
Beste dorpsgenoot,

Zoals dat hoort in een democratische 
partij, worden niet alleen haar politici 
verkozen maar ook haar bestuur. 

Eind februari brachten de Lubbeekse 
N-VA-leden hun stem uit en stelden 
zo een nieuw bestuur samen voor de 
volgende drie jaar.

Ik ben vereerd dat de leden mij heb-
ben herverkozen tot voorzitter. Ik 
bedank dan ook de leden en mijn 
medebestuursleden van harte voor het 
vertrouwen.

Met deze nieuwe ploeg, met oude 
bekenden maar ook met nieuwe en 
jonge gezichten, ondersteunen we onze 
mandatarissen met raad en daad en 
werken we hard verder aan de veran-
dering in Lubbeek. 

Het doel van N-VA Lubbeek is en blijft 
een financieel gezonde gemeente waar 
het aangenaam vertoeven is. 

Ik zou u samen met de nieuwe ploeg 
graag van harte welkom heten zondag 
24 april op ons vierde eetfestijn van de 
burgemeesters in zaal Infrax.

Hopelijk tot dan.

Verder werken aan 

de Verandering
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De wegenwerken in de Dorpsstraat en de Binkomstraat verlopen volgens schema. 

In de Dorpsstraat wordt gewerkt aan 
een nieuw wegdek en aan een nieuwe 
riolering. Momenteel worden de onder-
grondse boringen voor de aanleg van 
de riolering uitgevoerd. Delicaat werk, 
omdat de stabiliteit van de huizen in de 
Dorpsstraat verzekerd moet blijven. De 
eerste fase van de werken, tot aan de 
Heurbeek, zou klaar zijn bij de aanvang 
van het bouwverlof in juli 2016. 

In de Binkomstraat wordt de riolering 
doorgetrokken naar het nieuwe water-

zuiveringsstation in Tielt-Winge. De 
riolering ligt al in de sleuf tot aan de 
Molendries. Het einde van de werken is 
voorzien in de derde week van juni. Dan 
zou het beton helemaal uitgehard zijn.

Hoewel wegenwerken altijd erg verve-
lend zijn voor het doorgaand verkeer en 
de bewoners, zijn ze een noodzakelijk 
kwaad. U heeft recht op een kwaliteitsvol 
netwerk van wegen en nutsvoorzienin-
gen. We moeten er samen door voor een 
beter Lubbeek.

N-VA Lubbeek nodigt u van harte uit voor het vierde eetfestijn met Theo  
Francken en Tania Roskams op zondag 24 april in zaal Infrax (Diestsesteenweg 
126, 3210 Lubbeek) vanaf 11.30 uur. U kan kiezen uit steak op 3 wijzen, koningin-
nenhapje en vegetarische cannelloni. Voor de kindjes is er ook kip met appelmoes. 
Inschrijven kan via lubbeek@n-va.be. 

De helft van de opbrengst gaat naar BOKS 
vzw. BOKS vzw is een koepel-organisatie 
voor alle stofwisselingsziekten die individu-
eel te zeldzaam zijn om steun en belangstel-
ling van het grote publiek te krijgen. 

LUBBEEK
Werken aan een beter Lubbeek

Komt u ook naar onze eetdag?

www.n-va.be/lubbeek
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 Jan Seré, voorzitter



Voor N-VA Lubbeek is verkeersveiligheid een absolute prioriteit. Een van de eerste veranderingen die we 
doorvoerden met het gemeentebestuur was de afschaffing van de voorrang van rechts op de hoofdwegen.

Volgende stap 
is de nieuwe 
snelheidsbeperking 
die we invoeren over 
het grondgebied van 
de hele gemeente. 
Momenteel kan men op 
de (veld)wegen buiten de 
bebouwde kom nog aan 
90 km/u scheuren. Daar 
komt een einde aan.

Burgemeester Tania 
Roskams: “In alle straten 
van Lubbeek zal een 
snelheidsbeperking 
gelden van 50 km/u. In 

de schoolomgevingen 
geldt een limiet van 30 
km/u Enkel op bepaalde 
stukken van de grotere 
wegen zal 70 km/u nog 
toegelaten zijn en enkel 
indien dat expliciet staat 
aangegeven. De snelheid 
van 90 km/u verdwijnt 
uit de gemeente.”

De nieuwe zones worden 
ingevoerd in fases. Tegen 
1 augustus 2016 zal de 
nieuwe snelheidsregeling 
in de hele gemeente van 
kracht zijn. 

De digitalisering is niet 
te stoppen. Smartphone, 
tablets, internet… zijn niet 
meer weg te denken uit 
onze samenleving. Onze 
gemeente blijft niet achter.

Deze verandering zorgt 
voor vooruitgang. Inwoners 
krijgen overal en altijd 
toegang tot de nodige 
gegevens, formulieren of 
documenten.

Snel, veilig en betrouwbaar
“Eén van mijn 
doelstellingen als schepen 
van ICT is iedereen 
zoveel mogelijk digitaal 
laten communiceren met 
de gemeente. Burgers, 
ondernemers en gezinnen 
moeten snel, veilig en 
betrouwbaar hun zaken 
met de overheid kunnen 

regelen”, aldus Davy 
Suffeleers.

Op onze gemeentelijke 
website kan al veel. 
Veel formulieren zijn 
nu al in digitale vorm 
beschikbaar, downloadbaar 
en af te drukken. Andere 
formulieren kan je al online 
invullen en versturen.
 
Inschrijven met één muis-
klik 
Nieuw sinds kort is het di-
gitale inschrijfsysteem. Zo 
kunt u zich via één eenvou-
dige muisklik inschrijven 
voor de Grabbelpas, Swap, 
sportweek, het Atelier voor 
Creatieve Expressie, de 
familiezwemdag, de gym 
voor senioren, …

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) was te gast op de 
nieuwjaarsreceptie van N-VA Lubbeek. Meer dan 350 personen luisterden naar 
een bevlogen Vlaams minister-president. 

Op uitnodiging van N-VA Lubbeek gaf Prof. Em. Dr. Luc De Vos een druk 
bijgewoonde lezing over de vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De 
aanwezigen kregen een nieuw perspectief op de huidige vluchtelingencrisis 
dankzij een interessante vergelijking. 

De Lubbeekse N-VA-leden hebben een nieuw bestuur verkozen. Jan Seré is voor een tweede termijn verkozen tot 
voorzitter van de afdeling. Naast de voorzitter en ondervoorzitter werden er nog negen andere bestuursleden verkozen, 
waaronder enkele nieuwkomers. Ook de gemeenteraadsleden en de OCMW-raadsleden zetelen in het bestuur. 

“Het is aan deze nieuwe bestuursploeg om de volgende drie jaar hard verder te werken aan de ingezette verandering en 
om de initiatieven die de N-VA neemt ten dienste van de Lubbekenaren duidelijk te communiceren. Ik ben blij met dit 
nieuwe team alvast aan de slag te kunnen gaan en de weg naar 2018 in te zetten”, zegt herverkozen voorzitter Jan Seré.

Betere online dienstverlening

Geslaagde nieuwjaarsreceptie & gespreksavond

N-VA Lubbeek heeft een nieuw bestuur

Werken aan verkeersveiligheid met zone 50

www.n-va.be/lubbeek lubbeek@n-va.be

Neem zeker een kijkje op: www.lubbeek.be

 Professor emeritus doctor Luc De Vos

 Burgemeester Tania Roskams: “Door onze gemeente scheuren 
aan 90 km/u zal niet meer mogelijk zijn.”

 V.l.n.r. : Davy Suffeleers, Veerle Daems, Luc Nouwen, Peter Becuwe, Tom De Winter-Pieters, Martine Dierickx, Steven Vanhe-
melryck, Sven Mayné, Jan Seré, Theo Francken, Raf De Canck, Geert Bovyn, Heleen Vangeel, Cindy Vandeput, Patrick Lippens, 
Lien Geutjens, Bart Beerens, Hedwig Verbeke
Ontbreken: Tania Roskams, Arnout Coel & Katrien Stroobants

 Minister-president Geert Bourgeois was 
de centrale gast op de nieuwjaarsreceptie

 Fractieleider Raf De Canck verzorg-
de de inleiding



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de 
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid 
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en 
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft. 

Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich 
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke 
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen 
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”, 
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede. 

provincieraadsleden

NU

in Vlaams-Brabant

72 -50%
nog 35 provincieraadsleden

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth Homans

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden.” 
   Linda De Dobbeleer-Van den Eede,  N-VA-fractievoorzitter provincieraad 

Liesbeth Homans


