
Heel wat Vlamingen hebben de afgelopen maanden vol wantrouwen
naar het Belgische politieke schouwspel gekeken. Door de Franstalige

onwil om dit land te hervormen, lijkt de huidige regering ‘van nationale een-
heid’ ten dode opgeschreven…
Anderzijds lukt het N-VA Lubbeek om dit wantrouwen in de eigen gemeen-
te om te vormen. Ons succesvolle kopstukkendebat was hiervan een mooi
bewijs. En hierbij laten we het niet. Om het politieke debat in Lubbeek en
omstreken opnieuw meer slagkracht te geven, stampen we de ‘Vlaamse

Debatclub Lubbeek’ uit de
grond. Interesse om mee
te werken? Neem snel een
kijkje op blz. 2.
Ook op politiek vlak ble-

ven we niet bij de pakken zitten. Zo protesteerden we hevig tegen het ruim-
telijk structuurplan. Zowel het centrum van Linden als het centrum van
Lubbeek dreigt immers het slachtoffer te worden van de alombekende blau-
we verkavelingsdrang. Daarnaast lanceerden we ver-
schillende beleidsvoorstellen (middenstandsbeleid, erf-
goed…) die positief onthaald werden. U leest er verder
meer over.
Twee jaar geleden kozen we ‘Betrouwbaar & Betrokken’
als verkiezingsslogan. Meer dan ooit proberen we dit
waar te maken. Dankzij jullie steun, hulp en vaak erg
slimme tips lukt dit elke dag weer iets beter. Bedankt en
hopelijk tot op onze kaas- en wijnavond!

Davy Suffeleers
Voorzitter N-VA Lubbeek

Lubbeek
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Betrouwbaar & Betrokken

V.U. Davy Suffeleers
Hulst 35    3211 Binkom

DORPSCENTRA 
BEDREIGD!

LEES MEER OP BLZ. 3

N-VA LUBBEEK
nodigt alle Lubbekenaren

van harte uit op haar vijfde

KAAS- EN
WIJNAVOND

Zaterdag 20 september
vanaf 18u in zaal Libbeke 

Gastspreker: 
Europees Parlementslid

Frieda Brepoels

Kaas- of vleesschotel 
& glas wijn: 10 €
Steunkaart: 2 €

Reserveren kan, 
tel: 016/63 21 31 

of 
lubbeek@n-va.be

Ook op politiek vlak bleven we niet bij de
pakken zitten. Zo protesteerden we hevig

tegen het ruimtelijk structuurplan.
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Op 12 maart vond ons tweede ‘groot kopstukkende-
bat’ plaats. Meer dan 120 aanwezigen luisterden aan-

dachtig naar een snedig politiek topdebat over de drei-
gende economische crisis en de staats(her)vorming.

Om het politieke debat in Lubbeek en omstreken
opnieuw de maatschappelijke plaats te geven die het in
onze ogen verdient, besloten we de ‘Vlaamse Debatclub

Lubbeek’ op te richten. Onze ambitie is jaarlijks één
groot kopstukkendebat te organiseren alsook één
gespreksavond met een invloedrijke opiniemaker.

Wenst u mee te werken of op de hoogte te blijven?
Aarzel niet, contacteer ons via: 
vlaamsedebatclublubbeek@gmail.com 
of T. 0484/14 18 82 (Davy Suffeleers)

� Het Kapellebos op de grens van Binkom en Kerkom,
is al jaren een echte ‘dorpskanker’. Wat een prachtig
stukje groen zou moeten zijn is verworden tot een open-
bare stortplaats volgebouwd met illegale woningen. In
plaats van politieke moed te vertonen door het bos op te
kuisen, verkiest ons ‘t(r)oeven in rustig groen’-gemeen-
tebestuur echter om haar kop in het zand te steken. 

N-VA Lubbeek verzet zich tegen deze struisvogelpoli-
tiek. De oplossing is nochtans glashelder: opruimen en
er een speelbos van maken voor de jeugdbewegingen
van Boutersem, Binkom en Lubbeek-dorp. Opmerkelijk
is ook dat het gemeentebestuur van Boutersem wél
bereid is om knopen door te hakken in dit dossier…

Oprichting 
‘Vlaamse Debatclub Lubbeek’

