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Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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:     /     /
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Nu de zomervakantie stilaan in 
aantocht is, wordt het hoog tijd 
om uit te kijken naar plezante en 
sportieve bezigheden.

Davy Suffeleers, schepen van 
Sport, Cultuur en Jeugd, en de 
sport- en jeugddienst van de 
gemeente Lubbeek hebben ook dit 
jaar weer een zeer uitgebreid en 
gevarieerd aanbod aan sport- en 
spelactiviteiten uitgewerkt. Zo 
zetten we onze Lubbeekse jeugd 
in beweging. 

Naast de Grabbelpas, Swap en 
heel wat leuke uitstappen, zijn er 
ook verschillende sport- en speel-
pleintjes waar de kinderen zich 
vrij kunnen uitleven. Ga zeker 
eens kijken op de gemeentelijke 
website en ontdek de verrassende 
keuzes die je kan maken.  Zeker 
doen: sporten en spelen in rustig 
groen!   

Hoogstaand onderwijsaanbod trekt aan

GBS DE STIP LINDEN: VOLLE KLASSEN
Het schoolteam staat garant voor onderwijs op maat van elk kind en het 
gebouw is voorzien van al het nodige om op die manier onderwijs aan te 
bieden. Het succes bleef niet uit. Bij de inschrijvingen voor schooljaar 2014-
2015 bestond voor het eerst sinds de bouw van de school de vrees dat we niet 
alle kinderen konden inschrijven. We doen steeds onze uiterste best om iedere 
kandidaat-leerling een plaatsje aan te bieden.

Jan Seré
Voorzitter
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Derde groot eetfestijn van N-VA Lubbeek met
Theo Francken en Tania Roskams

Zondag 31 mei, vanaf 11u30

De helft van de opbrengst t.v.v. Mucovereniging vzw
Meer info op www.muco.be

Zaal Infrax, Diestsesteenweg 126, 
3210 Lubbeek (Linden)

Uw waarborg voor verandering in Lubbeek

Met drie gemeentelijke basisscholen is onderwijs een belangrijk beleidsdomein in 
onze gemeente. We maken prioritair werk van kwalitatief onderwijs en degelijke 
onderwijsinfrastructuur. De inspanningen lonen, zonder de voorziene budgetten te 
overschrijden.

facebook.com/nvalubbeek

GBS 3212 PELLENBERG: EINDE CONTAINERTIJDPERK
Al in 2003 kaartte N-VA Lubbeek deze pedagogisch onverantwoorde toestand 
aan bij het toenmalige bestuur. Nu we zelf aan het roer staan komt er eindelijk 
een definitief einde aan dit containerklastijdperk van bijna 20 jaar. De 
voorbereiding voor de uitbreiding vordert volgens timing. De plannen staan 
op papier. Hierin is ook een uitbreiding van de refter en een bergplaats voor de 
sporthal voorzien. We gaan uit van de start van de werken in februari 2016.

GBS DE STIP BINKOM: SPLINTERNIEUW SCHOOLGEBOUW
In januari 2015 betrokken de leerlingen van De Stip Binkom met veel 
enthousiasme hun nieuwe schoolgebouw. Ook de Chiro kon haar nieuwe 
lokalen in gebruik nemen. Zowel de einddatum als het budget van de 
bouwwerken werden niet overschreden. Een huzarenstukje dat men ons in 
Lubbeek nog niet had voorgedaan. Een gemeentebestuur dat intens samenwerkt 
om samen én snel plannen te realiseren binnen de grenzen afgesproken met de 
gemeenteraad.

De Stip Linden en De Stip Binkom gaan sinds september 2014 als twee onafhankelijk scholen ver-
der. Het toenemend aantal leerlingen, het verschil in aanpak en de efficiëntiewinsten die we door 
de splitsing boeken waren de doorslaggevende factoren. Na een bijna volledig schooljaar kunnen 
we enkel vaststellen dat we voor zowel Binkom als Linden de juiste beslissing namen.
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Zomer in Lubbeek



Lubbeek protesteert tegen Leuven 
Rechtdoor
De nieuwe vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ ging in maart 2014 
van start en brengt opstijgend vliegverkeer over onze regio bij 
sterke noord- en oostenwind. We kennen altijd al vliegtuigen 
boven ons grondgebied. Het overgrote merendeel van de 
dalende vliegtuigen vliegt over onze regio. Dat is niets nieuws. 
We genieten van de lusten van de luchthaven en willen dan ook 
ons deel van de lasten dragen.

