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LUBBEEK

Als Lubbeekse afdeling zijn we erg 
fier iemand te af te vaardigen naar 
de Federale Regering. Met Theo 
Francken als Staatssecretaris van 
Asiel en Migratie en Administra-
tieve Vereenvoudiging zit de juiste 
man op de juiste plaats.

Voor het gemeentebestuur betekende 
deze aanstelling echter dat er een 
aantal verschuivingen dienden te 
gebeuren. Zo werd schepen Tania 
Roskams aangesteld als waarnemend 
burgemeester en werd haar ambt 
overgenomen door gemeenteraadslid 
Geert Bovyn. Vanuit het lokale N-VA 
bestuur wensen wij hun allen succes. 

Grondige dossierkennis en een 
krachtdadig beleid is de sleutel tot dat 
succes. Op alle bestuursniveaus zien 
we dat, veelal bij gebrek aan inhoude-
lijke argumentatie, vanuit de op-
positie dikwijls op de man of vrouw 
gespeeld wordt of desinformatie 
verspreid wordt. Het is dan aan onze 
mandatarissen om genomen beslis-
singen correct toe te lichten. Als N-VA 
hebben we wel de moed om moeilijke 
knopen door te hakken. Dat is de 
kracht van verandering!

2015. DE PLANNEN WORDEN WERKELIJKHEID.N-VA Lubbeek is fier

BIBLIOTHEEK EN FEESTZAAL
Dit jaar gaat ook de eerste schop in de grond voor de bouw van de bibliotheek. 
Het ontwerp is  op zijn minst verrassend en innovatief te noemen. De 
bibliotheek zal voorzien zijn van alle technische uitrusting die men in een 
hedendaagse bib verwacht. De beperkingn van het huidige gebouw zullen 
wegvallen. Een moderne dienstverlening zal het gevolg zijn.
Tegelijkertijd gaat ook Feestzaal Libbeke plat. Er komt een nieuwe zaal in 
de plaats die ruimschoots aan de behoeften zal voldoen. Zuinigheid met 
belastinggeld blijft de leidraad. Zo kunnen we immers meer met minder.
N-VA-schepen van cultuur, Davy Suffeleers, is verheugd: “Met deze nieuwe 
infrastructuur bouwen we aan de toekomst van ons mooie Lubbeek en geven 
we onze inwoners en onze verenigingen de infrastructuur waar ze recht op 
hebben. Vanuit een degelijke infrastructuur bouwen zij immers het sociale 
weefsel.”

DORPSSTRAAT
Na jaren van eindeloze beloftes, maken wij het waar. 
De start van de werken in de Dorpsstraat is slechts een 
kwestie van enkele weken. Als burgemeester heeft Theo 
Francken dit dossier van bij het begin absolute prioriteit 
gegeven gezien de complexiteit ervan. Hij slaagde erin 
de spelers rond de tafel te krijgen en de knopen die dit 
dossier blokkeerden te ontwarren.
Bij de planning hebben we zeer veel oog gehad voor 
verkeersveiligheid van de schoolomgeving.
Tijdens de werken voorzien we voor de handelaars de 
mogelijkheid om containers te plaatsen op de Dorpskring. De bereikbaarheid van de organisaties 
op de schoolsite vroeg om extra aandacht. Gesprekken met UZ leidden tot het beperkt openstellen 
van alternatieve wegen. Ondertussen is de aannemer gekend en kan het startschot gegeven 
worden.

Jan Seré
Voorzitter
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We hebben in slechts 2 jaar plannen gemaakt, doorbraken geforceerd en knopen doorgehakt. 
Vandaag staan we aan de vooravond van de échte, zichtbare uitvoering van wat de grootste 
projecten van deze legislatuur zullen zijn.

A Uw waarborg voor verandering in Lubbeek

Zondag 26 april om 11 uur

Kastanjehof (Ganzendries 65, 3212 PELLENBERG)

Rudi Diels

Topcoach

APERITIEFGESPREK met

Dr. Ir. Urbain Vandeurzen 

“Het coachen van zowel individuele atleten 

als van samengestelde teamatleten”

 

Uw waarborg voor verandering in Lubbeek



Tania en Geert zetten het beleid van N-VA door

TANIA ROSKAMS, WAARNEMEND BURGEMEESTER
Tania (51)  is hoogleraar aan de KU Leuven en arts-specialist in UZ Gasthuisberg. 
Ze is gehuwd en mama van 3 kinderen.

