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Centrum van Liedekerke opnieuw wat mooier
De gemeente Liedekerke en TMVW voeren wegenis- en rioleringswerken uit in
de Warandestraat, Kerkstraat, Van De Veldelosweg en in een deel van de Gaston
Mertensstraat. Deze werken zijn gestart op 30 maart 2009 en beginnen stilaan vorm te
krijgen. Tegelijk vernieuwen of vervangen de nutsmaatschappijen bijna alle bestaande
leidingen (TMVW, Electrabel, Belgacom en InfraX kabeltelevisie).
Deze werken omvatten:
• de aanleg van een aparte riolering voor afval- en

hemelwater

• de vernieuwing van de voetpaden en de rijweg
• de aanleg van parkeerstroken en een nieuwe parking
• het uitvoeren van omgevingswerken rondom de kerk en

in een beperkt deel van het pastoriepark

De doelstelling van de gemeente Liedekerke is om enerzijds de verkeersveiligheid te verbeteren, anderzijds het
aantrekkelijk en warm karakter van het centrum van onze
gemeente te verhogen. Op termijn wordt deze aanpak ook
verder doorgetrokken naar de onmiddellijke omgeving (zoals op en rond het gemeenteplein).
Luc Wynant
Burgemeester

Liedekerke

Herfstfeesten
Zaterdag
19 september
2009

van
van 17.30u
17.30u tot
tot 22u
22u

Zondag
20 september
2009

van
van 11.30u
11.30u tot
tot 16u
16u
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BOUW VAN
36 SERVICEFLATS
VOOR SENIOREN
De bevindingen van het lokaal ouderenbehoefteonderzoek
dat in Liedekerke werd uitgevoerd, tonen aan dat ook hier
de senioren zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk
willen blijven wonen. Uiteraard vereist dit voldoende
betaalbare woningen of woongelegenheden voor senioren,
voorzien van de nodige omkadering op hun maat en de
nodige woonkwaliteit. Residenties met serviceflats zijn
woonvormen die aan deze kwaliteitscriteria beantwoorden,
maar vandaag - zoals bij het opstellen van het lokaal sociaal
beleidsplan ook werd vastgesteld - op het grondgebied van
onze gemeente ontbreken.
Het gemeentebestuur en het OCMW beslisten daarom ook
eind 2007 om werk te maken van de oprichting van een
residentie met serviceflats, specifiek gericht op de noden
van de Liedekerkse senioren, en dit in samenwerking
met de nv Serviceflats Invest en de medewerking van de
Kerkfabriek Sint-Niklaas.
Concreet betekent dit dat:
• de Kerkfabriek Sint-Niklaas via een erfpachtovereenkomst met de gemeente een geschikt braakliggend terrein
van ca. 26 are groot, gelegen langsheen de Fabrieksstraat
en de Vrijheidsstraat, ter beschikking stelt.
• de nv Serviceflats  Invest zelf de bouw en uitvoering van
het project - via een recht van opstal – voor haar rekening
neemt.  Deze beursgenoteerde naamloze vennootschap
(BEVAK) is erkend door de Vlaamse Overheid voor de
financiering en bouw van serviceflats voor OCMW’s en
sociale vzw’s. Zij garandeert een hoge kwaliteit tegen de
laagst mogelijke prijs.
• na de voltooiing van het project nv Serviceflats Invest zal
de residentie overdragen worden aan het OCMW dat het
beheer en de uitbating voor zijn rekening  neemt. Bij de

