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Van de voorzitter ...
Zoals het hoort bij een democratische partij in een democratisch land organiseerde ook
CD&V Liedekerke onlangs zijn bestuursverkiezingen. Daarin wordt de lokale leiding van
de partij verkozen, telkens voor een termijn van 3 jaar. Dit jaar konden de CD&V leden hun stem uitbrengen
tijdens de overigens bijzonder geslaagde nieuwjaarsreceptie, in aanwezigheid van niemand minder dan
gastspreker Herman Van Rompuy.
Uittredend voorzitter Geert Temmerman werd herverkozen als algemeen voorzitter. Jeroen Bronselaer blijft
voorzitter van Jong CD&V en Rita Triest van Vrouw en Maatschappij. Tot hiertoe had onze partijafdeling geen
specifieke seniorenwerking maar daar komt nu verandering in want Willy Segers werd verkozen tot allereerste voorzitter van de Liedekerkse CD&V-senioren. Wij wensen hem alvast veel succes bij het opstarten van
de werking en garanderen hem en de senioren die samen met hem de kar zullen trekken, de nodige steun.
Zoals voorzien in de partijstatuten, koos het partijbestuur ook mensen voor de overige bestuursmandaten:
Marie-Jeanne Claes blijft secretaris, Carla Van den Houwe blijft ondervoorzitter en Yvan Arys blijft onze
strenge penningmeester. Marc Bronselaer werd bevestigd als voorzitter van de werkgroep campagnes en
jaaractiviteiten. Dimitry Mestiaen en Steven Van Linthout zullen samen zorgen voor communicatie en vorming. Ondervoorzitster Carla Van den Houwe blijft ook verantwoordelijk voor de ledenwerking. Bij haar kun je
terecht als je denkt dat CD&V-lidmaatschap iets voor jou is : je kunt haar bellen op 053 68 08 40.
Met deze nieuwe lokale bestuursploeg gaan we de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 voorbereiden. Maar een partij kan niet zonder haar leden en sympathisanten. Zij vormen de echte kracht van de partij.
Telkens het er op aan komt, rekent de partij in de eerste plaats op hen. Het is belangrijk om weten dat elk
CD&V-lid die zich ertoe engageert om regelmatig mee te werken, welkom is op de maandelijkse bestuursvergaderingen.

Uitnodiging
Op zondag 30 mei nodigt CD&V u uit op een ontbijt in het Pastoriepark..
Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid organiseert op zondag 30 mei voor de
20-ste keer de Dag van het Park. CD&V-Liedekerke maakt van de gelegenheid gebruik om u (gratis) een
smakelijk ontbijt aan te bieden in het Pastoriepark, tussen de Kerk en het Gemeentehuis, vanaf 8u30.

Smakelijk!!

Goed begonnen …
Voor leden en sympathisanten van de Liedekerkse CD&V is het iets om elk jaar naar uit te kijken, de nieuwjaarsreceptie van de
partij-afdeling. Ook dit jaar weer veel volk, interessante toespraken, een huldiging tussendoor en de hele avond heerlijke hapjes
en een gezellige sfeer.
Wij hadden de eer om dit jaar Herman Van Rompuy als gastspreker te ontvangen. Tijdens zijn speech bedankte de kerverse
president van de Europese Unie ook de Liedekerkse CD&V’ers voor hun nooit aflatende steun en inzet.

Naar jaarlijkse traditie reikte JONGCD&V Liedekerke
tijdens de Nieuwjaarsreceptie haar Egelprijs uit. Deze prijs
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 Marcel Bronselaer.
Marcel Bronselaer is al 50 jaar actief in het Liedekerkse,
sociale verenigingsleven en kan met trots terugkijken op
een succesvolle, politieke carrière van 30 jaar (hij was
gemeenteraadslid, 2 X OCMW-voorzitter en Schepen van
Openbare Werken). In de beginjaren ‘90 was hij ook één van
de drijvende krachten achter de hulpacties voor Roemenië.
Tot slot kent hij de Liedekerkse CHIRO door en door: al op
post als 10-jarige knaap in het stichtingsjaar 1952, werd
hij later leider, groepsleider en zelfs kookouder voor het
bivak, samen met zijn vrouw Clementinne.