Geen groentje
In grote vakverenigingen deed ze via haar werk aanzienlijk wat bestuurservaring op, zowel nationaal als internationaal.
Als schepen van ruimtelijke ordening, huisvesting, personeel, erfgoed, toerisme en duurzaamheid toonde ze meermaals dat ze zware 
dossiers niet uit de weg gaat, efficiënt aanpakt en tot een goed einde kan brengen.

Daadkracht
De opmaak van het personeelsorganigram, dat nu volop in uitvoering is, het uitwerken en faciliteren van grote bouwdossiers. 
De Kasteelhoeve en het Wit Kasteel te Linden en de therapietoren te Pellenberg, zijn de meest markante projecten waarin ze haar 
daadkracht bewees. Met verve zet ze zich in voor de bescherming van onze kostbare open ruimte en van ons erfgoed. De herinrichting 
van centrum Linden is opgestart. Dit masterplan moet voor meer veiligheid rond de scholen zorgen en voorzien in een optimale 
combinatie van woonzones, open ruimte en mogelijkheden voor gemeenschapsvorming en lokale economie.

Continuïteit
Om de voortgang van de complexe, lopende projecten te verzekeren behoudt Tania de bevoegdheden personeel en ruimtelijke ordening. 
Dit doet ze vooral om haar opvolger de bewegingsvrijheid te bieden om de overgedragen bevoegdheden zijn volle aandacht te schenken.
Tania’s beleidsstijl is gekenmerkt door open en transparant overleg met alle partners en door duidelijke communicatie naar de burger 
toe. Zo zal ze de verandering die deze bestuursploeg heeft ingezet verder gestalte geven.

... EN GEERT BOVYN, VIJFDE SCHEPEN
Geert (64) is licentiaat lichamelijke opvoeding en kinesitherapie en zaakvoerder van een bewegings- en gezondheidscentrum te 
Pellenberg. Hij is gehuwd, heeft 3 kinderen. In opvolging van Tania neemt hij de volgende bevoegdheden onder zijn hoede.

Duurzaamheid
Geert draait zijn hand niet om om deze omvangrijke opdracht aan te gaan en elke gemeentelijke beslissing en handeling te toetsen op 
duurzaamheid vanuit alle invalshoeken.
De gemeente Lubbeek ondertekende op 28 mei 2014 het Burgemeestersconvenant. Door deze verbintenis beoogt Lubbeek om de 20% 
CO2 reductiedoelstelling van de EU tegen 2020 te behalen, of liever, te overtreffen. Geert zet zijn schouders onder de uitwerking van een 
haalbaar, gedragen en doeltreffend actieplan duurzame energie.

Wonen
We willen de kwaliteit van de woningen in Lubbeek behouden en verbeteren. De bouw van sociale koop-en huurwoningen zal Geert tot 
zijn belangrijkste uitdaging op dat vlak kunnen rekenen. Het sociaal objectief is immers nog verre van bereikt.

Erfgoed
Zowel materieel erfgoed, bv. gebouawen, als immaterieel erfgoed, bv. dialecten. zijn de moeite om te verzorgen en te bewaren voor 
toekomstige generaties. Geert wil doorwerken aan bescherming en uitbreiding waar nodig en mogelijk. Hij zal er evenwel op toezien dat  
initiatieven rond economie, bouw e.d. zo weinig mogelijk bemoeilijkt worden door te verregaande regelgeving.

Toerisme
Het toerisme in onze gemeente kan een boost gebruiken. Geert engageert zich om initiatiefnemers te ondersteunen en om onze eigen 
toeristische troeven onder de aandacht te brengen.

Streekontwikkeling
Streekontwikkeling vereist per definitie samenwerking met andere gemeenten. Geert beschikt over meer dan voldoende teamspirit om 
onze gemeente te betrekken bij intergemeentelijke projecten en het ontbreekt hem niet aan moed om muren te slopen als dit nodig blijkt 
om efficiëntiewinst en eenheid van beleid in onze mooie streek te bewaren.

Onze nieuwe 5de schepen beschouwt overleg en samenwerking als voornemen én voorwaarde tot succes en dus hét leidmotief dat zijn 
schepenschap zal kenmerken.

