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In 1831 vond de laatste Noord-Zuidslag plaats in Pellenberg. Deze opstand betekende het 
einde van de Nederlanden (1815-1830) en het begin van België. De historische locatie van 
het Kastanjehof in Pellenberg (Ganzendries 65) is dan ook de geschikte plaats voor de 
gespreksavond ‘De Nederlanden 1815-1830’, u aangeboden door het N-VA-bestuur van 
het arrondissement Leuven. 

Onder andere professor em. Luc De Vos (K.U. Leuven), professor Hendrik Vuye (UNa-
men) en professor em. Frans-Jos Verdoodt (RUG & UA) spreken er over de nederlaag in 
Waterloo van Napoleon, de nalatenschap van Willem I en de mislukking van de Neder-
landen.

N-VA Lubbeek nodigt u van harte uit op deze boeiende uiteenzetting op vrijdag 27  
november 2015 om 19 uur in het Kastanjehof. Inkom is gratis maar inschrijven is ver-
plicht op www.denederlanden1815-1830.be. 

Gespreksavond: de Nederlanden 1815-1830

De werken aan de nieuwe bibliotheek en de nieuwe feestzaal schieten goed 
op.  De funderingen en wanden zijn geplaatst waardoor er voor het eerst 
zichtbare vooruitgang is in het dossier.  

Terwijl de buitenwerken vooruitgaan, denken we achter de schermen verder na 
over de binnenafwerking, zoals de keuze van meubels en verlichting. 
Voor de bibliotheek kozen we alvast voor een modern digitaal systeem voor het 
in- en uitscannen van geleend materiaal. Zo heeft het personeel meer tijd voor 
contact met de bezoekers. 
Volgens de prognoses zullen de nieuwe feestzaal en de nieuwe bibliotheek 
klaar zijn in september 2016. 
Dit gemeentebestuur zet haar verkiezingsbeloften om in daden. Op ons kan u 
rekenen om te bouwen aan de toekomst van Lubbeek.

Op schema

N-VA Lubbeek organiseert heel wat 
evenementen. Zo houden we vier keer 
per jaar een aperitiefgesprek. Telkens met 
interessante sprekers uit het Lubbeekse 
over gevarieerde onderwerpen. 

Begin oktober mochten we nog staatsse-
cretaris Theo Francken verwelkomen over 
de vluchtelingenproblematiek. Wie er was 
– en u was met velen – zag een gepassio-
neerde staatssecretaris aan het werk. 

Uiteraard zorgden we ook voor ontspan-
ning met ons ‘Bal van de burgemeesters’. 
En niet te vergeten, onze jaarlijkse eetdag. 

Maar we doen veel meer dan dat. We zijn 
een dynamische ploeg met een hart voor 
politiek in Lubbeek. Met dit blad informe-
ren we u dan ook graag over afgewerkte, 
lopende en toekomstige projecten. 

Samen met onze mandatarissen in de 
gemeente- en OCMW-raad werken we aan 
een beter Lubbeek. 

Begin volgend jaar organiseren we lokale 
bestuursverkiezingen. Hierbij kunnen 
N-VA-leden die ouder zijn dan 16  jaar en 
langer dan drie maanden lid zijn hun stem 
uitbrengen voor of kandideren om deel uit 
te maken van N-VA Lubbeek. 

Met dit nieuwe N-VA-be-
stuur zullen we bouwen 
aan de weg naar de 
gemeenteraadsverkie-
zingen van 2018 en 
laten we zien dat de 
kracht van verandering 
wérkt!

Beste dorpsgenoot



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

Fuseren we straks met Leuven?
Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans biedt gemeenten aan om op vrij-
willige basis te fuseren. Leuvens burgemeester Louis Tobback maakt er geen geheim 
van dat hij graag zou fuseren met Linden en Pellenberg. Voor N-VA Lubbeek kan daar 
geen sprake van zijn. “Lubbeek is een groene woongemeente met heel andere noden 
dan studentenstad Leuven. Een fusie met Leuven is niet opportuun voor onze gemeen-
te, die haar eigen aanpak en bestuur verdient”, aldus burgemeester Tania Roskams.

Burgemeester Tania Roskams:  

“Fuseren met Leuven?  
Geen sprake van!”

