
Marijke Gidts, 33 jaar, geboren en ge-
togen in Pellenberg en PWA beambte in 
Rotselaar en Keerbergen, dankzij uw ver-
trouwen sinds 2006 OCMW- raadslid: “Als 
kandidaat op de Vlaamse lijst, plaats 11, 
engageer ik mij om onze regio verder uit 
te bouwen tot een aantrekkelijke buurt, 
waar het voor iedereen goed leven, wonen 
en werken is. Mijn prioriteiten: betaalbaar 
wonen,  het welzijn van jong en oud en 
aandacht voor tewerkstelling van kansen-
groepen. Met uw vertrouwen geef ik onze 
regio een stem in het Vlaams Parlement!”

www.marijke.gidts.cdenv.be

STERKER 
LUBBEEK, 
STERKER 
VLAANDEREN
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Onze kandidate 
voor 25 mei 2014 – 
Vlaams Parlement

SAMEN 

WERKEN 

LOONT! 

Marijke Gidts, onze kandidate voor het Vlaams 
Parlement, met Paul Duerinckx, Eerste Schepen.
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In 2013: nieuw wegdek voor de Pinoutstraat te Pellenberg en Roth 
in Lubbeek.

Algemene voorrang op de hoofdassen en duidelijke voorrangsregels

Via voetweg 60 wordt een zachte verbinding gecreëerd tussen de 
woonkern rond de kerk en deze rond de Sint-Rochuskapel. Deze 
voetweg tussen de Schoolstraat en de Waterstraat, en de daarop 
aansluitende voetwegen zijn hopelijk gebruiksklaar voor de zomer.

Dankzij een stricte planning is het einde van de werken is voorzien 
voor december 2014.

Onderhoud en uitbreiding van de speeltuintjes, sport- en jonge-
renaccommodatie zijn prioritair. In 2013 startte de bouw van Scouts-
en jeugdlokalen. Deze wordt mee ondersteund door de gemeente 
en gefinancierd door het Europees Leaderproject.

Het nieuw bushokje 
halte Bleekbos te 
Linden verhoogt het 
comfort van de bus-
reiziger: gedaan met 
wachten in regen, 
kou en wind.

Pinoutstraat en Roth

Verkeersveiligheid

Voetweg 60

Bouw school Binkom en
jeugdlokalen Chiro Binkom

Sport-en Jeugdbeleid

Bushokje 
Bleekbos 
in Linden
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President Barack Obama was 
in België op 24 en 25 maart 
2014

Marijke Gidts
Onze kandidate voor de Vlaamse 
lijst, 11de plaats

Marijke Gidts
in het OCMW

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Koenraad Van Coppenolle, voorzitter 
van CD&V Lubbeek (uiterst rechts) : 
“’Geen afbouw van diensten op het 
OCMW Lubbeek. We zetten verder in op 
de thuisdiensten om mensen zo lang 
mogelijk thuis in hun eigen omgeving 
op te vangen. We optimaliseren onze 
dienstverlening om deze veilig te stellen 
voor de toekomst.”

Monique Swinnen, gedeputeerde 
provincie Vlaams-Brabant, komt samen 
met Marijke en Koenraad een kijkje 
nemen op de Opendeurdag ‘Dag van de 
zorg’, zondag 16 maart 2014.

Dessertennamiddag 
Zondag 18 mei 2014 van 14u tot 18u
Ontmoetingscentrum
Korenbloemstraat 12, 3210 Linden

Dessert à volonté:
Volwassenen: 7 euro
Kinderen <12 j.: 3 euro

Info : Jan Janssens 0475 60 50 93

Breugelfeest
Zaterdag 20 september 2014
van 11.30u tot 14u en van 17u tot 20u
Parochiezaal, Kortebergstraat 4, 3212 Pel-
lenberg

Balletjes in tomatensaus of met krieken
of Pensen met appelmoes
of Spek met eieren
Volwassenen: 9 euro
Kinderen < 12 j.: 4 euro
Rijstpap of taart: 2 euro

Info : Jan Janssens 0475 60 50 93

Europese avond: Europa & uw 
Portemonnee
Gastsprekers: Marianne Thyssen, Europees 
parlementslid
Koen Geens, Minister van Finaciën
Woensdag 7 mei 2014 van 20u tot 22u
Zaal Santro, Tiensesteenweg 61, 3211 Binkom

Info: Andy Vandevelde 0478 21 72 28

Samenaankoop stookolie ACV en 
CD&V
De groepsaankoop stookolie wordt twee-
maal per jaar georganiseerd. De bestellin-
gen worden afgesloten op 1 januari en 1 juli. 
Bestellen kan al vanaf 500 liter!

Info en inschrijvingen:
→ Guido Salaets, Gellenberg 123, 
3210 Lubbeek, 0477/76 72 81, 
salaets@skynet.be
→ William Vanderhoeft, Tempelzicht 5, 
3210 Linden, 0495/16 22 04
→ CD&V Lubbeek, 
cdenvlubbeek@gmail.com

Marina Stas, CD&V-
gemeenteraadslid in Lubbeek en 
Personal Assistant van Herman Van 
Rompuy, verstaat zich prima met de 
Amerikaanse President.

Marijke Gidts samen met minister 
Koen Geens, lijsttrekker Federaal 
Parlement Vlaams Brabant



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER BERINGEN

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

In 2013 startte de bouw van Scouts-en 
jeugdlokalen. Deze wordt mee ondersteund 
door Lubbeek en gefinancierd door het 
Europees Leaderproject.

Dankzij CD&V een nieuw wegdek voor de 
Pinoutstraat te Pellenberg.

CD&V Lubbeek zorgde mee voor de bouw 
school Binkom en jeugdlokalen Chiro 
Binkom in Lubbeek.
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