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 Schepen Davy Suffeleers bij de toekomstige bibliotheek.

Werken bib en feestzaal schieten op

Aperitiefgesprek met Rik Torfs

De werken aan de nieuwe bib en feestzaal schieten aardig op. Het huidige uitzicht zal 
nog veranderen omdat de gevels wit zullen kleuren. De zware wateroverlast in mei en 
juni zorgden voor wat vertraging maar niets buitensporigs. De opening is voorzien begin 
februari.

N-VA Lubbeek nodigt u van harte uit op haar aperitiefgesprek met een van Vlaanderens 
beste sprekers, Rik Torfs. Als rector van de KU Leuven komt hij spreken over de rol van 
de Leuvense universiteit in de samenleving en in onze regio. 

U bent van harte welkom op zondag 27 november 2016 om 11 uur in zaal Kastanjehof 
(Ganzendries 65, Pellenberg) voor deze boeiende uiteenzetting. De inkom is gratis en 
wij bieden u een hapje en een drankje aan.

Verandering in actie
Met de start van een nieuw politiek 
jaar blijven we ons inzetten voor 
Lubbeek. We houden de vinger 
aan de pols en volgen het lokale 
beleid nauwgezet op. U kreeg van 
ons tijdens de gespreksavond in 
september een overzicht van de 
verwezenlijkingen van onze man-
datarissen. We lichtten er ook de 
lopende en nog uit te voeren pro-
jecten toe. Op deze manier willen 
we u betrekken bij uw gemeente.
 
Onze burgemeester, schepenen en 
gemeenteraadsleden zijn steeds 
bereid om te antwoorden op al 
uw vragen. Aarzel daarom niet 
om tijdens de komende maanden 
langs te komen op een van onze 
evenementen.

Langs deze weg wil ik u alvast 
uitnodigen op ons aperitiefgesprek 
van 27 november. Met Rik Torfs, 
rector van de KU Leuven, hebben 
we een spreker die aan het hoofd 
staat van een instelling waar vele 
Lubbekenaren een band mee 
hebben.
 
U bent van harte welkom!

 Jan Seré
Voorzitter N-VA Lubbeek
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Wat heb je al verwezenlijkt? Waar ben je fier op?
Ik ben er vooral trots op dat tijdens de asielcrisis het OCMW van Lubbeek een 
steentje bijdroeg. Het OCMW huurde verschillende woningen die we op onze 
beurt verhuren aan erkende vluchtelingen. Zo staan we hen bij in die eerste 
stappen naar verdere integratie. 

Wat staat er nog op de planning? 
Begin 2017 starten we met de renovaties van al onze serviceflats. We zorgen 
ervoor dat ze voldoen aan alle decretale eisen. Bovendien zullen ze meer com-
fort bieden aan de bewoners. 

Wat zijn nog werkpunten?
Vooral de diensten aan huis kunnen nog veel beter georganiseerd worden.

De politiezone verandert
Politiezone Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/
Lubbeek krijgt een nieuw politiecommis-
sariaat in Lubbeek. Het huidige commis-
sariaat is sterk verouderd en te klein. Het 
nieuwe gebouw komt links van het huidige 
commissariaat. De bouw zou eind 2017, 
 begin 2018 van start gaan en wordt inte-
graal betaald door de politiezone.

Er komt niet alleen een nieuw politie-
commissariaat maar ook een nieuwe korps-
chef. Huidig korpschef Herman Vercoutter 
gaat met pensioen. Hij wordt vanaf 1 janua-
ri 2017 opgevolgd door Walter Vranckx.

Wist u ook al dat u kan rekenen op gratis 
advies rond inbraakpreventie? Johan 
 Hoebanx, gepensioneerd inspecteur van 
politie Brussel, legt op aanvraag huisbezoe-
ken af voor advies op maat. 

Heleen Vangeel

 25 jaar

  Medewerker advocaten-

kantoor

 OCMW-raadslid

  Houdt van joggen, 

politiek en uitgaan met 

vrienden

Mandataris in de kijker

De werken in de Dorpsstraat lopen volgens plan. Na afloop 
van fase 1 (in de loop van oktober 2016) is de Dorpsstraat 
opnieuw toegankelijk van het dorp tot aan de bocht. 

Bij de start van fase 2 komt er een nieuw omleidingsplan. Het 
einde van fase 2 is voorzien in maart 2017. 

De meest recente informatie over de wegenwerken vindt u op 
de website van gemeente Lubbeek.

Vernieuwing Dorpsstraat 
op schema

Deelgemeente in de kijker
De meest westelijke deelgemeente van Lubbeek is als groen 
dorp op de grens met het verstedelijkte Kessel-Lo en de stad 
Leuven een aangename plek om te leven en te wonen. 

“Met het huidige bestuur willen we de open ruimte bewaren, werken aan 
duurzame en veilige mobiliteit en de dorpskern versterken”, zegt N-VA-
gemeenteraadslid Raf De Canck (foto).  “Zo plannen we bijvoorbeeld nog 
een nieuw speelterrein in het centrum en betere fietspaden naar en in 
Pellenberg, onder andere op Ganzendries en in de Pellenbergstraat.”
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Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen, vaak 
met zware gevolgen. De Rode Neuzendag wil het taboe rond deze proble-
men bij jongeren bespreekbaar maken. 

Burgemeesters Theo Francken en Tania Roskams deden mee met de 
burgemeesteruitdaging van radiozender QMusic en vragen op die manier 
aandacht voor de Rode Neuzenactie. 

Op 5 december 2016 zal blijken hoeveel alle acties en de verkochte Rode 
Neuzen dit jaar hebben opgebracht.

Burgemeesters zetten rode neus op

De verandering in Lubbeek

De gespreksavond van N-VA Lubbeek eind september was een groot succes. Na de inleiding van voorzitter Jan Seré brachten 
waarnemend burgemeester Tania Roskams en schepenen Davy Suffeleers en Geert Bovyn elk een presentatie over hun 
bevoegdheden. Het talrijk opgekomen publiek bleek onder de indruk van de lange lijst verwezenlijkingen. Na de pauze nam 
staatssecretaris Theo Francken het woord. Hij gaf een update over migratie en veiligheid. 
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /


