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Naar een beter woonbeleid in het kader van de intergemeentelijke vereniging Regionaal
Woonbeleid Noord-Pajottenland
In juni 2008 richtten de OCMW’s en de gemeentebesturen van Affligem, Roosdaal en Liedekerke een interlokale vereniging ‘Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland’ op.
Voor de CD&V-afdelingen van de drie betrokken gemeenten is dit een uitermate belangrijk project. Reeds
vele jaren immers schuift CD&V de verbetering van de woonkwaliteit in onze gemeenten naar voor als een
prioritair beleidspunt. In de vorige uitgave van Keerpunt hebben wij de drie belangrijke woonprojecten die
in onze gemeente de komende jaren gerealiseerd worden reeds toegelicht (de twee woonprojecten in de
Opperstraat en Monnikbos en de bouw van service flats in de Fabriekstraat).
De interlokale vereniging ‘Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland’ ligt in het verlengde van deze drie
projecten en heeft tot doel om het volgende te verwezenlijken zodat jong en oud beter kan wonen in onze
gemeente :
• het verbeteren en uitbouwen van een regionale samenwerking ter ontwikkeling van een beleidsvisie
betreffende wonen;
• het organiseren van woonoverleg;
• het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening in verband met wonen; en
• het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
Om ook dit project te kunnen financieren heeft de interlokale vereniging een subsidiedossier ingediend en
recent hebben Vlaamse regering en de provincie Vlaams-Brabant bevestigd dat zij meer dan 80% van de
totale projectkost zullen financieren.
De interlokale vereniging ‘Regionaal Woonbeleid Nood-Pajottenland’
wordt beheerd door een beheerscomité voorgezeten door de Roosdaalse
CD&V-schepen Leon Brion. Namens de gemeente Liedekerke zetelen in
het beheerscomité CD&V schepen Dorette Heymans en CD&V-raadslid
Hugo Coppens die tevens secretaris is van de interlokale vereniging.

Paasbrunch Pa
ZONDAG 22 MAART 2009

VAN 10.30 tot 15.30 uur
Parochiezaal - Fabriekstraat - Liedekerke
(ruime parking op binnenkoer)

P

Vanaf
12
uur
is de Paashaas op
post om het speelgoed
van de kinderen in te
zamelen ten voordele van de
Schoolkansenpas
(kinderen
waar de Paashaas niet aan huis
komt).

De interlokale vereniging ‘Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland’
zal op korte termijn drie voltijdse medewerkers aanwerven die de drie
gemeenten zullen inzetten om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken. In Liedekerke zal de interlokale vereniging gehuisvest worden in
het Sociaal Huis.

Elk kind
die
speelgoed
meebrengt
krijgt
van
de
Paashaas
een
geschenkje!

volwassenen : 25 €
kinderen tot 15 jaar : 12,5 €
kinderen -6 jaar : gratis
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volwasse
kinderen
kinderen

van de voorzitter ...
Op 7 juni gaan we weer naar de stembus. Om de vijf jaar
verkiezen we onze Vlaamse volksvertegenwoordigers. Het
belang van die verkiezingen kan niet overschat worden.
Bij de staatshervormingen van de laatste decennia heeft
Vlaanderen steeds meer bevoegdheden gekregen. De
opeen¬volgende Vlaamse regeringen, die vooral onder
leiding stonden van Christen-Democraten, hebben van
Vlaanderen een regio gemaakt waar het goed is om leven.
Het is ook u zeker opgevallen dat in de afgelopen vijf
jaar de Vlaamse Regering,
eerst geleid door Yves Leterme en nadien door Kris
Peeters, zeer degelijk werk
geleverd heeft. Vreemd
genoeg, niettegenstaande
nogal wat ministers in de
loop van de legislatuur
vervangen werden en ondanks de spirituele capriolen van Bert Anciaux, bleek
die Vlaamse Regering een
anker van stabiliteit in het Belgische gewoel, ook in de
laatste twee jaar. De bekwaamheid, de ernst en de inzet
van de CD&V-ministers in die Vlaamse regering is doorslaggevend geweest. Wie de politiek wat volgt, weet dat
het werk van de CD&V-volksvertegenwoordigers in het
Vlaams Parlement de nodige omkadering vormt voor wat
onze ministers realiseren.
Van de 124 leden van het huidige Vlaams Parlement zijn
er 28 van CD&V. Dat is niet slecht. Maar zijn we niet allen
beschaamd om aan buitenlandse kennissen te zeggen dat
de grootste fractie in het Vlaams Parlement, met 29 zetels,
het ultra-rechtse Vlaams Belang is ? Om extreme partijen
een halt toe te roepen, maar ook omdat we waarschijnlijk
nog wel voor enige tijd in een nooit geziene economische
crisis zitten én omdat er een nieuwe staatshervorming
op til is én omdat Brussel-Halle-Vilvoorde nog altijd niet
gesplitst is, hebben we behoefte aan een sterke Vlaamse
regering, geschraagd door een stevig Vlaams Parlement.
Daarom moet CD&V deze Vlaamse verkiezingen winnen.
CD&V gaat alvast met een lijst vol kandidaten die ons aller
vertrouwen verdienen naar de Vlaamse verkiezingen. Dat
zoveel sterke persoonlijkheden op deze lijst zullen staan,
onderstreept het belang van deze verkiezingen. CD&VLiedekerke steunt voluit de kandidatuur van de lokale kandidaten. Dat zijn Christine Hemerijckx, burgemeester van
Roosdaal, Geert De Feyter uit Ternat en Roel Guldemont
uit Liedekerke. Roel staat op de 11-de opvolgers-plaats.
Op 7 juni stemmen we ook voor het Europees Parlement.
Te weinig mensen weten hoe de politieke besluitvorming
in de Europese Unie verloopt en wat er allemaal gebeurt
in dat Parlement van de Europese Unie.Toch wordt daar
uitstekend en hard gewerkt.

De Europese Unie bepaalt steeds meer de countouren
van de nationale en regionale politiek. En dat terwijl de
Europese Unie, in tegenstelling tot wat velen denken, bijna
niets kost aan de belastingsbetaler : nauwelijks 1 % van
het bruto binnenlands inkomen van de Unie. En daarvan
gaat 45 % naar tewerkstellingsbevorderende initiatieven,
innovatie, research en streekontwikkeling ! Nergens ter
wereld, nooit in de geschiedenis van de mensheid heeft er
een socialer project bestaan dan de creatie van het verenigd Europa, waaraan we een groot deel van onze welvaart
en 65 jaar vrede te danken hebben. Alle reden dus om veel
belang te hechten aan die Europese verkiezingen.

CD&V heeft momenteel 3 Europese parlementsleden en
dat zijn niet de eersten de besten : partijvoorzitter Marianne
Thyssen, Jean-Luc Dehaene en Ivo Belet. Hoewel België
zijn aantal Europese parlementsleden van 24 naar 22 ziet
krimpen, is het noodzakelijk dat CD&V na de verkiezingen van 7 juni opnieuw minstens drie verkozenen heeft !
Maar gemakkelijk zal dat niet zijn want de andere Vlaamse
partijen gaan hun grote kanonnen op hun Europese lijst
zetten. Kunnen Jean-Luc, Marianne en de andere CD&Vkandidaten ook op uw steun rekenen ?

LOKAAL SOCIAAL BELEIDPLAN
2008 – 2013
Het Sociaal Huis: een laagdrempelige
ingangspoort tot de sociale hulp- en
dienstverlening.
Op 3 maart 2004 keurde het Vlaamse
Parlement het decreet betreffende
het Lokaal Sociaal Beleid goed. Dit
decreet hecht zeer veel belang aan de
toegankelijkheid voor elke burger tot de
economische, sociale en culturele rechten,
meer in het bijzonder:

•
•
•
•

het recht op arbeid
het recht op sociale zekerheid
het recht op behoorlijke huisvesting
het recht op bescherming van een
gezond leefmilieu
• het recht op culturele en
maatschappelijke ontplooiing
• het recht op onderwijs.
Om elke ongelijkheid in de toegang tot
deze rechten weg te werken werd aan de
gemeentebesturen en OCMW’s de opdracht
gegeven om samen een Lokaal Sociaal
Beleidsplan op te stellen. Speerpunt in
dergelijk beleidsplan is de uitbouw van het
concept ‘Sociaal Huis’.
Volgens de regelgeving moet elke
gemeente uiterlijk op 22 mei 2009 over
een Sociaal Huis beschikken waar alle
inwoners niet alleen vlot de nodige
informatie over het aanbod aan sociale
hulp- en dienstverlening verkrijgen, maar
bovendien snel en efficiënt naar die dienst
of persoon worden doorverwezen waar zij
vanuit hun vraag of nood het best kunnen
geholpen worden. Dit laatste vereist
niet alleen een optimale afstemming
van het aanwezige aanbod aan hulp- en
dienstverlening, maar ook een nauwe
samenwerking tussen alle aanbieders
ervan. Hierbij ligt de focus in eerste
instantie op meer samenwerking tussen
het gemeente– en OCMW-bestuur.

Bij de start van de nieuwe legislatuur begin
2007 heeft het OCMW, in samenspraak
met het gemeentebestuur en de lokale
actoren en partners inzake welzijn,
een voortrekkersrol opgenomen bij
het uitwerken van het Lokaal Sociaal
Beleidsplan en het concept Sociaal Huis
vorm te geven. Het Bijzonder Comité Lokaal
Sociaal Beleid, , kreeg de opdracht een
lokaal welzijnbeleid uit te tekenen waarin
het bestrijden van armoede en welke vorm
van sociale uitsluiting ook centraal staat
en dat focust op de domeinen:
• wonen en huisvesting
• diensten aan huis
• tewerkstelling en activering
• sociale dienstverlening

Zoe gomen et in Likert dus nie doen, hé

De inzet van het OCMW, zijn medewerkers
en alle andere betrokkenen heeft de
voorbije twee jaar niet alleen geleid
tot een strategische en operationele
doelstellingen, maar heeft zich vooral
ook vertaald in een resem daadwerkelijke
acties:

Het scharnierpunt in de uitvoering van
het lokaal welzijnsbeleid voor Liedekerke
was evenwel de opening van het Sociaal
Huis op 9 oktober 2008

Het Sociaal Huis is het resultaat is van een
samenvoeging en grondige renovatie van
de het vroegere politiecommissariaat en
de oude lokalen van het OCMW. Dank zij
de onverdroten en bekwame inzet van de
gemeentelijke technische dienst en zijn
vakmannen, werd het een huis met veel
licht, veel ruimte en een prima afwerking
Waarvoor nen dikke merci!!
Dit Sociaal Huis kenmerkt zich door:
• Openheid en laagdrempeligheid
Met als blikvanger het Sociaal Loket
waar aan de inwoners snel en accuraat
de aanzet tot een antwoord op al hun
vragen en noden die te maken hebben
met welzijn en de bijhorende sociale
dienstverlening, moet geboden worden
• Gastvrijheid
Het Sociaal huis wil huisvesting bieden
aan meerdere diensten en organisatie
die bezig zijn met sociale dienstverlening.
Vandaag zijn dit al :
• Het sociaal loket
• Het OCMW
• Pisad (drugpreventie en begeleiding voor
jongeren)
In de toekomst wordt ons Sociaal Huis
misschien uitgebreid met Teledienst,
een antenne van het CAW, de dienstenonderneming Dolie, enzovoort …. De
plannen voor een uitbreiding liggen
weliswaar nog niet klaar maar rijpen reeds
in onze geest!

• een beter gestructureerde
dienstverlening door het OCMW
• een uitbreiding van de kinderopvang,
zowel voor- als naschools en voor zieke
kinderende
• reorganisatie van de diensten aan huis
zoals poetshulp en warme maaltijden
aan huis
• de inrichting van de zomerscholen voor
anderstalige kinderen
• de bouw- en poetsopleidingen in
samenwerking met Intro die kaderen in
het sociaal tewerkstellingsbeleid
• de scholenkansenpas in samenwerking
met de scholen, Teledienst en SOS
schulden op schoolde
• de mantelzorgpremie als steun
en erkenning voor de inspanning
die mantelzorgers leveren in het
ondersteunen van hun zorgbehoevend
familieleden of kennissen.

