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Van de voorzitter ...
Van de zomer hadden we geen klagen, maar voor de rest kijken we op 2009 toch terug met
gemengde gevoelens.
2009 was immers het jaar waarin de sociale gevolgen duidelijk werden van wat in 2007 begon als een bankencrisis
en in 2008 een ruimere economische crisis werd. In 2009 moesten gezinnen meer dan anders op hun uitgaven gaan
letten; meer dan anders zagen zelfstandigen zich verplicht hun zaak te sluiten; meer dan anders gingen bedrijven
medewerkers afdanken. Voor de Europese, federale en Vlaamse overheid vormde die sociaal-economische crisis
dan ook de allerhoogste beleidsprioriteit.
Op Vlaams niveau werkte de Vlaamse regering onder leiding van Minister-president en marathonman Kris
Peeters ernstig door tot vlak voor de verkiezingen . Ook na de verkiezingen werd snel een nieuwe regeringsploeg
gevormd, die binnen de kortste keren enkele moeilijke dossiers als De Lange Wapper en Opel Antwerpen op het
bord kreeg. Ondanks deze serieuze  ‘verkeersdrempels’ kreeg Kris Peeters zijn Vlaamse regering echter opnieuw
op kruissnelheid en staat de coalitie onder leiding van CD&V vandaag meer dan ooit garant voor een realistische
en daadkrachtige Vlaamse aanpak.
In de federale regering kon Premier Van Rompuy de rust doen terugkeren, na het bijzonder rommelige 2008.
Elke objectieve waarnemer weet dat de regeringsploeg onder leiding van de ervaren en altijd kalme Herman Van
Rompuy, heel goed werk heeft geleverd en dit in economisch zeer moeilijke tijden met weinig beleidsruimte. De
regeringsleden uit ons arrondissement, Steven Vanackere en Etienne Schouppe, behalen (zeer) goede punten.
Ook de Europese verkiezingen van juni waren een succes voor de Europese Volkspartij, waar CD&V deel van uitmaakt. Het beste Europese nieuws kwam echter op het einde van 2009. Het Verdrag van Lissabon, dat de werking
van de Unie efficiënter moet maken, werd eindelijk geratificeerd door Ierland en Tsjechië zodat het op 1 december
in werking kon treden. Als kers op de taart werd “onze” Herman Van Rompuy door de 27 regeringen aangesteld
als eerste “President van Europa”. Europa en de wereld rekenen op hem.
Naar het voorbeeld van Kris en Herman, werkte ook in Liedekerke de bestuurscoalitie CD&V/N-VA in 2009 naarstig
voort. Recent nog scoorde onze coalitie, en Burgemeester Luc Wynant in het bijzonder, zeer goed in de peiling door
Het Nieuwsblad. Halfweg de bestuursperiode kijkt onze burgemeester in  keerpunt terug op wat er in drie jaar
gerealiseerd is en blikt hij vooruit naar de uitdaging voor de volgende drie jaar: dankzij een betrouwbaar bestuur
Liedekerke nog bruisender, groener, veiliger, socialer, etc … te maken.

Uitnodiging
Leden en sympathisanten van CD&V zijn van harte welkom op onze Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 22 januari,
met om 19u30 een toespraak door M. Herman Van Rompuy, President van de Europese Unie
CD&V-leden kunnen vanaf 18u30 in het GC Warande hun stem uitbrengen voor de driejaarlijkse verkiezing
van de afdelingsvoorzitter en de voorzitters van JONGCD&V, de Senioren en Vrouw & Maatschappij.
Het programma van de nieuwjaarsreceptie start om 19u30 met een toespraak door Herman Van Rompuy.
Later spreken ook Staatssecretaris Etienne Schouppe en Burgemeester Luc Wynant.

In 2006 trok CD&V naar de kiezer met ‘Van Respect word je sterk’. Met de keuze ons te concentreren
op drie essentiële doelstellingen. Hoe kunnen we de samenleving versterken, hoe garant staan voor
betrouwbaarheid in het beleid en hoe krijgen mensen het leiderschap waar ze recht op hebben?
Nu staan we 3 jaar verder, 3 jaar verwijderd van de volgende verkiezingen in 2012. Tijd om de temperatuur te meten en
prioriteiten te bepalen :
Wat hebben we beloofd in ons programma/beleidsplan ?
CD&V heeft beloofd dat het beleid in Liedekerke rond zes speerpunten zou worden verbeterd :

nog Vlaamser, gezelliger en bruisender,
nog sportiever, creatiever en recreatiever,
nog gezonder, groener en fraaier,
nog betrouwbaarder beheerd,
nog zorgzamer en socialer,
nog veiliger.
Welke punten van het verkiezingsprogramma/beleidsplan zijn al gerealiseerd ? Hoever staan we met de andere ?
Heel wat van de punten uit het verkiezingsprogramma en het beleidsplan zijn reeds gerealiseerd of in uitvoering. Nemen
wij even de volgende punten :

Vlaams, gezellig en bruisend :
Liedekerke krijgt een groen leefcentrum met woonfunctie
in het teken van “het gemeenteplein”. De hernieuwing van
de Warandestraat en het Warandepark vormen de eerste
aanzet en zijn bijna afgerond. De aanleg van bijkomende
fiets-en wandellussen rond bijvoorbeeld Liedekerkebos en
aansluitingsroutes naar Denderleeuw, Affligem, Ternat,
Roosdaal en Ninove worden gerealiseerd.

