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Beste wensen voor 2014!

GELukkiG niEuwjaar!

Beloofd is beloofd!

In onze vorige editie verzekerden wij u 
een verdere kordate opvolging van ons 
programma, en dat was geen loze belofte!
De werken aan de stationsomgeving zijn 
in het najaar definitief gestart. Wie bij het 
zien van de plannen vreesde voor het eer-
ste Liedekerkse verkeersinfarct, had het 
bij het verkeerde eind. De werken verlo-
pen vlot én met een minimum aan ver-
keershinder! Hoed af voor de planners!
Hetzelfde mogen we verwachten van de 
‘Intergemeentelijke samenwerking ter be-
vordering van het lokale samenleven in 
diversiteit’ of kortweg het integratiebe-
leid. Er werden stappen gezet in de rich-
ting van een intergemeentelijke samen-
werking met Roosdaal en Affligem op het 
vlak van onder meer integratie en taalbe-
leid. Ook hier een vlotte en constructie-
ve dialoog waarvan de eerste vruchten 

in 2014 geplukt zullen mogen worden!
Daarnaast draait ook ons cultuurbeleid 
op volle toeren. Onlinereservaties voor 
activiteiten in GC Warande en een verho-
ging van de capaciteit van ons gemeen-
schapscentrum zijn geen toekomstmuziek, 
maar een feit. De afgelopen seizoensope-
ner met Jelle Cleymans en Jonas Van 
Geel was daar een levend bewijs van!
En neen, ook de plannen voor de heraanleg 
van ons gemeenteplein blijken geen lang 
leven in de koelkast beschoren. Ze zijn nog 
niet zo ver gevorderd als de plannen voor een 
Liedekerks jeugdcentrum (zie goed gesprek 
met Steven Van Linthout op pagina 8) maar 
de concretisering is alleszins niet ver meer af!
Zo werkt CD&V dag in dag uit aan het sa-
menleggen van de puzzelstukken om  
‘de gelukkigste gemeente van Vlaanderen’ 
te zijn én te blijven!  Wordt vervolgd… 

Geert Bronselaer 

Voorzitter CD&V LIedekerke

In deze tweede editie van ons magazine C&TRAAL leest u eens te meer hoe CD&V 
op heel wat domeinen en met positieve energie meebouwt aan een Vlaamse 
gemeente waar het aangenaam is om te wonen, te werken en te leven.

Maar vooreerst willen wij in het bijzonder u en allen die u dierbaar zijn, maar ook 
al diegenen die dichtbij of waar ook ter wereld erg kwetsbaar zijn, van harte een 
gezond, hoopvol, kansrijk en vooral vredevol 2014 toewensen.

Op onze medewerking kunt u hierbij alvast rekenen.
Iedereen inbegrepen!
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LEEFT!
Ook de voorbije maanden kon u op CD&V rekenen voor de nodige ontspanning. 
Niet alleen organiseerden we onze jaarlijkse herfstfeesten, ook slaagden we erin 
om u in het midden van de drukke kermissfeer een rustig moment aan te bieden 

in onze gezellige gezinshoek. 

Gezellige drukte op de herfstfeesten!

Minister Melchior Wathelet kwam een 
hapje mee-eten.

De gezellige gezinshoek op  kermis  
Opperstraat: plezier voor jong en oud.
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Het is wellicht niet onopgemerkt gebleven : de gemeentelijke technische dien-
sten hebben eind oktober 2013 hun intrek genomen in De Loods. Waarom is dit 
project zo belangrijk voor onze gemeente? Burgemeester Luc Wynant licht het 
hier toe. 

Wanneer een gemeente groeit en zich 
ontwikkelt, moet het fundament ervan 
– het bestuur en de gemeentelijke dien-
sten – mee evolueren. Een goede huisves-
ting en dienstverlening van de technische 
buitendiensten was stilaan onmogelijk 
geworden in de twee bestaande verou-
derde gebouwen. Daarom ontwikkelde 
de gemeente dit nieuwe gebouw op een 
goed bereikbare plek voor iedere inwoner.

