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Verkeersveiligheid

Veilig (terug) naar school
In samenwerking met de nieuwe politiekorpschef Walter Vranckx zetten 
we met het Lubbeekse gemeentebestuur sterk in op verkeersveiligheid. 

De snelheidslimieten zijn gedaald in heel 
Lubbeek. Haast alle wegen met limiet 70 
km/uur of meer zijn zone 50 geworden. 
Om de nieuwe snelheidslimieten af te 
dwingen, optimaliseerden we de flitscon-
troles. Per halve dag wordt in een deelge-
meente gecontroleerd. 

We zetten extra in op verkeersveiligheid 
in de omgeving van onze scholen, waar 

zone 30 van kracht is. Lubbeek behaalde 
dan ook het SAVE-charter voor steden en 
gemeenten die optimale verkeersveiligheid 
nastreven. Zo ziet de wijkagent er in de 
schoolomgeving elke morgen op toe dat de 
verkeersregels worden nageleefd tijdens de 
drukke ochtendpiek en streven we naar de 
meest ideale infrastructuurinrichting aan 
de schoolpoorten.

Beste  
dorpsgenoten,

De maand september staat voor 
velen onder ons gelijk aan een 
nieuwe start. Vanwege N-VA 
Lubbeek wens ik alle leerlingen, 
leerkrachten, begeleiders in de 
school en de buitenschoolse 
kinderopvang en alle ouders een 
heel fijn schooljaar toe.
 
Het doet me plezier dat zoveel 
ouders hun vertrouwen schenken 
aan de Lubbeekse scholenge-
meenschap. Zo kent de nieuwe 
gemeenteschool in Binkom een 
spectaculaire groei en is De STIP 
in Linden erin geslaagd geen in-
schrijvingen te moeten weigeren.
 
Tijdens de zomervakantie heeft 
het gemeentebestuur niet stilge-
zeten. De plannen voor een nieu-
we school in Pellenberg krijgen 
stilaan vorm. Meerdere projecten 
zijn goedgekeurd en worden 
verder uitgewerkt. Bij de start 
van het nieuwe schooljaar werd 
ook een volwaardige vrijetijdsgids 
gepubliceerd. 
 
Over vrije tijd gesproken: ik nodig 
jullie allen van harte uit op de 
Nacht van de Burge(r)meesters 
zaterdag 7 oktober in zaal Libbe-
ke. Samen feesten is samenleven. 

Hopelijk tot dan,

Raf De Canck
Voorzitter  
N-VA Lubbeek

  Waarnemend burgemeester Tania Roskams 
en politiekorpschef Walter Vranckx zetten 
zich samen in voor een veilige gemeente.

Kom mee feesten!

Deelgemeente  
in de kijker:  
Linden 
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Eén 
overzichtelijke  
vrijetijdsgids 
p. 3
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Eerste Lubbeekse cultuurmarkt
Op zaterdag 25 november organiseert de cultuurdienst van de gemeente de eerste Lubbeekse cultuurmarkt in zaal Libbeke 
tussen 13 en 18 uur. Alle socio-culturele verenigingen krijgen de kans er zich voor te stellen. Zo kunnen bezoekers 
kennismaken met het cultuuraanbod en de werking van de verenigingen. 

Kom en ontdek het culturele aanbod in Lubbeek.

Deelgemeente in de kijker: 

Linden
Linden is een bosrijke residentiële deelgemeente met een uniek geklasseerd 
dorpsgezicht met veel open ruimte en een actief verenigingsleven. Ook in Linden is 
de verandering die dit gemeentebestuur heeft beloofd, duidelijk zichtbaar. Zo trokken 
we mee aan de kar in een aantal erfgoeddossiers. Onder andere de renovatie van de 
kasteelhoeve maakten we als gemeentebestuur mogelijk. De Kerkdreef wordt dit 
najaar nog in ere hersteld door de aanplanting van 22 nieuwe lindebomen. 