Sportief, creatief en recreatief :
Naast de uitzonderlijke sportaccommodatie, aanbod
van de bibliotheek, de talrijke opleidingen door de
muziek- en tekenacademie en de programmatie van het
Gemeenschapscentrum Warande wordt bij voorrang werk
gemaakt van een ruim en modern jeugdcentrum, waar
jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Gezond, groen en fraai :
Het Liedekerkebos is dé groene long bij uitstek van de gemeente en
biedt unieke mogelijkheden voor zachte recreatie en natuurbeleving.
Het bos is toegankelijker gemaakt en voorzien van ingangen vanuit
de verschillende zijden. Maar ook buiten het bos wordt continue
aan een beter leefmilieu gewerkt. Sinds 1 januari 2008 wordt het
afval in samenwerking met Ilva op een veel betere wijze afgevoerd.  
Systematisch wordt ook het rioleringsnet vernieuwd waarbij regen
en sneeuwwater afzonderlijk van het afvalwater worden afgevoerd.
Prioritair is dat Liedekerke nog netter moet worden zonder zwerfvuil
en met een eigen, herkenbare stijl die gerespecteerd wordt bij alle
herinrichtingen en alle nieuwe infrastructuur. Ook de blijvende
vernieuwing van een aantal straten en de zijwegen heeft voorrang.

Betrouwbaar bestuurd :
De belastingsdruk in Liedekerke behoort tot de laagste van de streek en
dit wil CD&V zo houden. De gemeentelijke belastingdruk is niet verhoogd
terwijl de diensten van de gemeente nog moderner en klantvriendelijker
zijn  geworden. De drempel gaat nog omlaag, want de administratie wordt
flexibeler georganiseerd op maat van de Liedekerkenaren die hartelijk en
respectvol ontvangen worden : de werking van het Sociaal Huis (met een
ruim aanbod aan diensten voor elke inwoner) is een toonvoorbeeld op dit
punt.

Zorgzaam en sociaal :
Het OCMW is vandaag laagdrempelig. Zorg op maat
van elkeen staat centraal. Dankzij onder meer de
mantelzorgpremie worden bejaarden zo lang mogelijk
in hun eigen omgeving geholpen door professionele
hulpverleners en door vrijwilligers die goed omkaderd
en begeleid worden. De nieuwe projecten van sociale
huisvesting zijn in uitvoering en de in 2010 geplande bouw
van seniorenflats in de onmiddellijke omgeving van het
centrum moet tegemoetkomen aan de woningbehoeften
van senioren.

Veilig :
Naast het verbeteren van de straten, fiets-en voetpaden wordt
ook een verbeterd openbaar vervoer in Liedekerke en omgeving
gestimuleerd. Liedekerke   beschikt vandaag over vlugge en
adequate interventies van civiele bescherming, brandweer en
andere hulpdiensten. Dankzij de samenwerking met PISAD en de
politie wordt gepoogd om de gemeente drugsvrij te houden. De
stationsomgeving wordt de komende jaren in een nieuw kleedje
gestoken.

Luc Wynant,
Burgemeester

Bedankt Raf
“Wie de aflevering van september van onze Keerpunt nog heeft, zal
misschien merken dat er iets definitief veranderd is. Decennia lang stond
de naam van Raf Aerts vermeld als verantwoordelijke uitgever op zowat alle
publicaties van de Liedekerkse CD&V-afdeling. Nu niet meer.
Elk jaar overlijden mensen die voor de Liedekerkse CD&V-afdeling of
“bevriende organisaties” van bijzonder belang geweest zijn. Hoewel we
elk van die mensen zeer dankbaar herdenken, hebben we er nooit een
gewoonte van gemaakt ze in onze Keerpunt te vermelden, al was het maar
om niemand te kunnen vergeten. Voor Raf willen we echter deze ene keer
een uitzondering maken.”
Raf Aerts heeft zijn hele beroepsloopbaan in dienst gestaan van CD&V. Maar ook een groot deel van zijn vrije tijd, besteedde hij
aan partijwerking. Op Raf kon iedereen altijd rekenen. Als Raf zich tot iets engageerde, dan kon je gerust zijn. Niet voor niets
staat hij bekend om zijn gevleugelde uitspraak : “Dat komt allemaal in orde, mateken”. Raf bracht het in orde, op tijd en zoals
het hoorde.
30 jaar lang waren verkiezingscampagnes hoogtepunten voor Raf. In de weken voor
de Vlaamse en Europese verkiezingen van juni 2009, ging hij nog mee op stap met het
campagneteam van Etienne Schouppe. Maar toen al, was duidelijk dat Raf de strijd
tegen de ziekte niet zou winnen. Deze keer zou het niet meer in orde komen. Raf
overleed thuis op 21 september, de dag dat de herfst begon. Raf was nauwelijks 52.
Premier Herman Van Rompuy, Vice-premier Steven Vanackere, meerdere
parlementairen en politieke prominenten en honderden vrienden, kwamen op zaterdag
26 september samen in de veel te kleine Sint-Niklaaskerk om afscheid te nemen van
Raf en om door hun aanwezigheid kun dankbaarheid te betuigen aan deze man die
jarenlang een steunpijler van de CD&V was, nationaal en in Liedekerke. Collega’s of
kennissen had Raf niet; hij had alleen vrienden.
Vaak zullen we in de toekomst aan Raf terugdenken, telkens als iets op tijd in orde zou
moeten komen ...
De bestuursleden, militanten en sympathisanten van de Liedekerkse CD&V willen aan
Ingrid, aan Raf’s moeder, aan Yana, aan Jo en Lise, aan Reinaut en Dorien, en aan de
ganse familie hun oprechte deelneming betuigen.

Raf, bedankt !
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