
Het was de Leuvense burgervader Louis Tobback die ooit voorspelde dat paars,
de coalitie van rood (sp.a) en blauw (Open Vld), zou eindigen in ‘bont en 

blauw’. En hij kreeg gelijk. De puinhoop die de opeenvolgende paarse regeringen
onder Verhofstadt veroorzaakten, is nauwelijks te overzien en hypothekeert de toe-
komst van dit land. 

TOTAAL ONBESTUURBAAR
In Lubbeek is er sinds 1 januari 2007 ook een paars bestuur aan de macht. En ook
hier eindigt het paarse verhaal bont en blauw in de lappenmand. Het wantrouwen
binnen de bestuursploeg maakt goed bestuur onmogelijk. Wat we al een jaar gele-
den voorspelden, is uitgekomen. Lubbeek is totaal onbestuurbaar. Hoe het zover is
kunnen komen, leest u op pagina 3. 

DESPOTISME
Het politiek gebekvecht liep zodanig de spuigaten uit dat de Vlaamse minister voor
Binnenlands Bestuur, Geert Bourgeois, moest optreden. Dat was van de
Voerenkwestie in de jaren 80 geleden. 
De nationale media streek massaal neer in Lubbeek. Onze gemeente was geduren-
de weken het onderwerp van hoongelach. Onder meer De Standaard had het in een
diepgravend artikel met als veelzeggende titel: ‘De macht van het getal en van het
geld’, over ‘despotisme’, ‘oude politieke cultuur’ en ‘megalomaan bestuur’.
Allesbehalve een fraai beeld voor burgemeester Vranckx en zijn ‘ploeg’.

GENADELOOS AFSTRAFFEN
We kunnen alleen maar hopen dat dit wanbestuur genadeloos
afgestraft wordt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in
oktober 2012, want wat er de afgelopen maanden in Lubbeek is
gebeurd, tart werkelijk alle verbeelding.

Davy Suffeleers
Voorzitter N-VA Lubbeek

Vlaamse Debatclub Lubbeek

30 april 2010

Gerolf Annemans (VB)
Luc Van Biesen (Open Vld)
Jean-Marie Dedecker (LDD)

Jan Jambon (N-VA)
Hugo Vandenberghe (CD&V)

Over B-H-V, 
de economische crisis 

en de staats(her)vorming

Moderator: Peter De Roover

Parochiezaal Sint-Bernard,
Staatsbaan 156
Inkom 5 euro 

(1 consumptie inbegrepen)

Kom naar ons 
kopstukkendebat!

Lubbeek
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Paars eindigt bont en blauw

V.U. 

OMMEKEER

WORD LID!

Onze afdeling zoekt gemotiveerde partijleden.
Aarzel niet en word nu lid van de sterkst 

groeiende Vlaamse partij.

077/10- LUBBEEK:047-  13-04-2010  17:52  Pagina 1



De Lindense Kasteelhoeve is al jaren een
schandvlek in het Lindense dorpsgezicht. Door

de ernstige verwaarlozing door de eigenaar dreigt
de hoeve volledig in te storten. N-VA Lubbeek voert

al jaren een verbeten strijd voor het behoud van dit
prachtig stukje erfgoed. Zo diende Theo Francken
als particulier een beschermingsaanvraag in om
deze hoeve te klasseren als monument. En met suc-
ces, want Vlaams erfgoedminister Geert Bourgeois
(N-VA) beschermde recent de Kasteelhoeve.
Door deze bescherming komen er extra subsidie-
kanalen vrij om over te gaan tot de restauratie.
Kortom, nu deze bescherming een feit is, heeft de
eigenaar geen enkele reden meer om te wachten met
de dringende restauratie.

DE N-VA VRAAGT DRINGEND OVERLEG
De N-VA vraagt een dringend overleg tussen het
Agentschap Ruimte & Erfgoed, de gemeente en de
eigenaar om een oplossing te vinden. Desnoods
moet de gemeente de Kasteelhoeve maar in erfpacht
nemen. Zo komt er misschien eindelijk ook 
moderne vergaderinfrastructuur voor het bruisende
Lindense verenigingsleven en vangt ons gemeente-
bestuur twee vliegen in één klap.