Veiligere dorpskern
Maar de grootste verandering zit er nog aan te komen: de dorpskern van Linden 
zal veiliger worden. Er komen veilige voet- en fietspaden en een brede kus- en 
rijzone tussen de twee scholen. De open ruimte van het voetbalterrein wordt daarbij 
behouden. We kiezen voluit voor het behoud van het residentiële en groene karakter 
van ‘Linge’.

  Wat heb je al verwe-
zenlijkt? Waar ben je 
fier op?

In het adviescomité 
van Cipal, een ICT-
intercommunale, 
kan ik dankzij mijn 
beroepservaring een 
echte meerwaarde 
vormen. Ik blijf er 
benadrukken dat 
de opdracht van de 
intercommunale zich 
moet beperken tot 
de kern van de zaak, 
namelijk veilige en 
gebruiksvriendelijke 
software leveren aan de 
gemeenten.

 Wat staat er nog op 
de planning?
Het gemeentebestuur 

heeft al veel gerealiseerd. 
Er werden bijvoorbeeld 
al veel wegenwerken 
uitgevoerd. Maar we 
moeten blijven verder 
werken, onder meer aan 
de versleten betonwegen 
zoals op Schubbeek. Die 
zorgen voor veel lawaai 
en trillingen en moeten 
eruit.

 Wat zijn nog werk-
punten?
Ik blijf me inzetten voor 
betere wegen, maar ook 
voor een opwaardering 
van Sint-Bernard. We 
blijven ook structureel 
investeren in onze jeugd- 
en sportverenigingen en 
in het groene karakter 
van onze gemeente.

Gemeenteraadslid Tom De Winter-Pieters
Mandataris in de kijker

“De kern van  
Sint-Bernard is  
aan een verdere  
opwaardering toe.”

Tom De Winter-Pieters 

in het kort

 Leeftijd: 35

 Beroep: ICT-manager

  Hobby’s, interesses: lopen, 

voetbal 

  Mandatarisfunctie: gemeen-

teraadslid, lid adviescomité 

Cipal, bestuur Intergas

Foto: Bertram Van Ryckel
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Verandering voor Vooruitgang 

Eén overzichtelijke vrijetijdsgids
De cultuur-, jeugd- en sportdienst sloegen de handen in elkaar 
met de dienst communicatie. Samen publiceerden ze de vrije-
tijdsgids. Die gids biedt een overzicht van alle sport-, jeugd- en 
cultuurverenigingen in Lubbeek.

“Ik ben enorm tevreden dat we de sportgids doorheen de jaren hebben 
uitgewerkt en nu beschikken over een volwaardige vrijetijdsgids. Zo krijgt 
de burger makkelijk een overzicht van het ruime aanbod in onze gemeente”, 
aldus N-VA-schepen Davy Suffeleers.

Terugblik op een geslaagde sportweek

  Schepen Davy Suffeleers is blij met de vrijetijds-
gids. Die geeft een overzicht van de sport- jeugd en 
cultuurverenigingen in Lubbeek.

Wist je dat ...
  de muziekschool dit jaar haar 40-jarig bestaan viert?
  de kwaliteit van de muziekschool sinds 2013 sterk verbeterd is?
  meer dan 360 kinderen en volwassenen wekelijks lessen volgen in muzikale vorming, instrument en zang bij het Atelier voor Muziek 

en Woord?
  de nieuwe bibliotheek al meer dan 400 nieuwe leden heeft sinds de opening en al meer dan 2 000 leden telt?
  de jeugddienst op 30 oktober een bord- en kaartspelletjesnamiddag organiseert in de nieuwe bib?
  de gemeente ook dit jaar het kamp- en tentenvervoer voor onze Lubbeekse jeugdverenigingen heeft geregeld?
  de sportweek met bijna 300 kinderen per dag een supereditie was?
  de sportacademie voor naschoolse sport wegens groot succes verder uitbreidt en dit jaar ook kleutersport, multimove 

en onderhoudsgym in Linden en Lubbeek aanbiedt?
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /


