
Beste lezer 

In maart verkozen de leden van N-VA 
Lubbeek een nieuw lokaal partijbestuur. Het 
nieuwe bestuur telt 24 leden. Die zijn gelijk 
verdeeld over de vier deelgemeenten, met 
een evenredig aantal mannen en vrouwen, 
jongeren en ouderen.

Ik bedank onze leden voor het vertrouwen 
en voor de steun die ze mij geven om als 
voorzitter ons actieve en gemotiveerde 
bestuur te leiden. Gelukkig kan ik rekenen op 
de hulp van onze kersverse ondervoorzitter 
David Jacobs. Op pagina 2 stel ik hem graag 
aan u voor.

Het afdelingsbestuur waakt over de politieke 
lijn van de N-VA en over de uitvoering van 
ons lokale programma. Onze bestuursleden 
brengen ideeën aan, steken de handen uit de 
mouwen en leggen hun oor te luisteren bij 
inwoners, verenigingen en belangengroepen. 
We hebben allemaal dezelfde belangrijke 
doelstelling: we willen van Lubbeek een 
fi jnere gemeente maken. Heeft u goede 
ideeën, laat het ons dan weten. Ook met op-
merkingen of problemen kan u bij ons terecht. 

We staan aan het begin van een (hopelijk) 
mooie zomer. Ik wens u een deugddoende 
en welverdiende vakantie: in Lubbeek, in 
Vlaanderen of daarbuiten. 

N-VA Lubbeek start de vakantie met een 
familiebarbecue. Dat doen we naar aanleiding 
van de herdenking van de Guldensporenslag 
op 11 juli, onze Vlaamse feestdag. Meer info 
daarover vindt u verderop in dit blad. 

Fijne vakantie!

Raf De Canck, de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ 
voorzitter

Fietsinfrastructuur in Lubbeek: 
een stand van zaken
In 2019 werd N-VA Lubbeek verantwoordelijk voor openbare werken. We stelden 
een ambitieus meerjarenplan op, mét aandacht voor de fietser. Het eerste grote 
fietspadenproject sinds lange tijd werd in 2019 al gefinaliseerd: het fietspad aan de 
Ganzendries. Van een goede start gesproken. Een jaar later gooide de pandemie 
de planning door elkaar en verschillende dossiers liepen vertraging op.  Dit jaar 
pakken we de draad weer op.

Volgende grote fi etspadendossiers liggen op de tafel:
•  Fietspaden Bollenberg-Lubbeekstraat: De raad voor mobiliteit en 

verkeersveiligheid bespreekt het dossier in de zomer. De opmaak van rooilijn- en 
innameplannen is de volgende stap. 

•  Fietspaden en riolering Schubbeek: Volgens Fluvius wordt het 
aanbestedingsdossier verwacht in de zomer. De vergunning volgt in het najaar.

•  Fietspad Geestbeek: De plannen zijn klaar. We verwachten het 
aanbestedingsdossier en de omgevingsvergunning in de zomer.

•  Fietspad Houwaartstraat: De plannen zijn klaar. In juni werd de projectstuur-
groep samengesteld. Die bekijkt de samenwerking met onder andere de Lijn 
en de nutsmaatschappijen. We verwachten het aanbestedingsdossier en de 
omgevingsvergunning in het voorjaar van 2023.

•  Fietspad Boutersemstraat: In het voorjaar keurde de gemeenteraad de samen-
werkingsovereenkomst met Fluvius goed voor het aanleggen van riolering en  
fietspaden in de Boutersemstraat. De eerste plannen werden al opgemaakt. 

•  Fietspadenproject N223 Tiensesteenweg: In mei keurde het schepencollege de 
startnota goed. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de bevoegde weg-

beheerder, gaat nu aan de slag. Het 
dossier voorziet afgescheiden fietspa-
den tot aan het Gouden Kruispunt. 
Het werd in juni toegelicht op de raad 
voor mobiliteit. De verdere timing ligt 
in handen van AWV. N-VA Lubbeek 
houdt de druk hoog.

•  Fietspad Lostraat: In september meet 
een landmeter de hele Lostraat. Op 
basis daarvan wordt het dossier 
‘Heraanlag Fietspad Lostraat’ 
opgestart.

Fietspad Geestbeek: het eerste geplande fi etspadenproject na de pandemie.

11 juliviering met familiebarbecue
Vrijdag 8 juli vanaf 19 uur

Parochiezaal Kortebergstraat 4, 3212 Pellenberg
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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Zomerhuis Oekraïne 
Op 7 juni opende het Zomerhuis Slava Ukrayini voor Oekraïense vluchtelingen zijn 
deuren in het voormalige klooster in het centrum van Lubbeek. Het Zomerhuis staat 
symbool voor de warme thuis die we hen willen geven. Het drukt ook de hoop uit 
dat het maar een tijdelijke noodzaak zal zijn.

Oekraïense vluchtelingen zijn welkom in ons Zomerhuis.

