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Zondag 31 januari komt Vlaams minister-
president Geert Bourgeois naar Lubbeek. 

Hij houdt er een nieuwjaarstoespraak en klinkt 
met ons op het nieuwe jaar. Afspraak om 11 uur 
in het Kastanjehof in Pellenberg. 

Hou de datum zeker vrij!

Nieuwjaarsreceptie 2016

Op 14 oktober 2012 gaf de Lub-
bekenaar ons het vertrouwen. 
De N-VA klom uit het niets van 
nul naar zeven zetels en werd 
plotsklaps de grootste partij van 
Lubbeek. We onderhandelden 
een bestuursakkoord met CD&V 
en Lubbeek Leeft en op 1 januari 
2013 gingen we van start. Onze 
ambitie: het politieke geru-
zie stoppen en Lubbeek terug 
besturen zoals het hoort: zonder 
geruzie, met werkkracht en dyna-
misme.  

We zijn ondertussen haast drie 
jaar verder. Bijna halfweg. In ok-
tober 2018 stellen we ons opnieuw 
aan jullie voor. Onze realisaties 
mogen gezien worden. De gloed-
nieuwe school en chiro- en scouts-
lokalen in Binkom en Lubbeek zijn 
open, de werken aan de nieuwe 
bib en feestzaal draaien op volle 
toeren, al tientallen kilometers 
wegen, fiets- en voetpaden zijn 
heraangelegd, de scholen zitten 

eivol en de leerkrachten zijn ge-
motiveerd. Maar vooral, de rust is 
weergekeerd. 

Het politieke geruzie en gekon-
kel zijn gestopt. Er wordt op een 
volwassen, respectvolle manier 
met elkaar omgegaan en bestuurd. 
Verloopt alles perfect? Is alles 
rozengeur en maneschijn? Zeker 
niet, maar het politieke debat 
verloopt correct. Er heerst op-
nieuw een sfeer van vertrouwen 
en respect in het gemeentehuis, in 
de raadszaal en in de collegezaal. 
En dat is noodzakelijk om goed te 
kunnen besturen.

De komende drie jaar staat er nog 
heel wat op de planning. ‘Goed 
begonnen, is half gewonnen’ zegt 
men. Dat is zeker zo, maar hoog-
moedig zijn, leidt enkel tot de val. 
Laten we daarom maar voorzich-
tig en bescheiden blijven.
Op ons kunt u rekenen.

Halfweg
De motor van verandering
Net zoals de mandatarissen heb-
ben ook de bestuursleden van N-VA 
Lubbeek al drie boeiende jaren 
achter de rug. Met een sterk team 
hebben we onze mandatarissen bij-
gestaan met raad en daad. We heb-
ben gewaakt over de uitvoering van 
het beleidsprogramma en het volgen 
van de partijstandpunten Ook de 
organisatie van de vele activiteiten 
zijn een resultaat van het harde werk 
van een (h)echte ploeg. 

WORD ONDERDEEL VAN DE MOTOR 
Ons driejarig mandaat loopt af 
en daarom organiseren we lokale 
bestuursverkiezingen. Deze vinden 
plaats op vrijdag 26 februari 2016. 
N-VA-leden ontvangen een persoon-
lijke uitnodiging .  

Langs deze weg wil ik een warme 
oproep doen om uw stem uit te 
brengen of u kandidaat te stellen. U 
bepaalt als N-VA-lid wie de fakkel 
overneemt en als bestuurslid bouwt 
u mee aan de weg naar de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2018.
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Het asielcentrum ingericht in 
en rondom de loods van PBE op 
het industrieterrein in de Am-
bachtenstraat 10 is operationeel. 
De eerste honderdtal bewoners 
zijn al toegekomen. Het betreft 
voornamelijk jonge gezinnen 
en alleenstaande vrouwen uit 
Syrië, Afghanistan en Irak.

“De grootste vluchtelingencri
sis sinds WO II plaatst de hele 
Europese Unie voor een enorme 
uitdaging. Met de komst van het 
opvangcentrum doet Lubbeek 

meer dan haar deel om de op
vangcrisis helpen te bezweren. 
Mijn dank gaat uit naar iedereen 
die zich inzet om voldoende 
opvang te creëren en dat zo 
kwaliteitsvol mogelijk te doen”, 
aldus staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie en Titelvoerend 
burgemeester van Lubbeek Theo 
Francken. 

Het opvangcentrum wordt uit
gebaat door Fedasil, het federaal 
agentschap dat instaat voor de 
opvang van asielzoekers. Zij 

hebben jarenlange ervaring met 
de opvang en begeleiding van 
asielzoekers. Het bewonersaan
tal zal toenemen tot maximaal 
300 personen. In lijn met de 
Opvangwet zullen zij materiële 
hulp krijgen in de vorm van 
‘bed, bad en brood’ en psycho
sociale begeleiding. 

De lokale politie staat in nauw 
contact met het opvangcentrum. 
Samen werken zij aan een veilige 
omgeving voor iedereen, zowel 
in als rondom het centrum.

Tania Roskams: “Lubbeek 
doet meer dan haar deel om 
deze ongeziene opvangcrisis 
te bezweren.”

Lubbeek verwelkomt eerste asielzoekers

Contact 

U kan het opvangcentrum op elk moment contacteren in geval van vragen, suggesties of klachten op het permanentienummer   
0471 88 67 58 of via mail lubbeek.fed@fedasil.be

Weetjes
 4 De gemeente of het OCWM draagt niet financieel bij aan het op-

vangcentrum of de opvang 

 4 Het opvangcentrum in Lubbeek blijft maximaal drie jaar open maar 
wordt zo snel als mogelijk gesloten zodra er geen nood meer is aan 
de opvangplaatsen

 4 Na zes maanden in de asielprocedure, binnenkort reeds na vier 
maanden, hebben asielzoekers recht op werk en kunnen zij een ar-
beidscontract aangaan. Klussen en bijdragen aan het goede verloop 
van het centrum kunnen zij reeds van dag één.

 4 De loods dient als eet- en recreatieruimte. De slaapruimtes en het 
sanitair zijn rondom de loods ingericht in gespecialiseerde tenten en 
containers.

Einde aan lawaaihinder vliegverkeer 
 “Bij noord- en oostenwind vind ik geen rust meer en ontvlucht ik mijn eigen tuin”, zo melden verschillende inwoners 
uit Lubbeek die last ondervinden van lawaaihinder door opstijgende vliegtuigen. “Wat doet het gemeentebestuur hier-
aan?”

Samen met de buurgemeenten en actiecomités zoals ‘Leuven Rechtdoor’ heeft het gemeentebestuur van Lubbeek geprotes-
teerd tegen de vliegroute “Leuven Rechtdoor”. Met succes. 

Op 1 juni 2015 oordeelde de rechtbank dat de staat het gebruik van de vliegroute “Leuven Rechtdoor” moest staken.

Op 23 juni heeft minister voor Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) aan Belgocontrol de opdracht gegeven de route te schrap-
pen. Deze schrapping heeft 150 dagen nodig om doorgevoerd te worden. Vanaf dan vliegen opstijgende vliegtuigen niet 
langer over onze regio.

Maar het belangrijkste is dat Minister Galant werk maakt van de Vliegwet en zo een billijke spreiding vastlegt die duur-
zaam en voorspelbaar is.

Burgemeesters Tania Roskams en Theo Francken danken 
alle aanwezigen voor het geslaagde feest! De helft van de 
opbrengst gaat naar de Mucovereniging vzw

Bal van de Burgemeesters




