekse mobiliteits-
plan in samenspraak met de bevolking;

2/Extra aandacht aan de N223 met het oog op het verbe-
teren van de doorgang te Binkom;

3/Naar analogie met de gewestweg N2 Leuven-Diest
wordt opdracht gegeven om een streefbeeldstudie uit
te werken;

4/In de laatste 300 meter van de Binkomstraat voor de
aansluiting op de Tiensesteenweg wordt de maximaal
toegelaten snelheid 50 km/u in plaats van de huidige

70 km/u en wordt er
aangeduid dat het een
zeer gevaarlijk kruis-
punt betreft;

5/De laatste open riolerin-
gen (Tiensesteenweg nr.
10 – 20) worden zo snel
mogelijk dichtgemaakt;

6/Langs beide zijden wor-
den fiets- en voetpaden
aangelegd, waar moge-
lijk vrijliggend. 

Misschien komt er na jarenlange stilstand eindelijk voor-
uitgang in dit dossier. De Vlaamse Regering besliste
immers om alle provinciewegen in Vlaams-Brabant over
te nemen. Het valt nu te hopen dat het Vlaams Gewest
wel een toekomstvisie heeft op én geld heeft voor de
N223… 

De N223 
St-Joris-Winge–Tienen: 
is er licht aan het eind
van de tunnel? 
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Gedenkplaat of -zuil bij strooiweide

40 jaar Leuven Vlaams!

Nieuw bestuur N-VA Lubbeek

In Lubbeek is er een strooiweide voor overledenen.
Toch staat er nergens een soort gedenkplaat of -zuil
waarop de namen staan. Bijgevolg stonden nabestaan-
den op 1 november naar een weide te staren, enigszins
bevreemdend en - volgens ons - weinig respectvol. Ons

voorstel is dan ook om er tenminste een soort gedenk-
plaat of -zuil te plaatsen. In vele andere gemeenten is
dat er al, in Lubbeek niet. Schepen van Begraafplaatsen
Cyriel Swevers beloofde ons voorstel te bekijken.
Wordt vervolgd…

� Bestuurslid Hedwig Verbeke uit Linden is de trotse eigenares van één van de eerste passieve woningen in het Hageland.
Een passief huis is zeer goed geïsoleerd en heeft een gecontroleerde balansventilatie. Het heeft geen klassiek verwarmings-
systeem. Het energieverbruik is 75% lager dan bij een traditionele nieuwbouw en 90% lager dan bij een oudere woning. N-VA
Lubbeek is erg trots op haar ‘trendsetter’ en blijft pleiten voor extra beleidsaandacht voor energiebesparingen, ten voordele
van milieu én ‘portemonnee’ � Eind december werd onze gewezen afdelingsvoorzitter Theo Francken verkozen tot provinci-
aal N-VA-voorzitter. Hij zal in die hoedanigheid ook deel uitmaken van het nationaal partijbestuur. Meer info op Theo’s blog:
www.theofrancken.eu � Ook het arrondissementele N-VA bestuur werd herverkozen. De nieuwe voorzitter van de N-VA in
het arrondissement Leuven is Luc Van Eesbeek. Luc is een gewezen multinationale ondernemer en bedrijfsleider uit Tremelo.
� Het is sinds Prof. Dr. Danny Pieters geleden dat de N-VA in het Leuvense nog een parlementslid in haar rangen telde.
Hieraan kwam onlangs een einde. Voormalig partijwoordvoerder Piet De Bruyn uit Rotselaar legde, in opvolging van Trees
Merckx - De Goey, eind december de eed af als Vlaams Parlementslid. � De nieuwe partijwoordvoerder is ook uit onze regio,
meer nog, Jeroen Overmeer is afkomstig uit Linden! Jeroen woont sinds kort in Diest en is er erg actief in het verenigingsle-
ven. Als woordvoerder van de N-VA en van voorzitter Bart De Wever wacht hem een forse uitdaging.

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat de Katholieke
Universiteit Leuven werd opgesplitst in een
Nederlandstalige vleugel te Leuven en een Franstalige
vleugel te Louvain-La-Neuve. Jarenlange betogingen
en protestacties van Vlaamse studenten konden uitein-
delijk ook de politici overtuigen. De N-VA laat deze
verjaardag zeker niet aan zich voorbijgaan. Op zondag
13 april vindt een heus ‘Leuven Vlaams!’-lentefeest
plaats: een historische rondleiding door Leuven
gecombineerd met een stevige maaltijd. En dat alles
tegen erg democratische prijzen. Voor meer informatie
mail naar lubbeek@n-va.be of T. 0478 21 07 61.

In gans Vlaanderen vernieuwde de N-VA haar
lokale besturen, zo ook in onze gemeente. 
En de nieuwe bestuursleden zijn:

Davy Suffeleers 
Voorzitter
Hulst 35 
3211 Binkom
T. 0484 14 18 82
davy.suffeleers@n-va.be

Nelle Beynsberger
Secretaris
Broekstraat 14
3210 Lubbeek
nelle.beynsberger@n-va.be

Ward Vrijsen
Penningmeester
Broekstraat 14
3210 Lubbeek
ward.vrijsen@n-va.be

Hedwig Verbeke
Bestuurslid
Linden
hedwig.verbeke@n-va.be

Theo Francken
Bestuurslid
Houwaartstraat 106
3210 Linden
theo.francken@n-va.be
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