
Beste dorpsgenoot,

Voor wie goed op de hoogte wil 
zijn van wat reilt en zeilt in Lub-
beek zijn de gemeenteraad en de 
commissies een echte aanrader.

Ze zijn allebei openbaar en dus voor 
iedereen toegankelijk. De laatste tijd 
trekt de gemeenteraad steeds meer 
publiek. Er leeft een sterke interesse 
in wat beslist wordt voor Lubbeek. 
Dat het er soms geanimeerd aan 
toe gaat op zo’n gemeenteraad, zal 
er vast ook voor iets tussen zitten.

Heel wat minder bezocht maar ze-
ker even interessant zijn de com-
missievergaderingen. Anders dan 
de gemeenteraad kan een com-
missie geen beslissingen nemen 
maar heeft ze een adviserende rol. 
Wie de match wil volgen op de 
gemeenteraad, kan in de commis-
sies de ploegen leren kennen. Daar 
legt iedereen de visies en cijfers 
op tafel tijdens inhoudelijk diep-
gaande discussies. Dus ook zeker 
de moeite om eens bij te wonen.

  Jan Seré
  Voorzitter N-VA Lubbeek
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LUBBEEK

www.n-va.be/lubbeek

GELUKKIG NIEUWJAAR 

Voor meer informatie over de verga-

derdata en de dagorde van de ge-

meenteraad en de commissies kan u 

terecht op www.lubbeek.be/bestuur. 
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DENKEN. DURVEN. DOEN.

De mandatarissen en de bestuursleden van N-VA Lubbeek wensen u en uw fami-
lie het allerbeste voor het nieuwe jaar: een goede gezondheid en sfeervolle dagen 
vol geluk en vrolijkheid! 2014 belooft een spannend en druk jaar te worden met de 
verkiezingen in mei en met de verdere realisatie van onze plannen voor onze mooie 
landelijke gemeente. We hopen dat 2014 voor iedereen een productief en succesvol 
jaar wordt. 

Om het jaar alvast feestelijk in te zetten nodigen wij u graag uit op onze nieuwjaars-
receptie op 26 januari. Deze start om 11 uur met het aperitiefgesprek met Zuhal De-
mir. Nadien bieden wij u een drankje en een hapje aan. 



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

N-VA Lubbeek heeft met Veerle Daems, Martine Dierickx en Heleen Vangeel drie afgevaardigden in de OCMW-raad. 
Daar wordt de koers bepaald voor het maatschappelijk welzijn in Lubbeek. 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is er in de eerste plaats voor de Lubbekenaren die het het hardst 
nodig hebben. Maar met een breed dienstaanbod wil het OCMW van Lubbeek inspelen op de noden en behoeften van alle 
dorpsgenoten. Iedereen kan bij het OCMW aankloppen voor budgetbegeleiding, rechtshulp, gezins- en bejaardenhulp en 
verwarmingstoelagen.

Dienstencentrum De Sleutel is heel toegankelijk. Iedereen kan er terecht voor een warme maaltijd, hulp bij boodschappen 
en tal van cursussen. Ook op de vele activiteiten van De Sleutel is iedereen meer dan welkom. 

Meer informatie over de activiteiten van het OCMW en dienstencentrum De Sleutel vindt u op de website 
www.ocmwlubbeek.be of rechtstreeks bij het OCMW (Staatsbaan 126) op het nummer 016 62 91 30. 

Dankzij de geslaagde eerste editie van “Feesten met de burgemeester” kunnen we nog eens 450 euro storten aan 
het A.L.S. Laeversfonds. In totaal kon N-VA Lubbeek al 2.000 euro overmaken voor de strijd tegen de spierziekte.

Het gemeentebestuur zet zich in voor het goede doel. 

In november verkochten de burgemeester en de schepenen met de 
Lubbeeks-Filipijnse hulporganisatie HANDS in ACTION truffels 
en cupcakes voor de slachtoffers van Haiyan.

www.handsinaction.be

www.1212.be 

Truffels voor de slachtoffers van Haiyan

OCMW

Feesten met de burgemeester

NIEUWE BIBLIOTHEEK EN FEESTZAAL
Nadat er jaren werd gepalaverd, heeft het nieuwe 
gemeentebestuur de koe bij de horens gevat. Minder dan 
een jaar na de start van de legislatuur zijn de plannen 
voor de nieuwe bibliotheek en een multifunctionele 
feestzaal klaar. De bouw van de bibliotheek kan starten 
in september. De bouwkosten, zo’n vier miljoen euro, zijn 
een miljoen euro goedkoper dan de vorige ontwerpen die 
op tafel lagen.

  De nieuwe bibliotheek

  De multifunctionele feestzaal
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EERSTE STEEN BASISSCHOOL BINKOM & CHIRO NEMAS
Sinds augustus  wordt er in in Binkom gewerkt aan de nieuwe schoolgebouwen en jeuglokalen. Vrijdag 6 december 
werd de symbolische eerste steen gelegd in bijzijn van burgemeester Theo Francken, schepen van Onderwijs Gilberte 
Muls en schepenen Paul Duerinckx, Koenraad Van Coppenolle, Katrien Stroobants en Davy Suffeleers.  Vanaf 2015 
kunnen de kinderen uit Binkom en omstreken terecht in de gloednieuwe klasjes en Chirolokalen.   

De eerste steenlegging: vlnr. Davy Suffeleers, 
Paul Duerinckx, Gilberte Muls, Katrien Stroobants, 
Theo Francken en Koenraad Van Coppenolle.




