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Het hoogfeest van de democratie: 1 keer om de 6 jaar !
Om de 6 jaar, op de eerste werkdag van januari, wordt er een nieuwe gemeenteraad
geïnstalleerd en enkele dagen later een nieuwe OCMW-raad. Zo wil het Gemeentedecreet het.
Om de 6 jaar, op de tweede zondag van oktober, zijn er daarom gemeenteraadsverkiezingen. Dan duiden wij met
zijn allen die mensen aan die gedurende de volgende 6 jaar namens ons beslissingen zullen nemen die zeer belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze directe leef-omgeving en dit op allerlei vlakken: inrichting van straten en
pleinen, netheid van het milieu en bescherming van het groen, huisvesting voor jong en oud, opvang en steun bij
moeilijkheden, cultuur, sport, verkeer, enz. Je moet maar eens op de website van Liedekerke kijken om te zien waar
het gemeentebestuur zo al mee bezig is.
Op 14 oktober 2012 is het zover: gemeenteraadsverkiezingen! Het hoogfeest van de democratie!
Slechts 1 keer om de 6 jaar, heb jij de kans je uit te spreken over hoe jij de toekomst van Liedekerke ziet. Slechts
1 keer om de 6 jaar heb jij de kans om de politieke partijen en hun mandatarissen te beoordelen op wat ze hebben
gerealiseerd en wat ze nog van plan zijn om in jouw gemeente te doen. En deze keer gaat het niet over wat op Vlaams,
Belgisch of Europees niveau is gebeurd of zal gebeuren. Deze keer gaat het over jouw gemeente!
Daarom kies je op 14 oktober voor de gemeenteraad best mensen die dicht bij de burgers staan; mensen die weten
wat de noden en mogelijkheden zijn op het lokaal niveau; mensen die behoren tot een partij die kan terugblikken
op een goed bestuur de voorbije zes jaar, en een degelijk programma voor het beleid van de volgende 6 jaar kan
voorleggen.
CD&V is zo’n partij en heeft zo’n mensen ! CD&V bewijst in Liedekerke immers al jarenlang voor en samen met de
Liedekerkenaren de juiste keuzes te maken.
Binnenkort zal CD&V zijn lijst met kandidaten voor de verkiezingen van 14 oktober voorstellen : een ploeg van mensen
met ervaring, véél ervaring, maar ook van jongere en nieuwe mensen met veel talent en interesse voor het sociaalcultureel leven in Liedekerke. En net als 6 jaar geleden zal CD&V een programma voorleggen dat ambitieus is maar
tegelijkertijd rekening houdt met de realiteit van de kleine verstedelijkte plattelandsgemeente Liedekerke in de brede
Vlaamse ring rond Brussel.
De volgende maanden zal je er niet naast kunnen kijken. Alle politieke partijen
zullen om jouw gunst en stem vragen. Denk hier goed over na ! Slechts 1 keer om
de 6 jaar gaat het over jouw gemeente ! Redenen genoeg om jouw stem te blijven
geven aan diegenen die zowel in het verleden, vandaag als morgen bewijzen op
een betrouwbare, standvastige manier hun verantwoordelijkheid te nemen in
Liedekerke voor de Liedekerkenaren.

Luc Wynant
Burgemeester

LIEDEKERKE WORDT MOOI EN AANGENAAM …
DOOR TE BOUWEN AAN EEN DEGELIJKE HUISVESTING VOOR JONG EN OUD
In de wijk Monnikbos nadert de eerste fase van de bouw van het woonproject
Monnikbos zijn einde. Dit project is een samenwerking tussen de sociale
huisvestingsmaatschappij Providentia en de gemeente Liedekerke. De
eerste bewoners zullen rond het bouwverlof hun intrek nemen in 17 stijlvolle
koopwoningen. Ondertussen wordt gewerkt aan het ontwerp van bijkomend 16
koopwoningen.  

In 2013 zullen de eerste twee blokken van 12 huurappartementen (hetzij samen
24 huurappartementen) klaar zijn voor bewoning. De omgeving wordt volledig
aangelegd in de tweede jaarhelft van 2012. Na 2012 volgen nog vier blokken van
telkens 12 huurappartementen zodat in totaal 72 huurappartementen tegen
sociaal aanvaardbare tarieven zullen aangeboden worden.