Kortom Liekerke is wat de uitvoering van
een goed Lokaal Sociaal Beleid betreft
welop de goede weg, maar het werk is
nog lang niet af. Er wachten ons nog heel
wat uitdagingen, maar dat mag ons niet
afschrikken!!!

Integendeel!!! Dit moet ons
aansporen tot een daadwerkelijk
sociaal engagement, allen samen.
‘Hij heeft mij gezonden naar een oord,
waar nog niet alle arbeid is afgelopen, en
Hij keurde mij waardig daar te zijn voor de
tijd van de oogst’.
‘Want niet het snijden van de padi is
vreugde; de vreugde is het snijden van de
padi die men geplant heeft. En de ziel van
de mensen groeit niet van het loon, maar
van de arbeid die het loon verdient’
(Uit de rede van Multatuli tot de hoofden van Lebak,
Max Havelaar)

(Residentie Tobias) telt. De vrijwilligers
betekenen een zeer grote meerwaarde
door hun hulp via o.a. kamerbezoeken,
animatie, begeleiding, tuinonderhoud,
speciale avondbuffetten, de boodschappendienst en nog zoveel meer!
Nogmaals een dikke proficiat aan alle
vrijwilligers voor hun belangenloze inzet
en hun sterke, positieve betrokkenheid.

Egelprijs Jong CD&V gaat naar
Vrijwilligers Sint-Rafaël
Naar jaarlijkse traditie reikte JONG CD&V
Liedekerke tijdens de Nieuwjaarsreceptie haar Egelprijs uit. Deze Egelprijs
plaatst een verdienstelijk persoon of
groep van personen uit de Liedekerkse
gemeenschap in de kijker. In naam van
alle CD&V-Jongeren overhandigde Dimitry Mestiaen dit jaar de Egelprijs aan de

ganse groep vrijwilligers van woon- en
zorgcentrum Sint-Rafaël.
Deze vrijwilligersgroep telt een 55-tal
vrijwilligers en komt op regelmatige
basis een handje helpen in Sint-Rafaël
dat naast de 230 vaste bewoners en de
20 gasten in kort dagverblijf ook nog 42
serviceflats voor zelfstandige bejaarden

Tom Dehaene
over ruimtelijke
ordening en
wonen

zoek is naar meer informatie steeds met
zijn vragen terecht kan bij Pieter-Jan
Lijnen, Wetenschappelijk medewerker
CD&V-fractie Vlaams Parlement, Tel 02
552 42 93.

Aansluitend bij
haar maandelijkse
bestuursvergadering
organiseerde de
CD&V-afdeling op 15 december een
voorlichtingsvergadering over de twee
nieuwe ontwerpdecreten Ruimtelijke
Ordening en Grond- en Pandenbeleid.
Als spreker hadden we Tom Dehaene,
Vlaams volksvertegenwoordiger voor
CD&V voor Vlaams-Brabant.
Naast de CD&V-leden waren ook
bestuursleden van een aantal Liedekerkse
organisaties die bezig zijn met natuur en
ruimtelijke ordening, uitgenodigd. Ook
enkele vrienden van CD&V-afdelingen
uit omliggende gemeenten kwamen
luisteren.
Met een PowerPoint-presentatie legde
Tom aan het geïnteresseerd publiek
uit hoe de Vlaamse Overheid in het
domein van de ruimtelijke ordening aan
administratieve vereenvoudiging doet, de
rechtszekerheid verhoogt, meer sociale
woningen voorziet en de problematiek
van de betaalbaarheid van woningen in
het algemeen aanpakt. Hij beantwoorde
ook heel wat vragen uit het publiek. Wie
na deze heldere uiteenzetting nog op

Voor CD&V Liedekerke was dit alvast een
interessante avond en wij kijken al uit
naar de nieuwe instrumenten waarover
het gemeentebestuur binnenkort zal
beschikken voor haar beleid op het vlak
van ruimtelijke ordening en wonen.
Als u in de toekomst ook wenst
uitgenodigd te worden voor onze
voorlichtingsbijeenkomsten, stuur
dan uw e-mail-adres naar geert.
temmerman@skynet.be

De

CD&V

goed begonnen
is
half gewonnen
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