realisatie van het project zal het OCMW een belangrijke
subsidie ontvangen vanwege de Vlaamse Gemeenschap
per flat en per jaar, en dit gedurende 24 jaar vanaf de
definitieve erkenning van de serviceflats.
Gedurende anderhalf jaar hebben alle partners dit
project voorbereid en uitgewerkt met als uitgangspunt
het daadwerkelijk creëren van een mooie en dicht bij het
centrum gelegen residentie met 36 serviceflats die een
hoog kwaliteitspeil bereiken in zake comfort en veiligheid
voor de oudere bewoners. Bovendien is ook voorzien in de
aanleg van voldoende (ondergrondse) parkeergelegenheid
en de heraanleg van de omliggende wegeninfrastructuur.
Dit kan een hefboom zijn voor het gemeentebestuur om
werk te maken van de herwaardering en vernieuwing van
het gebied rondom de Fabrieksstraat, de Vrijheidsstraat
evenals de talrijke zijwegen van de Opperstraat.
Vandaag is het project zover gevorderd dat op 14 augustus
2009 de opening plaatsvond van de offertes die voor het
project werden ingediend. Eens deze op 10 september door
een jury zijn beoordeeld, kan het dossier voor goedkeuring
naar het gemeentebestuur en het OCMW. Onze timing
voor het verder vervolg:  begin 2010  opstarten van de
bouwwerken om eind 2011 klaar te zijn.
In elk geval wordt vandaag al het bewijs geleverd dat
een vooruitziend beleid en de zorg voor ouderen in onze
gemeente geen loze woorden zijn.
Geert Bronselaer
O.C.M.W.-voorzitter

10 boekenbonnen van 10 euro… senioren, bib aan huis, de Daisy- naar huis met de eerste prijs!

Wat heeft de bib te vieren?

Tien jaar geleden opende de nieuwe
bibliotheek de deuren. Sindsdien
is onze bib uitgegroeid tot één van
de meest bezochte pareltjes in het
Pajottenland.
Door de klantgerichte openingsuren,
de vlotte bereikbaarheid en het ruime
aanbod bereikt het aantal uitleningen
de kaap van 1 miljoen in het najaar.
Dankzij de inzet van de huidige
bibliothecaris, Filip Lampaert en de
leden van de bibliotheekcommissie
werden heel wat zinvolle initiatieven
geboren: de kinder- en boekenjury,
het maandelijks voorleesuurtje voor
kleuters, internetcursussen voor

boekenreeks voor slechtzienden…
De aanleg van een leesterras was
tevens een schot in de roos voor onze
senioren…
Tien jaar bib, dat kunnen we in
Liedekerke niet onopgemerkt laten
voorbijgaan!!!
In ‘Liedekerke leest’ en in de bib vindt
u bijkomende info over de wedstrijd ‘10
jaar bib’.
De eerste prijs??? 10 boekenbonnen
van 10 euro en 10 jaar gratis ontlenen
van audio-visuele materialen.
Vanzelfsprekend is iedereen van
harte uitgenodigd op de dag van de
bibliotheekbezoeker op 10 oktober.
Zowel kinderen als volwassenen
worden verwend en wie weet… gaat u

Ann Van Langenhof,
voorzitter bibliotheekcommissie
CD&V tot uw dienst in de
bibliotheekcommissie
-

Schepen Dorette Heymans,
Elise  Heymans,
Jurgen Van Langenhof,
Ann Van Langenhof

CD&V - CAFE
KERMIS OPPERSTRAAT
ZONDAG 4 OKTOBER 2009
HOEK OPPERSTRAAT - PAMELSTRAAT
Een beeld zegt meer …
De opmerkzame lezers onder u hebben
zeker en vast dadelijk vastgesteld dat
dit artikel, in tegenstelling tot elk ander
artikel in deze Keerpunt, niet voorzien
is van enige foto of andere verrijkende
audiovisuele opfleuring. Hoe saai, hoor
ik u denken. Hoe onattent voor de vermoeide geest en ogen van de lezer,
die een opeenstapeling van lettertjes
al eens graag afgewisseld zien met
een kleurige, overzichtelijke foto. Wat
zeg ik, liefst van al had hij enkel foto’s
gezien en geen tekst. Eén beeld zegt
tenslotte meer dan duizend woorden.
Het is zeker niet onze bedoeling, beste lezer, om met dit artikel een saaie
boodschap uit te dragen. Of om uw ogen
en geest meer dan nodig te vermoeien.