Het staatssecretarisschap van Theo Francken verplichtte ons om in opvolging te 
voorzien. Binnen onze verkozenen was er meer dan voldoende ambitie terug te 
vinden om het ingezette beleid te bestendigen. Uiteindelijk viel de beslissing 
om Tania Roskams voor te dragen als waarnemend burgemeester. Geert Bovyn 
trad in haar voetsporen als vijfde schepen.

Even voorstellen...

lubbeek@n-va.be



www.n-va.be/lubbeek

Eerste Lubbekenaar in federale regering

Sinds zijn aantreden in oktober 2014 als staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging heeft Theo Francken (37) 
samen met zijn kabinetsmedewerkers en dankzij de vlotte samenwerking met de administraties al voor heel wat verandering gezorgd. Als ti-
telvoerend burgemeester en gemeenteraadslid blijft hij zich ook actief inzetten in en voor Lubbeek.

AAN HET WERK IN BRUSSEL
Op vier maanden tijd  heeft Theo al heel wat veranderingen doorgevoerd. Zo zullen de meeste vreemdelingen die een verblijf aanvragen net zoals 
in onze buurlanden vanaf 1 maart een vergoeding moeten betalen. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de verwijdering van criminele illegalen 
aan de hand van meer terugkeervluchten en vele diplomatieke contacten.

Theo maakt ook werk van een meer humaan asiel- en migratiebeleid. De cel “Opvang en Be-
scherming” op het kabinet werkt onder andere aan de versterking van het beschermingsstatuut 
van Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen en dubbel zoveel erkende vluchtelingen uit 

THUIS IN LUBBEEK
Als staatssecretaris in de federale regering is er geen rustig dagje bij voor Theo. Een werkdag 
vliegt voorbij met talloze vergaderingen met adviseurs, de administratie, NGO’s, vakbondsafge-
vaardigden en afspraken met ambassadeurs, experts, academici en journalisten. Gelukkig kan hij 
na een werkbezoek in het buitenland of een lange dag in Brussel helemaal tot rust komen in het 
mooie Lubbeek.

Door zijn job als staatssecretaris is Theo enkel nog titelvoerend burgemeester en kan hij niet 
langer als waarnemend burgemeester aan het roer staan van de verfrissende bestuursploeg. Het 
was na intern overleg en met de steun van het bestuur dat Theo het waarnemend burgemeester-
schap heeft overgedragen aan Tania Roskams. 

Theo heeft er het volste vertrouwen in dat de ploeg van N-VA Lubbeek en haar partners de 
koers van verandering die sinds januari 2013 is ingezet met succes zal verderzetten en staat 
steeds ter beschikking met raad en daad. Ook vanuit Brussel werkt hij voor Lubbeek.

ATELIER VOOR MUZIEK EN WOORD 
De Algemene Vergadering van het Atelier voor Muziek en Woord (Mu-
ziekschool) heeft het licht op groen gezet voor het initiatief van Raf De 
Canck, bestuurslid van het AMW, om vanaf september ek. twee nieuwe 
cursussen aan te bieden. Een cursus "turbo-notenleer", voor jongeren 
vanaf 12 j en voor volwassenen om snel te kunnen overschakelen op 
het aanleren van een instrument en een cursus "Woord-dictie", eveneens 
voor verschillende leeftijdscategorieën. Op de website van het AMW zal 
je alle nuttige informatie vinden over deze nieuwe cursussen.

Weetje-watjes

SPELEN DOET DEUGD, OOK IN PELLENBERG EN BINKOM!
“Werken aan een bruisend, warm en gezinsvriendelijk Lubbeek” is één 
van de Strategische Doelstellingen van het gemeentebestuur van Lub-
beek.  Eén van de acties die hiervoor wordt ondernomen, is het voorzien 
van ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren.
Na de uitbreiding van het speelterrein in het Kalvariebos (Lubbeek), de 
aanleg van nieuwe speelterreinen aan de achterkant van het gemeente-
huis en in de Geestbosstraat (St.-Bernard), volgen in 2015 de aanleg van 
een nieuw speelterrein aan GBS De Stip in Binkom en aan het ‘braaklig-
gend’ terreintje naast de voetbalkantine in Pellenberg.

Raf De Canck
Gemeenteraadslid Davy Suffeleers

Schepen van jeugd

Noteer alvast in je agenda!

3DE GROOT EETFESTIJN
MET THEO FRANCKEN EN TANIA ROSKAMS

Zondag 31 mei 2015
Zaal Infrax/PBE, Diestsesteenweg 126 te 3210 Linden - Lubbeek