oprichting integratiedienst
Liedekerke evolueerde de voorbije decennia sterk van een plattelandsgemeente naar een gemeente met een verstedelijkt
karakter. Een kenmerk van deze evolutie vandaag is onder meer de toenemende inwijking van etnisch-culturele minderheden
die er mee gepaard gaat.
Een toenemende etnisch-culturele diversiteit kan een meerwaarde betekenen voor onze lokale leefgemeenschap op voorwaarde
dat de integratie van de nieuwkomers vlot verloopt. Burgers van diverse herkomst wegwijs maken in onze complexe samenleving
en begeleiden naar een verantwoordelijk burgerschap is een uitdaging en vergt een efficiënte opvang en ondersteuning, kortom
een gedegen diversiteitsbeleid.
Het gemeentebestuur en het OCMW beslisten daarom samen een lokale integratiedienst op te richten. Een eerste stap hierin
was de goedkeuring door de Vlaamse overheid van het  integratiebeleidsplan van onze gemeente voor de periode 2010–2013.
Het integratiebeleidsplan bevat de krachtlijnen van het minderhedenbeleid voor de gemeente Liedekerke en legt de grondvesten
voor de werking van een lokale integratiedienst vast.
De integratiedienst zal zich richten op alle minderheden in onze lokale leefgemeenschap met bijzondere aandacht voor de
etnisch-culturele minderheden. Doelstellingen zijn niet alleen een brug te vormen tussen de verschillende minderheidsgroepen
in onze gemeente en de gemeentelijke of OCMW diensten, maar ook op diverse domeinen het samenleven tussen autochtone
en allochtone Liedekerkenaars in goede banen te leiden.
Op dit moment is de selectie van een gespecialiseerde integratie-ambtenaar volop aan de gang. Als alles mooi volgens schema
verloopt kan de lokale integratiedienst tegen de zomer van 2010 operationeel zijn.

5 CD&V VROUWEN IN DE GEMEENTERAAD
Per 1 december 2009 zetelen er in de
gemeenteraad van Liedekerke voor de
CD&V-Fractie 5 vrouwen op de 9   gemeenteraadsleden. Een historisch gebeuren dat we hier toch even in de kijker
willen plaatsen.
Laten we er ook nog even bij vermelden
dat Anne Van Langenhof het vrouwelijke
OCMW-raadslid is voor CD&V.

Van links naar rechts:
Hilde Segers,
Roos Bockstal,
Christel Van Den Borre,
Rita Triest
en schepen Dorette Heymans.
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Uitnodiging informatieavond

Voorzitter van de gemeenteraad:

CD&V op uw dak

Etienne Schouppe

(met isolatie en zonnepanelen).

Overweeg jij ook je dak te isoleren of zonnepanelen te plaatsen?
Wil je graag wat besparen op je verwarmings- of elektriciteitskosten?
Draag je graag een steentje bij aan een beter leefmilieu?
CD&V helpt je om hierover beter geïnformeerd te geraken : Voor welke premies kom
je in aanmerking? Wie kan je hierbij helpen?

Iedereen is welkom op maandagavond 26 april om 20u30 in het GC De Warande,
Opperstraat 29, voor een uiteenzetting van Luc Peeters, waarnemend administrateurgeneraal van het Vlaams Energieagentschap, over de overheidsmaatregelen voor de
stimulering van energiebesparende investeringen (plaatsen van dakisolatie, hoogrendementsglas, ...) en zonnepanelen.
De voorbije jaren hebben al tienduizenden Vlamingen zich laten inspireren door de
boodschap ‘energie besparen : goed voor uw portemonee en het leefmilieu’. Overweeg jij ook die stap te zetten, kom je dan zeker verder informeren op de informatieavond van CD&V Liedekerke.

Burgemeester en schepenen:
Luc Wynant, burgemeester
Dorette Heymans, schepen
Hugo Asselman, schepen

Gemeenteraadsleden:
Roos Bockstal
Hilde Segers
Rita Triest
Steven Van Linthout
Christel Van den Borre

Ambtshalve lid van de gemeenteraad:

4de COPA LIKERT
Mini-voetbal toernooi
Op zaterdag 15 mei 2010 organiseert Jong CD&V Liedekerke voor de 4de maal zijn
grote Copa Likert Mini-voetbal toernooi . De wedstrijden starten vanaf 13u en gaan
allen door op het kunstgrasveld gelegen aan het Sportcentrum Heuvelkouter. We
spelen steeds 5 tegen 5.
Inschrijven kost 10€ en kan bij Jeroen Bronselaer (0475/25.23.91)
of via copalikert@gmail.com.

Geert Bronselaer

schepen en OCMW-voorzitter

OCMW-raadsleden
Geert Bronselaer, voorzitter
Hugo Coppens
Roel Guldemont
Ann Van Langenhof