            De Kathedraal van het Hageland 
Op 4 juni opende de Sint Jan-Baptist-kerk in Binkom opnieuw de deuren. De elektriciteit, het 
geluid, de hoorlijn, het beeldscherm en de keukenhoek werden vernieuwd. Zo kan de kerk 
multifunctioneel en duurzaam gebruikt worden. De recent opgerichte vzw KIVI (Kerk is voor 
iedereen) zal de praktische kant van dit droompad in handen nemen. Wij wensen hen veel 
succes. Recent kreeg de kerk bovendien een extra subsidie van minister Diependaele (N-VA) 
voor de restauratie van de buitenzijde en het kerkhof.

              De Sint Jan-Baptist-kerk in Binkom werd vernieuwd en is multifunctioneel.

Erfgoedleerpad voor iedereen
In het kader van Erfgoeddag 2022 
wandelden de leerlingen van enkele klassen 
van de scholen van Binkom en Pellenberg 
langs het gemeentelijke erfgoedleerpad. De 
wandeling werd gekoppeld aan een bezoek 
aan Molen Moiné, een erfgoedpareltje in 
het centrum van Lubbeek, aan de ijskel-
der en de kapel in de Binkomstraat. Het 
erfgoedleerpad zelf ontdekken? Ga naar de 
gemeentelijke website en druk de wandel-
route en de opdrachten af.

Onze leerlingen ontdekten 
het erfgoed van Lubbeek.

Mobiliteit Lubbeek-Leuven 
Het gemeentebestuur van Lubbeek is tegen het 
mobiliteitsplan van Kessel-Lo. We vinden dat 
er overleg moet komen. Het gemeentebestuur 
ontving verschillende betrokkenen en bewo-
ners van enkele grensstraten tussen Lubbeek 
en Leuven. Ze luisterden naar hun vragen en 
opmerkingen. Omdat ook de leefbaarheid voor 
onze Lubbekenaren belangrijk is, hebben wij 
een bemiddelingsgesprek 
met Leuven aange-
vraagd.

Tania Roskams, schepen

Onze nieuwe ondervoorzitter David Jacobs stelt zich voor
David Jacobs woont al tien jaar in Pellenberg. Als functioneel/business analyst in de IT-sector 
is hij elke dag bezig met het stroomlijnen en digitaliseren van bedrijfsprocessen. “Na de 
werkuren ga ik wandelen met mijn ‘Leeuw van Pellenberg’ en pik ik af en toe een geocache 
mee. Als medeoprichter van Hart voor Pellenberg liggen de mobiliteit en de leefbaarheid 
van Pellenberg, en van heel Lubbeek, mij nauw aan het hart. Als ondervoorzitter van 
N-VA Lubbeek wil ik mij inzetten voor een beter Lubbeek.” 

David Jacobs, ondervoorzitter N-VA Lubbeek

Nieuws 
van onze 

schepenen

“Ik wil me inzetten voor de leefbaarheid van Lubbeek en voor 
een mobiliteitsvisie waarin iedereen zich kan vinden.”

lubbeek@n-va.be

2



Zwerfvuilactie Lubbeek 
In april trok N-VA Lubbeek op pad door onze 
gemeente om onze bermen op te ruimen en 
zwerfvuil te verzamelen. Zwerfvuilacties door de 
Lubbeekse Mooimakers blijven lovenswaardig.  
Samen houden we onze gemeente proper.

Renovatie De Kluster eindelijk afgerond 
Chiro Nemas Binkom, Chiro Crescendo Pellenberg, de scouts en KLJ Lubbeek kregen al ondersteuning voor hun 
nieuwe gebouwen. Deze legislatuur geven we aandacht aan de jeugdhuizen. 

Het voorbije jaar renoveerden we het gebouw van de Kluster in Pellenberg. Werden onder handen genomen: het dak, de 
zolder, de trap, de ‘erfgoedmuur’ en de brandveiligheid. Het asbest werd verwijderd. 

Het volgende project is de renovatie van het gebouw waarin jeugdhuis De Jeugd in Binkom is ondergebracht. Een goede 
huisvesting voor onze jongeren is prioritair voor N-VA Lubbeek.

Met de renovatie van de Kluster werkt Lubbeek aan een goede huisvesting voor jongeren.

Vier de Vlaamse feestdag!
FAMILIEBARBECUE N-VA Lubbeek 

Op vrijdag 8 juli vanaf 19 uur

In de vernieuwde parochiezaal
Kortebergstraat 4, 3212 Pellenberg

Voor de prijs van 15 euro mag u 3 stukken kiezen uit:  
vleesbrochette, witte of zwarte pens, kippenbout, 

hamburger, gemarineerde ribbetjes en veggie hamburger. 
Voor kinderen betaalt u 10 euro voor 2 stukken.

De burgemeester en N-VA Lubbeek nodigen u uit

Inschrijven via e-mail: lubbeek@n-va.be

www.n-va.be/lubbeek
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Theo Francken
Kamerlid

Katrien Houtmeyers
Kamerlid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