Reeds in 2007 kondigde
onderwijsschepen Muls met
veel poeha de renovatie van
de gemeenteschool van
Binkom aan. Drie jaar later is
er nog altijd niets gebeurd. 

De situatie wordt nochtans
dringend want de Vlaamse
onderwijsinspectie eist dat
tegen juni 2011 alle infrastruc-
tuurproblemen opgelost zijn.
Ze merkte ook op dat de hoge
kwaliteit van het schoolteam schril afsteekt tegen de waslijst
aan opmerkingen over de ondermaatse infrastructuur. De
opmerkingen gaan van het gebrekkige sanitair over onveili-
ge verlengsnoeren tot het gebrek aan brandveiligheid. 
De organisatie van veilig en kwaliteitsvol gemeentelijk
onderwijs is één van de absolute topprioriteiten voor elk
gemeentebestuur in Vlaanderen, maar blijkbaar niet in
Lubbeek.

Lindense Kasteelhoeve beschermd!

Gemeenteschool Binkom: hoe lang nog?

De Lindense Kasteelhoeve: 
de bescherming is eindelijk een feit!

De gemeenteschool van
Binkom: veel beloftes, 
weinig daden.
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Lubbeek onbestuurbaar

HOE IS HET TOCH ZOVER KUNNEN KOMEN?
Het Lubbeekse gemeentebestuur is al maanden het

noorden kwijt. We maken in dit stuk onze eigen analy-
se van de situatie.

DE KIEM: 6 OKTOBER 2006
Op 6 oktober 2006 vonden de gemeenteraadsverkie-
zingen plaats. De Open Vld kreeg ferme klappen. De
liberalen vielen terug van 12 naar 9 gemeenteraadsze-
tels (op 23) en verloren na meer dan 30 jaar hun vol-
strekte meerderheid. Freddy Vranckx wist op zijn een-
tje erger te voorkomen. Hij behaalde, tegen de partij-
trend in, een monsterscore. Gesterkt door zijn per-
soonlijke uitslag, onderhandelde hij een bestuursak-
koord met de socialisten. Hij gebruikte zijn macht om
het akkoord intern door te duwen. Hiermee werd de
kiem van alle problemen gelegd.

Freddy Vranckx: de Yves Leterme van Lubbeek
Er ontspon zich een bevreemdend scenario, te vergelij-
ken met wat Yves Leterme overkwam. Freddy Vranckx
was te populair geworden. Er werd hem binnen zijn
partij niets meer gegund. Laten we ook niet vergeten
dat Hilke Verheyden er opnieuw was in geslaagd om
een schepenzitje te bemachtigen. Tussen beiden ston-
den er nog enkele oude rekeningen open. De proble-
men bleven voorlopig intern, maar het potje begon
ferm te koken.

Overloperij troef
En toen barstte de bom. Hilke Verheyden liep begin
februari 2009 over naar Lijst Dedecker. Dit opportu-
nisme had echter grote gevolgen voor de politieke sta-
biliteit te Lubbeek. Want door de beslissing om in 2007
met een erg nipte meerderheid aan de slag te gaan (12
op 23 gemeenteraadszetels), had Verheyden plots dé
sleutel in handen om de meerderheid te doen kantelen. 

Situatie onhoudbaar
Met wantrouwige Open Vld-schepenen en een onbere-
kenbare Verheyden in het schepencollege was de
gemeente de facto onbestuurbaar geworden. Het was
enkel een kwestie van tijd opdat dit zou uitkomen. Het
werd nog erger toen Verheyden in januari 2010 aan-
kondigde voortaan altijd tegen de bestuursmeerder-
heid te zullen stemmen.

Begroting 2010
De interne spanningen zorgden ervoor dat er weeral
geen tijdige begroting kon worden opgemaakt. De
CD&V-VB-Groen-oppositie rook haar kans en weiger-
de de noodkredieten (voorlopige twaalfden) voor 2010
goed te keuren. Schepen Verheyden bezorgde de oppo-
sitie een meerderheid. De pers rook onraad en bracht
het verhaal naar buiten. Vlaams minister voor
Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois werd erover in
het Parlement ondervraagd en dreigde ermee een rege-
ringscommissaris naar Lubbeek te sturen. Op een extra
gemeenteraad werden de noodkredieten dan toch
goedgekeurd. 