De aanzet van dit dossier dateert van 2006: 
de eerste fase bestond uit een akkoord om-
trent de aankoop van deze grond van het 
OCMW. Vervolgens werd een ruimtelijk uit-
voeringsplan opgemaakt om het verhaal 
ook stedenbouwkundig mogelijk te maken. 
In een volgende fase was het plannen ma-
ken. Hierbij lag de nadruk op het bouwen 

van een mooi, duurzaam en kwaliteitsvol 
gebouw. Mooi omdat dit één van de toe-
gangspoorten van Liedekerke is wanneer 
men van de zijde van Roosdaal het cen-
trum van de gemeente nadert. Duurzaam 
als rode draad doorheen ons gemeentelijk 
beleid, en kwaliteitsvol omdat wij vinden 
dat onze personeelsleden – die per slot 
van rekening instaan voor het wel en wee 
van het grondgebied van Liedekerke – een 
degelijke, moderne huisvesting verdienen.

Naast de bouw van De Loods zelf heeft 
de gemeente Liedekerke samen met het 
Vlaamse Gewest ook een nieuwe roton-
de aangelegd die deze buurt verfraait 
en het poorteffect (de toegang tot het 
centrum van Liedekerke) benadrukt.

De Loods: gemeentelijke dienstverlening anno 2014
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Met de nodige waakzaamheid voor de 
gemeentefinanciën zijn wij erin geslaagd 
om dit gebouw te realiseren, niet alleen 
met respect voor onze personeelsleden 
maar ook met respect voor het budget. 
Dit gebouw wordt het centrum van 
onze gemeentelijke buitendiensten, 
in de nabijheid van ons prachtig en  

degelijk uitgebouwd sportcentrum Heu-
velkouter en met in de achtergrond  een 
mooi stuk natuur dat ook wij koesteren.
De Loods is meer dan een gebouw en helpt 
ook onze inwoners om van onze gemeen-
telijke diensten een betere dienstverlening 
te krijgen. Zo kunnen we de gemeente ver-
der duurzaam en kwalitatief uitbouwen.

Op 1 november 2013 is het project ‘Liede-
kerke Net’ van start gegaan. Met dit pro-
ject wil het gemeentebestuur een ploeg 
van drie personeelsleden inschakelen om 
voor het klein onderhoud van het gemeen-
tepatrimonium te zorgen. Denk maar aan 
het groenonderhoud van de speelpleinen, 
het herstellen van een signalisatiebord of 
het sneeuwvrij houden van wandelwegen, 
fiets- of voetpaden. Bovendien bindt deze 
ploeg de strijd aan tegen zwerfvuil en sluik-
storten door gerichte acties te voeren, maar 

vooral permanent de straten net te houden. 
‘Liedekerke Net’ is echter meer dan alleen 
een initiatief om onze straten proper te 
houden. Het project kan op termijn name-
lijk ook perspectief geven aan het sociale 
tewerkstellingsbeleid van de gemeen-
te. Er wordt ingezet op werkkrachten die 
in het project werkervaring kunnen op-
doen en hun competenties kunnen ver-
sterken, wat nadien dan weer voor hen 
het verschil maakt bij de zoektocht naar 
een job in de reguliere arbeidsmarkt.

‘Liedekerke Net’ van start

Minister Koen Geens opent samen met enkele CD&V-mandatarissen ‘De Loods’.



Foto: Jacky Delcour
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Witte lintjes tegen seksueel geweld
Vrijdag 8 november organiseerde CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij haar 
jaarlijkse ‘Witte Lintjescampagne’ tegen geweld op vrouwen. CD&V-mandataris-
sen en Vrouw & Maatschappij-vrijwilligers uit Affligem, Liedekerke en Roosdaal 
deelden witte lintjes uit aan het station van Liedekerke. De pendelaars kregen 
ook een flyer met beleidseisen tegen de straffeloosheid van seksueel geweld. 
Wie een wit lintje draagt zegt daarmee geen geweld te plegen, toe te laten of te 
verzwijgen, maar wil ook geweldplegers aanzetten om hulp te zoeken.