Maar met deze nieuwe vliegroute krijgen we op jaarbasis nog eens circa 15 procent van het opstijgend vliegverkeer over ons 
grondgebied bovenop. Dat is geen “billijke spreiding” maar een concentratie van de lasten en zorgt voor ernstige geluidsoverlast voor 
een groot deel van onze inwoners..

Lubbeeks protest
Ruim 550 inwoners van Lubbeek hebben sinds maart 2014 dan ook een petitie ondertekend tegen de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’.  Dat 
aantal is gelijkaardig aan dat van Haacht en Rotselaar, gemeenten die dichter bij de luchthaven zijn gelegen.
 
Ook recente cijfers van de ombudsdienst van de luchthaven, Airport Mediation, tonen een explosie aan klachten. Vóór maart 2014 telde 
men voor Lubbeek nagenoeg geen klachten. Met de invoering van ‘Leuven Rechtdoor’ kreeg Belgocontrol in 2014 meer dan 300 klachten 
van ruim 110 inwoners te verwerken. Het aandeel van Lubbeek ligt daarmee erg hoog wat klachten over de route ‘Leuven Rechtdoor’ 
betreft de route ‘Leuven Rechtdoor’ betreft.

Verzet in Brussel
Deze cijfers bevestigen nogmaals dat inwoners uit Lubbeek zwaar verontwaar-
digd zijn door de onrechtvaardige invoering van de nieuwe vliegroute “Leuven 
Rechtdoor”.
 
Met het gemeentebestuur hebben we reeds een officiële motie tegen de vliegroute 
ingediend en met de nieuwe regering hebben we gekozen om onmiddellijk een 
evaluatie te houden van de recent ingevoerde vliegroutes. Momenteel is het uitkij-
ken naar de resultaten die eerstdaags beschikbaar zullen zijn. 
 
Ook als regeringslid kunt u op mijn inzet tegen de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ 
rekenen.

lubbeek@n-va.be

Lancering intergemeentelijke kadoobon
Zoek je naar een geschenk voor een speciale gelegenheid? Schuim je winkel na winkel af zonder 
resultaat? Om je de pakjesstress te besparen en om de lokale economie te ondersteunen, is er nu de 
Kadoobon: het ideale geschenk voor elke gelegenheid. Zowel voor de klant als voor de handelaar 
heeft dit initiatief enkel voordelen.

Katrien Stroobants
Schepen van Lokale Economie

MET EEN KADOOBON GEEF JE NOOIT EEN VERKEERD KADO!
Onder de naam ‘Kadoobon’ lanceren we een nieuwe, intergemeentelijke, geschenkbon. De bonnen zijn 
verkrijgbaar met een zichtwaarde van 5, 10, 20, 35 of 50 euro. Je kan de bonnen online aankopen via 
www.kadoobonnen.be. In Lubbeek zijn de kadoobonnen ook op papier verkrijgbaar in het gemeente-
huis. Als klant kan je een geschenk kopen dat ontzettend veel mogelijkheden geeft en dat iedereen met 
veel plezier zal ontvangen. Je kan ze besteden bij een heel aantal deelnemende handelaars in Lubbeek, 
Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden en Oud-Heverlee. De lijst van handelaars groeit nog wekelijks. De 
handelaars zijn te herkennen aan de ‘Kadoobon’-raamsticker.

ONDERSTEUNING VAN DE LOKALE ECONOMIE IN 5 GEMEENTEN 
Het systeem van de kadoobons is ook een meerwaarde voor de handelaars uit de vijf gemeenten. Als handelaar 
kan je instappen in een fraudevrij systeem dat de inwoners stimuleert om te kopen bij de lokale handelaars. Het 
geld van de gebruikte kadoobons staat gegarandeerd binnen de 4 weken op de rekening van de handelaar. En, 
met administratieve vereenvoudiging in het achterhoofd: er komt geen enkel papierwerk aan te pas, alles wordt 
online geregeld. Bovendien is het hele systeem voor de handelaars volledig kosteloos.
“Ik ben enorm trots op de ‘Kadoobon’. De schaalgrootte, de professionaliteit en de toegankelijkheid van het 

    initiatief betekenen een meerwaarde voor elke klant en elke handelaar. De zelfstandigenorganisaties 
  steunen ons voluit. Dit project is tevens uniek in Vlaanderen, pionierswerk dus. Ik ben ervan over-
tuigd dat het een groot succes wordt”, aldus Katrien Stroobants, schepen van Lokale Economie.



www.n-va.be/lubbeek

Komt er een nieuw hoofdkantoor van politie in Lubbeek?

