
Op 25 mei kan u kiezen voor Verandering voor Vooruitgang. Leer op bladzijde 2 en 3 
de mensen kennen die zich voor u inzetten voor die broodnodige verandering.

Verandering
Voor
Vooruitgang

lubbeek

www.n-va.be/lubbeek
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In lubbeek is de verandering ingezet. 
Nu nog in de rest van het land! 
 
De N-VA staat voor … denken, durven, doen. 
In Lubbeek zijn we hier al anderhalf jaar druk mee bezig. 
Daarvoor moesten we soms gedurfde keuzes maken. 
 

Verantwoord bestuur 
Zo kozen we voor een bescheiden, maar financieel haalbaar plan voor de nieuwe bibliotheek en de nieuwe feestzaal Libbeke. Met minder mid-
delen investeren we toch in broodnodige moderne infrastructuur. Dat is een vorm van doordacht en verantwoord bestuur. In Lubbeek hebben 
we bewezen dat de N-VA het niet bij woorden laat, maar actief doet wat ze zegt. 
 
We schaften de voorrang van rechts af op hoofdwegen 
zoals de Gellenberg en de Bollenberg. Ook de zone 50 in 
Linden is ondertussen een feit. We geven verouderde we-
gen, baantjes en fietspaden een duurzame opknapbeurt en 
bewaren tegelijk ook het groene karakter van onze prach-
tige gemeente. Het bestofte dossier ‘heraanleg Dorpsstraat’ 
staat op het punt uitgevoerd te worden. En ook het lang-
verwachte ‘fietspad Bollenberg/Lubbeekstraat’ vordert. Tot 
slot investeren we sterk in onze jeugd, met nieuwe jeugd- 
en schoolgebouwen in Lubbeek, Binkom en Pellenberg. 
 

Zet de verandering verder 
De N-VA beloofde u verandering in Lubbeek en die heeft 
u gekregen. Op zondag 25 mei krijgt u de kans om de ver-
andering opnieuw een stem te geven. Ditmaal voor het 
Vlaams, federaal en Europees Parlement. Want ook daar 
moeten de zaken dringend anders aangepakt worden. 
 
De inzet van deze verkiezingen is groot. De keuze is duide-
lijk. Ofwel kiest u voor een status quo met het PS-model, 
ofwel kiest u resoluut voor verandering met het confedera-
le N-VA-model zodat al wie werkt, spaart en onderneemt 
voortaan beloond in plaats van bestraft wordt. 
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Theo Francken
Burgemeester en Kamerlid
Lijsttrekker Kamer 

katrien Stroobants
Schepen van Financiën
10de opvolger Vlaams Parlement

lubbeek mag uitpakken met twee kandidaten

Hou de datum vrij 
Op zondag 18 mei organiseert N-VA Lubbeek 
samen met burgemeester en N-VA-lijsttrekker 
Theo Francken haar jaarlijkse eetdag in zaal Libbeke

burgemeester valt in de prijzen 
Burgemeester en Kamerlid Theo Francken kreeg van de krant De Standaard een uitstekend rapport 
voor zijn parlementair werk van de afgelopen vier jaar. Met een 7,5/10 behaalde hij de tweede beste 
score van alle 88 Vlaamse Kamerleden. Proficiat Theo! 