Jaarlijks vinden meer dan 3000 verkrachtingen plaats, ofwel 8 per dag. Vorig jaar zijn in ons 
land 232 mensen het slachtoffer geworden van een groepsverkrachting. Dat zijn er bijna vijf 
per week.  Er is dus nog werk aan de winkel. 

Vrouw & Maatschappij wil een beter gebruik van bewijsmateriaal en DNA door meer samen-
werkingsprotocollen met ziekenhuizen. Daarnaast vraagt Vrouw & Maatschappij een betere 
behandeling van slachtoffers. Nu kan een slachtoffer soms worden veroordeeld in de kosten 
van het onderzoek als het gerecht er niet in slaagt de schuldige te arresteren. Vermoede- 
lijke daders van verkrachtingen moeten verplicht getest worden op HIV en andere seksueel 
overdraagbare aandoeningen. Nu zijn de rollen omgekeerd en moeten slachtoffers zware 

medicatie nemen om elk risico uit te sluiten.

De strafmaten 
voor seksuele de-
linquenten kun-
nen zeer uiteenlo-
pend zijn. Om dit 
te verhelpen moet 
een strafmaatda-
tabank worden op-
gericht. Verder is de 
behandeling van de 
dader essentieel om 
herval te voorkomen.

STANDPUNT
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CD&V-senioren ondersteunen 
sociaal restaurant
ACW Liedekerke organiseert voortaan 4 keer per jaar een sociaal restaurant in 
het parochiehuis. Dit initiatief wil mensen samenbrengen om tegen een aan-
trekkelijke prijs en in aangenaam gezelschap van een warme maaltijd te genie-
ten. De eerste edities vonden plaats op 30 oktober en 12 december. Het project 
was meteen een schot in de roos! Onze CD&V-senioren staken mee de handen 
uit de mouwen!

De deelnemers lieten zich met smaak ver-
rassen door oervlaamse maar vooral over-
heerlijke gerechten zoals tomatensoep 
met balletjes, stoofvlees en vol-au-vent. 
Het hoofddoel van het sociaal restaurant 
is in de eerste plaats mensen samenbren-
gen en op die manier het sociaal contact 
bevorderen. Het concept draaide daar-
om niet uitsluitend om lekker eten, maar 
ging samen met leuke groepsactiviteiten 
als bingo en het maken van kerststukjes.

Vrijwilligers engageerden zich om de minder 
mobielen op te halen, waardoor ook mensen 
die niet zo vaak meer buiten kunnen de kans 
kregen om aan het gebeuren deel te nemen.
Senioren van de verschillende ACW-ver-
enigingen sloegen de handen in elkaar 
om het project te ondersteunen. Ook 
burgemeester Luc Wynant en sche-
pen van senioren Dorette Heymans 
kwamen het initiatief ondersteunen. 

Lukt het koken niet meer zo goed, moet je vaak alleen eten of heb je gewoon 
eens zin om in tof gezelschap van een lekkere maaltijd te genieten en een aan-
gename namiddag door te brengen? Dan ben je welkom in het sociaal restau-
rant! De volgende editie vindt plaats op donderdag 27 maart 2014. Dan staat er 
varkenshaasje op het menu. Kaarten zijn verkrijgbaar bij OKRA-bestuursleden, 
CD&V-senioren, pastoor Sven, Ann Van Langenhof, het ACV-dienstencentrum en 
de CM-Thuiszorgwinkel. Kaarten kosten 8 euro. Personen die moeten rondkomen 

met een uitkering betalen 4 euro. 

Foto: Jacky Delcour
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Op 11 november bezocht de C&TRAAL-
redactie onze schepen van Jeugd, Sport,

 Recreatie en Onderwijs
Steven Van Linthout.

Steven oefent zijn schepenambt precies 
1 jaar uit. De hoogste tijd dus voor enkele 

vragen. Wie is Steven Van Linthout en wat 
wil hij als schepen verwezenlijken?

U leest het hier.