In de Opperstraat is de bouw gestart
van 38 huurappartementen en 7
koopwoningen. Het bouwproject
bestaat uit 4 deelgebouwen met een
ondergrondse parkeergelegenheid
voor 45 parkeerplaatsen. Dit project is
een samenwerking tussen de sociale
huisvestingsmaatschappij Gewestelijke
Maatschappij voor Volkshuisvesting en
de gemeente Liedekerke.

DOOR TE BOUWEN AAN EEN ZORGZAME GEMEENTE
36 serviceflats aan de Fabriekstraat en Vrijheidsstraat bieden vandaag een
mooie woongelenheid voor senioren in onze gemeente. De onmiddellijke
omgeving van de serviceflats wordt op termijn heraangelegd, met enerzijds de
aanleg van een binnen-en voortuin, anderzijds de heraanleg van de riolering en
wegenis van een belangrijk deel van de Fabriekstraat en de Vrijheidsstraat. Dit
project is een samenwerking tussen de Serviceflats Invest NV, het OCMW en de
gemeente Liedekerke.

Zestien personen met een niet-aangeboren handicap zullen terecht kunnen
in de nieuwe site van De Valier VZW die deze bouwt midden het woonproject
Monnikbos.

DOOR TE BOUWEN AAN DE VERDERE HERAANLEG VAN STRATEN, VOETPADEN, FIETSPADEN EN RIOLERING
Liedekerke heeft zijn eigen, herkenbare stijl die gerespecteerd wordt bij alle
herinrichtingen en alle nieuwe infrastructuur. Een sobere, mooie bestrating
met eenvormig in het straatbeeld geïntegreerd gemeentemeubilair (bushokjes, fietsbeugels, amsterdammertjes) en groenvoor-ziening.
Voor de zomervakantie zullen
de werken in de Stationsstraat
(vak tussen Kawaterstraat en
Kleemputtenstraat) voltooid zijn.
Vervolgens is het gedeelte tussen
Kleemputtenstraat en Pijpstraat in
2013 aan de beurt.
De veiligheid van bijvoorbeeld
schoolgaande
kinderen
wordt
verhoogd door de aanleg van een
degelijk voetpad in de Fabriekstraat

DOOR TE BOUWEN AAN EEN GROENE OMGEVING
Het Liedekerkebos is dé groene long bij uitstek van de gemeente en biedt unieke
mogelijkheden voor zachte recreatie en natuurbeleving. Het bos is verbeterd en
toegankelijker gemaakt en voorzien van ingangen vanuit de verschillende zijden.
DOOR TE BOUWEN AAN ….
Wij luisteren graag naar al uw suggesties bij het uitbouwen van onze mooie
gemeente.

Egelprijs 2011 voor Motards Liedekerke
Naar jaarlijkse traditie reikte JONG CD&V Liedekerke haar Egelprijs uit tijdens
onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze keer aan de Motards Liedekerke. De
Egelprijs plaatst een verdienstelijk persoon of groep van personen uit de
Liedekerkse gemeenschap in de kijker.
Hoe begon het allemaal ... welnu de eerste Egelprijs werd in 1984 uitgereikt in
Liedekerke door de toenmalige CVP Jongeren. Het symbool van de Egel komt van
het vroegere logo van de CVP Jongeren Nationaal.
JONG-CD&V Liedekerke, met als voorzitter Dimitry Mestiaen, reikte dit jaar de Egelprijs uit aan een groep personen die 20
actieve leden telt, aangevuld met een dertigtal gemotiveerde vrijwilligers op hun piekactiviteit, en die zich sinds begin 2007
gedreven en belangeloos inzetten voor verschillende goede doelen, namelijk de Motards Liedekerke. Motards Liedekerke
zamelde al meer dan 15.000 euro in, schonk bedragen aan organisaties zoals Cliniclowns en Make-A-Wish.
In naam van alle actieve leden en vrijwilligers nam Joris Moonens de Egelprijs in ontvangst. De Liedekerkse CD&V-afdeling
sloot zich aan bij de keuze van JONG-CD&V en zorgde met plezier voor een kleine financiële ondersteuning van de Motards.
Op zondag 16 september organiseert Motards Liedekerke al een Zesde Motorrit ten voordele van het goede doel.