De aanleg van veilige fietspaden was een van de zes krachtlijnen van het verkiezingsprogramma van 
N-VA Lubbeek. Een voorbeeld hiervan is de herstelling van het fietspad aan de drukke Meenselstraat 
waarvan dit najaar de tweede fase zal gerealiseerd zijn. Wij werken, binnen de budgettaire mogelijkhe-
den, aan een fietsveilig Lubbeek.

Jaarlijks zetten we maar liefst 400 000 euro opzij voor vele kilometers aan nieuwe of hernieuwde wegen, 
fiets- en voetpaden. Door de beperkte vraag en de scherpe concurrentie bij de grote wegenbouwers, halen 
we telkens het maximum uit dat bedrag. 

De offertes en gunningen liggen immers altijd 20 tot 25 procent onder de voorziene prijs. Slim en duur-
zaam investeren, daar gaan we voor! De Lindense Eiken- en Hoevestraat werden begin oktober in een 
nieuw jasje gestoken (mét straatgoten).

Lubbeek doet mee aan een Europees initiatief om tegen 2020 twintig procent minder CO2-uitstoot te hebben.

In 2011 werd in gemeente Lubbeek 56 000 ton CO2 uitge-
stoten. De verwarming 
van de Lubbeekse 
woningen is goed voor 
ruim  de helft (52 pro-
cent) van de uitstoot. 
Bijna één derde (32 
procent) van de CO2-
uitstoot komt van het 
auto- en vrachtverkeer. 
De rest van de uitstoot 
(ongeveer 16 procent) 
komt van de activitei-

ten in de industrie, landbouw en de diensten. 

“Tegen 2020 zouden we met z’n allen twintig procent 
of ruim 11 000 ton minder CO2 mogen uitstoten”, zegt 
Geert Bovyn, N-VA-schepen van Duurzaamheid. “Om de 
doelstelling te halen zal dus iedereen zijn steentje moeten 
bijdragen. Alle beetjes helpen. De thermostaat wat lager 
zetten en de auto vaker thuislaten bijvoorbeeld.”

 Maar uiteraard zijn deze  waardevolle kleine acties op 
zich onvoldoende en zullen daarnaast onze systemen van 
bouwen, wonen, landbouw, transport en consumptie moe-
ten wijzigen om op lange termijn meer klimaatneutraal te 
zijn. 

Na jaren wachten heeft Binkom eindelijk zebrapad

Ter hoogte van de bushalte In den Haan aan de N223 ligt sinds begin september een nieuw zebrapad. N-VA Lubbeek is 
blij dat het gemeentebestuur op deze plaats rekening heeft gehouden met de schoolgaande jeugd. 

Vooral 's morgens en kort na de schooluren nemen op deze plaats veel schoolkinderen het openbaar vervoer naar of van 
Tienen, Aarschot of Diest.

Ondanks tellingen die nipt onvoldoende waren, koos het bestuur er samen met Vlaams minister van Mobiliteit Ben 
Weyts voor om het zebrapad toch aan te leggen. Op ons kan u rekenen om te bouwen aan een veilige toekomst voor 
Lubbeek. 

Atelier voor Muziek en Woord is groot succes 
Het nieuwe schooljaar van het Atelier voor Muziek en Woord (AMW) is goed gestart. 365 jongeren en volwassenen 
schreven zich dit jaar in voor de groepscursussen muzikale vorming, zang en instrument en 
309 leerlingen volgen individuele lessen. In vergelijking met enkele jaren terug (2010) is dit 
een stijging van 54 procent! Dit is zeker te danken aan de inzet van het gekwalificeerde lera-
renkorps en de goede omkadering.

Terwijl de nieuwe spoedcursus ‘Turbo notenleer’ wel succesvol is, komt er vreemd genoeg geen 
reactie op het nieuwe aanbod voor Woord en Dictie. Onbekend is onbemind? Deze nieuwe cursus, 
voor jongeren en volwassenen, is niet alleen bedoeld voor toneelspelers in spe, maar voor ieder-
een die nu en dan in het openbaar moeten spreken. Het bestuur neemt zich voor om deze cursus 
volgend schooljaar opnieuw aan te bieden, in de hoop dat er dan wel een positieve reactie volgt. 

20 procent minder CO2-
uitstoot tegen 2020

Lubbeek investeert in nieuwe straten 



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