Steven, wie is eigenlijk de 
man achter de schepen?
Dat is niet moeilijk. Ik denk dat 
iedereen me onderhand wel 
al een beetje kent maar voor 
alle anderen ben ik Liedeker-
kenaar, gehuwd en vader van 
een schitterend dochtertje, 
Jill. En om me helemaal bloot 
te geven; ik heb de kaap van 
de 40 net overgeschreden…

Naast je schepenambt ben 
je ook nog leerkracht?
Dat klopt. Ik ben leerkracht 
lichamelijke opvoeding van 
opleiding en dat is ook mijn 
beroep, zij het momenteel 
halftijds. Ik vond het immers 
absoluut noodzakelijk om 
de nodige tijd te kunnen 

organiseren, sport, optre-
dens en diens meer dingen 
zijn die ik gewoon graag doe. 
Het huidige concept van de 
‘Liedekerkse Kroegentocht’ 
is daar nog een levend be-
wijs van. Toen was ik nog 
voorzitter van de jeugdraad.

Waarna de stap naar de 
politiek logisch was? 
Ja en neen. Neen, omdat 
politiek mij niet met de pap-
lepel werd ingegeven en 
ja, omdat de jeugdraad kan 
vergeleken worden met een 
soort van mini-gemeente-
raad waarin alle strekkin-
gen vertegenwoordigd zijn 
maar waar je toch op een 
constructieve manier moet 

besteden aan een funda-
mentele invulling van mijn 
schepenambt én ook nog  
tijd te hebben voor mijn fa-
milie en mezelf. Een halftijdse 
loopbaanonderbreking was 
dus een snelle beslissing.

Van leerkracht over café- 
uitbater en organisator van 
De Plesj Rockt naar politi-
cus. Was dat een doordacht 
parcours?
Absoluut niet. Het café ‘De 
Plesj’ heb ik vier jaar uitge-
baat, van 2002 tot 2006. Uit 
die activiteit is mede onder 
impuls van een paar vrienden 
‘De Plesj Rockt’ gegroeid. Ze 
vonden in mij een gemakke-
lijk slachtoffer (lacht) omdat 

INTERVIEW

Schepen van Jeugd zet 
schouders onder jeugdcentrum
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samenwerken. Mijn politiek vlam werd 
daardoor alleen maar aangewakkerd. De 
keuze voor CD&V was daarbij een persoon-
lijke keuze omdat deze partij het dichtst 
aanleunde bij mijn eigen overtuiging.

En niet zonder succes. Na zes jaar 
gemeenteraad, nu een schepen-
ambt. Ben je tevreden met de por-
tefeuille die je werd toegewezen?
Dat was pas logisch! Als leerkracht bevoegd-
heid over onderwijs, als sporter over recrea-
tie en sport en als oud-jeugdraadvoorzitter 
en als jongste van ploeg over jeugd. Er zijn 
nog logische dingen in de politiek (lacht).

Wat ga je de volgende vijf jaar in je 
ambt nog proberen te verwezenlijken?
Gewoon, wat het budget toelaat. 

Zoals?
Het bestendigen van de bestaande sport-
infrastructuur, een mogelijke samen-
werking met de BLOSO-ijsbaan voor de 
aanleg van een gezamenlijke Fit-O-me-
ter, uitbreiding van de Finse piste, aan-
leg van een mountainbike-parcours 
en natuurlijk het jeugdcentrum.

Inderdaad! Hoe ver staat het met dat 
dossier, want dat zou er eigenlijk al 
jaren moeten gestaan hebben.
Het gaat over de centen wat dus wil zeg-
gen dat het spel van aanbestedingen, 
budgetcontrole en hercontrole langer 
aansleept dan verwacht. We willen de cen-
ten immers efficiënt gebruiken, of meer 
proberen te doen met minder middelen.