INKANTELING OCMW IN GEMEENTE: WE NEMEN LIEVER VOORSPRONG

Weetje-watjes

Noteer alvast in je agenda!

APERITIEFGESPREK
MET PROF. EM. THEO PEETERS

Eigenzinnig in Economie 

Zondag 27 september 2015
Kastanjehof, Ganzendries 65 te 3212 Pel lenberg - Lubbeek

Als alle procedures normaal verlopen kunnen we de eerste steen van een nieuw hoofdkantoor 
voor de politiezone Lubbeek nog voor het einde van 2018 leggen.

Eind vorig jaar zette het politiecollege het licht op groen voor de bouw van een nieuw politiekantoor. 
In de schoot van de politieraad werd een werkgroep opgericht met het oog op de voorbereiding van 
dit  investeringsdossier. 

De werkgroep, onder de leiding van de korpschef, is samengesteld uit de burgemeester die de politieraad voorzit, de 
gemeentesecretaris van de gemeente Lubbeek, het technisch diensthoofd, enkele afgevaardigden van het politiekorps 
zelf en twee afgevaardigden van de politieraad, waaronder N-VA-politieraadslid Raf De Canck. De werkgroep is al vier 
maal samengekomen, heeft enkele nieuwe politiekantoren bezocht, het financieringsdossier doorgenomen en een bevra-
ging georganiseerd bij het personeel. 

Op dit ogenblik wordt er gewerkt aan een plan van behoeften, zodat op de volgende politieraad in de maand juni een 
beslissing kan genomen worden over de juiste locatie en over de aanstelling van een ontwerper. Dan kan het snel gaan 
als alle vergunningen tijdig afgeleverd worden. De bouw van dit nieuwe hoofdkantoor in Lubbeek wordt het sluitstuk 
van de herhuisvesting van de politie in onze zone. Vorig jaar werd het nieuwe wijkkantoor in Boutersem in gebruik ge-
nomen en als alles naar plan verloopt verhuist ook het wijkkantoor van Bierbeek dit jaar nog naar nieuwe lokalen in het 
nieuwe gemeentehuis. Het nieuwe hoofdpolitiekantoor  PZL zal de werking van de politie zeker ten goede komen en de 
site rond het gemeentehuis van Lubbeek,  na de bouw van de nieuwe bib en de nieuwe feestzaal nog meer cachet geven.

Raf De Canck
Gemeenteraadslid

Tania Roskams
Waarnemend burgemeester

Op 10 januari stelde minister Homans haar conceptnota over de toekomst van de OCMWs voor. Op 1 januari 2019, dus na de volgende 
 gemeenteraadsverkiezingen, bij het begin van de nieuwe legislatuur, zullen de OCMWs in hun huidige vorm niet meer bestaan, maar ‘inge-
kanteld’ zijn in de gemeentediensten. Het overnemen van de taken van het huidige OCMW door het gemeentebestuur houdt heel wat in. Er 

zal onder andere moeten gewerkt worden aan gelijkschakeling van personeels-, ICT- en financieel beleid, anders is 
samenwerking niet mogelijk. De kennis, noodzakelijk om te werken binnen die nieuwe omgeving, vereist de nodige 
opleiding van het personeel. Dat vraagt tijd. In Lubbeek dienen we tevens rekening te houden met het feit dat het 
gemeentehuis en de OCMW-infrastructuur zich op verschillende lokaties bevinden, wat de samenwerking niet verge-
makkelijkt. 

Het gemeentebestuur en het OCMW hebben een beheersovereenkomst afgesloten die een nauwere samenwerking mo-
gelijk maakt. Op verschillende vakken werken we al samen en dit pakket zal enkel uitbreiden. Zo verzorgt het OCMW 
de maaltijden in onze scholen en werken we samen aan de opleiding van het personeel. Die samenwerking maakt de 
uitwisseling van personeel van bijvoorbeeld de klusjesdienst van het OCMW, de gemeentelijke werkplaats of adminis-

tratieve medewerkers nu al mogelijk. 
 
“Dit betekent weer een belangrijke stap in de richting van een volledige integratie van het OCMW binnen 
de gemeentediensten”, aldus Tania Roskams, waarnemend burgemeester, en verantwoordelijk voor het 
 personeelsbeleid.