Paars-groen?
Op dit ogenblik ziet het er naar uit dat de twee
gemeenteraadsleden van Groen! de Open Vld en de
sp.a zullen depanneren om terug aan een meerderheid
in de gemeenteraad te geraken. Paars-groen zou het de
komende 2,5 jaar dus beter moeten doen. Of dit zal
lukken is maar de vraag. De blauwe etterbuil is
immers nog lang niet leeg. En zachte heelmeesters
maken nu eenmaal stinkende wonden …

Dossier

Op zaterdag 12 juni organiseert N-VA Lubbeek een
gezellige barbecue. Iedereen is welkom in de parochie-
zaal van Sint-Bernard vanaf 18.00 uur.

De N-VA behaalde bij de Vlaamse verkiezingen vorig
jaar een fan-tas-tisch resultaat in Lubbeek. Met meer
dan 15 % moeten we enkel CD&V (24 %) en Open Vld
(19 %) laten voorgaan. Onze kandidaat Theo Francken,
geboren en getogen in Lubbeek en nu inwoner van
Linden behaalde vanop de 12de plaats maar liefst 3 103
voorkeurstemmen. Bedankt voor uw steun!

De gemeentewegen hebben afgezien tijdens de winter.
De vraag is wanneer ze eindelijk hersteld zullen wor-
den …

De Staatsbaan in Sint-Bernard wordt in 2011 volledig
heraangelegd. Dit najaar zullen er verschillende info-
vergaderingen plaatsvinden. Dat antwoordde minister
Crevits op een vraag van het Leuvense N-VA-parle-
mentslid Tine Eerlingen.

In het najaar wordt ons N-VA afdelingsbestuur ver-
nieuwd. Zin om mee te werken aan een beter gemeen-
tebeleid? Neem contact via lubbeek@n-va.be. 

KORT NIEUWS KORT NIEUWS KORT NIEUWS

Het Lubbeeks gemeentebestuur: 
komt dit nog goed?
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10

E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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N-VA-Kamerlid

BEN WEYTS

FEDERALE REGERING-LETERME GEBUISD
Voormalig eerste minister Herman Van Rompuy (CD&V) kondigde aan dat zijn regering werk zou

maken van vijf grote werven: een begroting voor 2010 en 2011, het energievraagstuk, asiel en migratie,
de staatshervorming, en de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De regering-Leterme II
volgde in zijn spoor. Het tussentijds rapport is meer dan duidelijk: de federale regering met

CD&V en Open Vld is gebuisd over de hele lijn!

Werf 1. De federale begroting gaat diep in het rood en de staatsschuld bedraagt 
binnenkort meer dan 100 procent. Enkel Griekenland en Italië doen het 
slechter in de Europese klas!

Werf 2. Het energiebeleid werd voor een habbekrats verkocht aan 
het Franse GDF-Suez terwijl gezinnen en bedrijven de peperdure
rekening moeten blijven slikken.

Werf 3. Het asielbeleid resulteerde in een gigantische collectieve 
regularisatie en een stroom asielzoekers die de grote steden 
overspoelt.

Werven 4 & 5. De staatshervorming is afgevoerd. 
De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 
werd in de koelkast gestopt.

FEDERAAL RAPPORT

Werf 1 - de begroting            
      0/10

Werf 2 - het energiebeleid            
0/10

Werf 5 - Brussel-Halle-Vilvoorde   0/10Werf 4 - de staatshervorming      0/10Werf 3 - het asielbeleid            
    0/10

N-VA-Voorzitter

BART DE WEVER

Terwijl CD&V en Open Vld rustig verder 
kabbelen op het elan van de rustige vastheid, 
dondert dit land aan een rotvaart achteruit. Maar
wij laten ons niet in slaap sussen. Wij willen dat
Vlaanderen wakker wordt. En wij zullen er alles
aan doen om de Vlamingen wakker te maken!

Elke dag worden er in de federale regering
beslissingen genomen over budget, migratie,
energie of justitie terwijl aan Vlaamse kant
slechts een minderheid (CD&V en Open Vld)
die steunt. Die beslissingen komen er onder
druk van Di Rupo, Milquet en Reynders. 
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