Kapellebos blijft dorpskanker

NIEUWS KORT NIEUWS KORT NIEUWS

Het Kapellebos te Binkom: 
politieke moed ontbreekt

� De in onbruik geraakte voetweg 60, die de gemeente-
school van Binkom met de Waterstraat verbindt, zal nog
niet open zijn bij het begin van het nieuwe schooljaar.
Dat meldde schepen Cyriel Swevers. De N-VA wacht
samen met de Binkomenaren nu al 3 (!) jaar op de ope-
ning van dit kerkwegje. Van ‘daadkrachtig beleid’
gesproken…

� Provinciaal N-VA voorzitter Theo Francken lichtte de
Vlaamse Parlementsleden uit onze regio door. Uit zijn
onderzoek blijkt dat de burgemeester van Diest, Jan
Laurys (CD&V), het hardst werkt in het Vlaams
Parlement. Zijn collega-burgemeester uit Tienen, socia-
list Marcel Logist, doet er twee keer niets. Meer info op
Theo’s blog: www.theofrancken.eu.

� Schepen Martine Van Bever (Sp.a) verdient een pluim.
Ze is de eerste schepen die schriftelijk antwoordt op
onze voorstellen. In haar brief beloofde ze om uiterlijk
tegen 2011 het door ons voorgestelde erfgoedleerpad te
openen. We kijken er alvast naar uit. Daarnaast blijven

we hopen dat Lubbeek toch nog deelneemt aan de
Intergemeentelijke Archeologische Dienst.

� Onze afdelingsvoorzitter Davy Suffeleers liep enkele
weken stage op het kabinet van Vlaams Minister voor
Toerisme Geert Bourgeois (N-VA). Dit in het kader van
een uitwisselingsproject tussen onderwijs en overheid.
Als leerkracht in het toerismeonderwijs te Leuven, kon
Davy heel wat interessante praktijkervaring en expertise
uitwisselen. 

Afdelingsvoorzitter 
Davy Suffeleers met Vlaams

Minister Geert Bourgeois 
op wiens kabinet hij stage liep.
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Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is één van de belangrijkste gemeentelijke beleidsdocumenten.
Het geeft de langetermijnvisie weer op de ruimtelijke ontwikkeling van Lubbeek. 
Op de zitting van 30 april jl. keurden de gemeenteraadsleden van Open VLD, Sp.a én Groen! het ont-
werpstructuurplan goed. Groot was onze verbazing toen we er de plannen vernamen met betrekking tot
Linden- en Lubbeek-centrum. 

Dossier ruimtelijke ordening

N-VA IN DE BRES VOOR PRACHTIGE LINDENSE KASTEELHOEVE
� Het is 5 voor 12 voor de oude Kasteelhoeve aan
de Kerkdreef te Linden. Wij roepen de beleids-
verantwoordelijken op om eindelijk over te gaan
tot daden, te beginnen met een klassering als
monument.
De Kasteelhoeve bestaat uit drie delen. Het huidi-
ge restaurant, naast de Kasteelhoeve, werd in 1750
gebouwd en is in goede staat. In het woonhuis ver-
volgens is de restauratie al bezig. Maar de aanpa-
lende hoeve die rond 1860 werd gebouwd en
wordt uitgebaat door het kasteel zelf, is ernstig ver-
waarloosd. Zo stortte nog maar enkele weken gele-
den een aanzienlijk deel van de rechtermuur in. 
N-VA Lubbeek blijft zich onbaatzuchtig inzetten
voor het Lubbeekse erfgoed en zal ook in dit dos-
sier nog van zich laten horen.

Ruimtelijk structuurplan rampzalig voor Linden-centrum…

…en voor Lubbeek-centrum

� Linden-centrum lijkt
het grootste slachtoffer te
worden van de ruimte-
lijke ‘visie’ van ons
gemeentebestuur. Zo
wordt eraan gedacht om
het laatste stuk open
ruimte (o.a. het oefenter-
rein van VK Linden) te
verkavelen en om van de
Gemeentestraat een echte
‘centrumstraat’ te maken.
Daarnaast blijft er onduidelijkheid bestaan over de
opname van Linden-centrum in het ‘regionaalstedelijk
gebied Leuven’.

� De N-VA protesteert
hevig tegen deze plan-
nen. Op de eerste
plaats moet het lande-
lijk karakter van Lin-
den gevrijwaard blij-
ven. N-VA Lubbeek
verzamelde op één
week tijd meer dan 
120 bezwaarschriften
tégen de sluipende
verstedelijking van

Linden. Los van ons initiatief werden er nog meer dan
130 individuele bezwaarschriften ingediend op het
gemeentehuis… 

Het oefenterrein van VK Linden:
binnenkort volgebouwd?