Alleen willen wij het als CD&V jongeren
in dit artikel nu eenmaal even hebben
over het jeugdcentrum dat weldra in
onze gemeente zou moeten verrijzen.
U leest het goed, ‘zou moeten verrijzen’
en dus nog niet’is verrezen’ en in die zin
vrij moeilijk te fotograferen. Er bestaan
nog geen foto’s, ontwerpen, plannen,
schetsen of dergelijke van ons jeugdcentrum. Er bestaat wel een algemene
concensus over de noodzaak ervan,
meerdere beloftes en een principieel
akkoord dat het er moet komen, heel
wat wilde ideeën en verwachtingen
over waar het kan komen en hoe het
er gaat uitzien, een aantal initiatieven
om verder overleg tussen alle belanghebbenden op te starten en een min of
meer afgerond concept in de hoofden
van de leden van de pas opgerichte
werkgroep. Allemaal zaken die men

vrij moeilijk ter illustratie kan hechten
aan een artikel. Het doet wat denken
aan de Westerschelde. In de hoofden
van Kris Peeters en half ondernemend
Vlaanderen is deze ook al lang volledig
uitgebaggerd. Vooralsnog ondervindt
de zeekapitein die bij laag water zijn
oceaanreus vol vertrouwen richting
Antwerpen stuurt voorlopig een iets
andere realiteit.
Het komt er dus op aan om snel werk te
maken van  de concrete realisatie van
het jeugdcentrum. Men weet ondertussen wel dat men het wil en wat men wil,
nu komt het erop aan om het te doen.
Wij als CD&V jongeren zullen alvast
ons uiterste best doen om uw ogen en
geest al in onze volgende Keerpunt te
kunnen ontlasten met een paar mooie
en veelzeggende illustraties.

CD&V-Liedekerke

Etienne Schouppe en de luchthaven:

Evenwicht tussen ecologie en economie
Staatssecretaris Etienne Schouppe kreeg in maart 2008 het zogenaamde “klotedossier” - zoals sommigen van zijn voorgangers het noemden - op zijn bureau.
Iedereen in Vlaams-Brabant kent het verhaal: de toestand rond de luchthaven
van Zaventem, die in een verder verleden relatief probleemloos was aanvaard,
was de jongste grondig verziekt.
Etienne Schouppe besloot het probleem rationeel aan te pakken. Als grondregel
stijgen en dalen vliegtuigen overal ter wereld tegen de wind in. Behalve in
Zaventem, want daar wilden politici vooreerst bepalen in welke richting zou
worden  gevlogen.
In overleg met piloten, verkeersleiders en andere luchtvaartexperten lanceerde
de staatssecretaris een aantal voor de hand liggende maatregelen: voortaan de
pistes tegen de wind in gebruiken, het aantal nachtvluchten laten dalen van 25.000
tot 16.000 en de oude lawaaierige toestellen geleidelijk doen verdwijnen. Tegen
2013 vliegen alleen nog geluidsarme vliegtuigen in Zaventem. Dit alles moet wat
meer nachtrust voor de omwonenden waarborgen.
De luchthaven van Zaventem is een bron van mobiliteit en ook welvaart voor de
regio: 20.000 rechtstreekse en 40.000 onrechtstreekse jobs. Anderzijds mag zij
natuurlijk geen bron van permanente overlast vormen. Het doel is om ecologie
en economie te verzoenen.
In december 2008 werd binnen de regering een akkoord bereikt, dat in de loop
van dit jaar stapsgewijs werd en wordt uitgevoerd. Het laatste woord over de
luchthaven is nog niet gesproken, maar het vertrouwen en het gezond verstand
zijn wel terug van weggeweest.
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