Vrouw en Maatschappij
Vrouw en Maatschappij Liedekerke pakte dit jaar uit met een spaghettien croque-monsieurfestijn in zaal Ommegang in Ter Muilem op 10
maart 2012.  Dank aan de meer dan 150 aanwezigen alsook aan alle
medewerksters en mede-werkers  voor hun inzet en enthousiasme.
Op 12 mei 2012 kan u ons terugvinden op de markt voor de “Zij Blij Dag”
(Werk en gezin makkelijker combineren) en ook op de 11-juli-viering
zullen we van de partij zijn.
Activiteiten genoeg dus. Interesse om met ons mee te werken ? Aarzel niet en geef een seintje aan een van onze leden of
rita.triest@telenet.be

Noteer alvast …
Datum

Tijdstip

Activiteit

Locatie

Cultuur			
12/05/2012
19:00
25/06/2012
19:30
2-3/06/2012
9-10/06/2012    Over dag
16-17/06/2012
02/06/2012
20:00
		
		

}

Combo Jazz & Rock Evening - Academie Muziek- Woord - Dans
Diploma-uitreiking  - Academie Muziek- Woord - Dans

Zaal GC Warande
Zaal GC Warande
Liedekerkebos / Kerk
TRANSPARANT “Kijken door - Doorkijken”, Gemeentelijke Academie
Ter Muilen / Kapel
voor Beeldende Kunst
KruisherenDenderleeuw
Cultuurdag 2012 - Uitreiking cultuurprijzen Cultuurverdienste 2012 Zaal GC Warande
Verenigingen die lid zijn van de Cultuurraad kunnen voordragen
als steunpilaar 2012

Sport			
05/05/2012
17/05/2012
02/06/2012
07/07/2012
04/08/2012
01/09/2012

09:00
10:00
09:00
09:00
09:00
09:00

Sport & Markt -Gevechtsport
Denderloop - Kinderen en Volwassenen
Sport & Markt - Spektakel
Sport & Markt - Water en Vuur
Sport & Markt - Fit 4 life
Sport & Markt - Fietsmarkt

Markt
Sportlaan, Heuvelkouter
Markt
Markt
Markt
Markt

Gezellig - Muziek			

}

7/06/2012
5/07/2012       
2/08/2012

19:30

Parkconcerten

Park

Vlaams			
11/07/2012
18:00
15-17/09/2012		

Vlaanderen feest - Slotviering
Park
CD&V Herfstfeesten	Parochiehuis

Onze website : http://liedekerke.cdenv.be/
E-mail van de lokale CD&V-voorzitter : geert.temmerman@skynet.be

Join the club !
Met meer dan 70 000 leden is CD&V de grootste Vlaamse politieke partij.
Dat is ook nodig want geen enkele partij is meer een “ledenpartij” dan
CD&V; geen enkele partij drijft meer op het enthousiasme en de inzet van
haar leden dan CD&V. Bij CD&V telt de stem van elk lid mee. Elk lid kan
actief meedenken over het beleid, in de gemeente, in Vlaanderen, in België
en in Europa.
En bovendien zijn we ook nog een toffe bende vrienden die vaak lol tappen,
bijvoorbeeld als we uitrukken om te plakken of folders te bussen in tijden
van verkiezingen, of als we een activiteit voorbereiden. Het gewone lidgeld
bedraagt € 5 per jaar.
Toetreden tot de oranje brigade doe je via de website
http://www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
of je contacteert iemand van CD&V-Liedekerke.

Activiteit Voetbaltornooi Copa Likert
Jong CD&V Liedekerke nodigt jullie
allemaal van harte uit op zijn jaarlijks
voetbaltornooi, dat zal doorgaan op
zaterdag 12 mei 2012 vanaf 13u op
het kunstgrasveld achter de sporthal.
Inschrijvingen van ploegen kan via
JVL150@hotmail.com