� Ook Lubbeek-centrum ontsnapt niet aan de ‘verka-
velingszucht’ van dit gemeentebestuur. Zo wordt via
het structuurplan de mogelijkheid gecreëerd om
appartementsgebouwen tot 4 bouwlagen hoog te bou-
wen in de Binkomstraat (tot aan de kliniek), in de
Dorpsstraat (tot aan de scherpe bocht naar rechts), op

de Bollenberg (tot aan de GB) en op de Gellenberg (tot
aan de sporthal). In de rest van het centrum mag
‘slechts’ drie hoog gebouwd worden. 

� Wij hebben niet enkel serieuze bedenkingen bij de
keuze van de straten, wij zijn het principieel oneens
met de mogelijkheid om 4 bouwlagen hoog te bou-
wen. ‘Verdichting’ en ‘inbreiding’ van de dorpskern
allemaal goed en wel, maar het moet nog wel een
DORP blijven. 

Wat nu?

� De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke orde-
ning (GECORO) krijgt 60 dagen tijd om een antwoord
te formuleren op dit massale protest. Dit betekent dat
de GECORO uiterlijk 26 november haar eindadvies

moet uitbrengen. 
De zittingen zijn spijtig genoeg niet openbaar. Toch
proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te hou-
den van de evoluties in dit dossier. Onder meer op
onze webstek zullen we geregeld nieuws posten:
www.n-va.be/lubbeek
Voor vragen of bedenkingen: theo.francken@n-va.be
of T. 0478/ 21 07 61

De Lindense Kasteelhoeve: renovatie is hoogstnoodzakelijk
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Bart De Wever, voorzitter N-VA

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 of het verwijderen ervan.

Uw Vlaamse garantie in de Wetstraat

Streng maar rechtvaardig. Is dat de 
N-VA-houding?
Mark Demesmaeker: “Analyses, argumenten en
cijfers. Dat zijn de sterkste wapens van de N-VA in
elk debat. Of het nu gaat over de transfers naar

Wallonië, het kostelijke koningshuis of
infrastructuurwerken. Populisme en
het diaboliseren van tegenstanders
laten wij aan anderen over.”

Solidariteit ja, maar niet 
onvoorwaardelijk neem ik aan?
Piet De Bruyn: “Vlaanderen zorgt voor

3/4 van de welvaart in dit land.
Iedere Vlaming is jaarlijks voor
2000 euro ‘solidair met Franstalig
België’. Maar vraagt Vlaanderen
broodnodige hervormingen of de

toepassing van wetten, dan is het antwoord ‘non’.
De N-VA legt zich daar niet bij neer.”

Hoe kunnen twee totaal verschillende regio’s goed
bestuurd worden?
Mark Demesmaeker: “De N-VA wil elke regio res-
ponsabiliseren om tot beter bestuur te komen.
Enkel door vrijheid te krijgen én verantwoorde-
lijkheid op te nemen kunnen Vlaanderen en
Wallonië zélf een efficiënt beleid
op maat van hun economie en bur-
gers voeren.”

En hoe ziet 
de N-VA de
inburgering
van nieuwkomers?
Piet De Bruyn: “Voor wat, hoort
wat. Inburgering veronderstelt
rechten én plichten. Als eerste werkte de N-VA een
visie uit over verplichte inburgering, met als doel
het echt samen leven van autochtonen en nieuwe
Vlamingen. Met wederzijds respect.”

Als de afgelopen maanden een iets hebben duidelijk gemaakt, dan is het wel dit: de N-VA is
dé Vlaamse garantie in ‘de Wetstraat’. Binnen en buiten het parlement werkt de partij keihard
aan en voor Vlaanderen. De parlementsleden uit uw provincie geven kort tekst en uitleg.

Piet De Bruyn
Vlaams 

parlementslid

Mark Demesmaeker
Vlaams parlementslid

Een Vlaming die naar Wallonië verhuist, past zich aan en vraagt geen
taal-, cultuur-, onderwijs- of kiesfaciliteiten. Een Franstalige die in
Vlaanderen gaat wonen, vindt het in naam van de vrijheid en met zijn
taal die de Verlichting in zich draagt, een mensenrecht om zich niet
aan te passen en een voorrecht voor anderen om opgenomen te wor-
den in de grote Franse cultuur.

�

DE DOSSIERVRETERS VAN DE N-VA

120/8- LUBBEEK:047-  02-09-2008  17:07  Pagina 4