Mocht het er al zijn, hoe ‘zie’ jij het 
jeugdcentrum dan?
Het is niet ver meer af maar naar mijn geheel 
persoonlijke mening is het een multifuncti-
oneel gebouw met een fuifzaal, vergader- 
en repetitielokalen, een cafetaria en derge-
lijke onder leiding van een soort beheerder. 
De concretisering van dit laatste is evenwel 
nog niet dadelijk aan de orde. Laat ons eerst 
werk maken van de eerste steenlegging.

Heb je nog een boodschap voor onze 
lezers?
Wel, met CD&V en binnen mijn ambt pro-
beer ik te zoeken naar verjonging, nieuwe 
activiteiten om leven in de brouwerij te hou-
den. Denk maar aan het goede begin met de 
CD&V-gezinshoek op kermis Opperstraat.

Hartelijk dank Steven
voor dit verhelderend gesprek.

“Het jeugdcentrum wordt een mul-
tifunctioneel gebouw met fuifzaal, 
vergader- en repititielokalen en een 
cafetaria”

Volg CD&V Liedekerke 
online op 

liedekerke.cdenv.be
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?… je gratis een kleinere of 
grotere gft-container kan aan-
vragen bij een wijziging in je 
gezinssituatie? Neem hier-
voor contact op met ILvA via 
053 83 88 48 of info@ilva.be. 

… CD&V de lijsttrekkers voor 
de verkiezingen van 25 mei 
2014 heeft aangeduid? Voor 
het Europees Parlement 
voert Marianne Thyssen de 
lijst aan. De lijst voor de Ka-
mer wordt in Vlaams-Bra-
bant getrokken door Koen 
Geens en voor het Vlaams 
Parlement staat Peter Van 
Rompuy op de eerste plaats.

… je op de gemeentelijke 
website een meldpunt hebt 
waar je alle mogelijke sug-
gesties, ideeën of opmerkin-
gen rond de gemeentelijke 
dienstverlening kan doorge-
ven? Is er iets niet in orde in je 
buurt, of heb je gewoon een 
goed idee waarvan je vindt 

dat de gemeente er werk 
moet van maken? Laat het 
weten via www.liedekerke.be! 

… CD&V pleit voor de invoering van een mobiliteits-
budget als alternatief voor de bedrijfswagen? Met 
het mobiliteitsbudget krijgen werknemers meer 
vrijheid en flexibiliteit bij het organiseren van hun 
woon-werkverkeer. De invoering ervan zal bijdragen 
tot vlotter wegverkeer, vooral tijdens de spitsuren.

… zo’n 1500 CD&V’ers - waaronder enkele Liedekerkena-
ren - op 15 en 16 november hebben vastgelegd wat CD&V 
in de komende jaren zal nastreven in de gemeenten, pro-
vincies, Vlaanderen, Brussel, België, Europa en de wereld?

65+’ers kunnen bij 
De Lijn voortaan een  
MOBIB-kaart aanvragen waar-
mee ze gratis reizen. Deze 
elektronische chipkaart ver-

vangt het huidige Omnipasabonnement.  De kaart 
kost 5 euro en is 5 jaar geldig. Alle 65+’ers krijgen in 
de komende maanden een brief waarin wordt ge-
vraagd of ze deze kaart wensen. Wie nog geen brief 
ontvangen heeft, kan wel nog altijd gratis reizen met 
het oude abonnement, ook als dit al vervallen is. 
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CD&V wil JOU!
Ben je geïnteresseerd in politiek en wil je er graag meer over weten?

Ben je geboeid door lokale thema’s of projecten in Liedekerke?
Wil je graag meewerken aan een gezellige en bruisende gemeente?

Hou je ervan om onze maatschappij mee vorm te geven?
Kom je graag op voor jouw eigen mening en ideeën?

Twijfel dan niet langer en neem contact met ons op!

Wil je graag meer info? Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact 
opnemen met Dimitry Mestiaen, ledenwerver CD&V Liedekerke,  

tel. 053 64 81 41, e-mail dimitry_mestiaen@yahoo.com.

Ook in onze geledingen Jong CD&V, Vrouw & Maatschappij en CD&V 
Senioren kunt u actief meewerken aan onze gemeente!  

Meer info bij Dimitry Mestiaen.


