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CD&V plus 

>> Voluit voor Liedekerke >> 

PROGRAMMA   

 

‘Voluit voor Liedekerke’ wordt de slagzin in de verkiezingscampagne van CD&V plus. 

Dit gaan wij doen door het DNA van onze gemeente te bewaren, te behoeden en te stimuleren.  

Samengevat en knap verwoord omschrijft een van onze kandidaten, Ingrid Vandenbroeck, dit DNA 

als volgt: 

"We hechten belang aan het Nederlands als voertaal in onze gemeente, maar staan als 

gastvrije gemeenschap ook open voor andere culturen die wij via verschillende initiatieven 

optimaal laten integreren en participeren, zodat iedereen zich gelukkig kan voelen in 

Liedekerke. Onder meer door middel van een uitgebreid aanbod aan opvangplaatsen voor de 

allerjongsten, een divers en volledig scholennetwerk voor kinderen en jongeren van 3 tot 18 

jaar, vakantiekampen en een jeugdcentrum, serviceflats en aangepaste woonflats voor 

ouderen en anders validen, kortom: zorg op maat voor al wie dit nodig heeft. 

 

Wij zijn terecht trots op het levendige, bruisende en culturele karakter van onze gemeente. Het 

uitgebreide aanbod aan lezingen, workshops, optredens, maar ook de vele sport- en andere 

verenigingen, maken van Liedekerke een plek waar het goed en boeiend is om leven. Zonder 

de lokale economie te vergeten, met zowel kleine handelaars als grote winkelketens, een 

zaterdagmarkt, de braderie en natuurlijk Kermis ‘Deppestroat’! 

Tot slot is het goed vertoeven in de groene longen van onze gemeente. Zij vormen de perfecte 

uitvalsbasis voor mooie natuurwandelingen, looptraining in Liedekerkebos of een fietstocht 

langs de Dender. De ideale omgeving voor een 10 000-stappenclash!    

 

Het DNA van onze gemeente bewaren, behoeden en stimuleren vormt dan ook het fundament van 

het CD&V plus-programma en dient als basis voor het uittekenen van het gemeentebeleid 2019 – 

2024.  

 

Hoekstenen van dit DNA zijn een Liedekerke met volgende karaktertrekken:  

1. Vlaams, hartelijk en communicatief 

2. Levendig bruisend en ondernemend 

3. Groen, gezond en duurzaam  

4. Goed bestuurd, betaalbaar en participatief 

5. Zorgzaam voor iedereen, van jong tot oud 

6. Veilig en mobiel 



 

1. Vlaams, hartelijk en communicatief   

Liedekerke wil een gastvrije gemeente zijn waar nieuwe inwoners zich niet alleen welkom maar ook 

betrokken voelen. Zij worden gestimuleerd om Nederlands als voertaal te leren, te gebruiken en 

zodoende volop te integreren in en te participeren aan het lokale gemeenschapsleven.  

Vlaams en hartelijk kenmerkt zich o.a. door: 

 debatmomenten die de open dialoog tussen zowel het bestuur en de inwoners, als de 

inwoners onderling echt vorm geeft; 

 het stimuleren van de participatie in het bloeiende verenigingsleven en de sportbewegingen; 

 het aanmoedigen van lokale handelaars om de Nederlandse taal te gebruiken bij en met 

anderstaligen; 

 verkenningstochten en infomomenten voor nieuwe inwoners (halfjaarlijks); 

 het uitgebreid inzetten van inburgeringscoaches en straathoekwerkers; 

 projecten als taallessen en de zomerschool niet alleen te behouden, maar nog sterker uit te 

bouwen; 

 het inzetten van gemeentewachten, wijkagenten en andere als vertrouwenspersoon in het 

contact tussen inwoners en bestuur. 

 

Communicatief kenmerkt zich o.a. door: 

 het volop inzetten op het gebruik van moderne technologie en media als 

communicatiemiddel (sociale media, wifi, digitale ideeënbus, …); 

 het uitbouwen van de digitale dienstverlening en het creëren van een digitaal gespreks- en 

participatieplatform; 

communicatieborden als blikvanger op meer plaatsen in Liedekerke; 

 infomomenten op regelmatige tijdstippen om informatie, overleg en inspraak rond nieuwe 

projecten en/of realisaties te verzekeren. 

 

 

2. Levendig, bruisend en ondernemend  

Een echte Liedekerkenaar is fier op zijn gemeente. De uitdrukking ‘Liedekerke leeft!’ rolt meer dan 

eens over de tong van haast elke inwoner. Een kerndoelstelling in het CD&V plus programma is dan 

ook dat we onze gemeente graag levendig, bruisend en ondernemend houden, zodat het warme, 

gezellige, hartelijke en actieve karakter bewaard blijft. 

Het oog wil echter ook wat. Daarom is het een prioriteit om onze dorpskern de komende jaren in 

een nieuw jasje te steken, met respect voor de functionaliteiten die het vandaag heeft, maar ook 

voor de wensen van zijn gebruikers. We gaan voor een aangenaam en veilig dorpsplein, waar het 

goed voelt om elkaar te ontmoeten, te winkelen of te ondernemen. 

Goed besturen is goed communiceren met ondernemers die onze gemeente levendig houden. We 

hebben hier niet alleen aandacht voor grotere ondernemingen, maar zeker ook voor de detailhandel. 

Er moet daarom in de omgeving van buurtwinkels en het handelscentrum voldoende mogelijkheid 

zijn om te parkeren. Waar mogelijk stellen we alles in het werk om deze capaciteit verder uit te 



breiden. Ook werken we graag met handelaars samen die initiatief nemen om de lokale economie in 

onze gemeente te laten bloeien. Nieuwe en bestaande zelfstandigen geven we graag alle kansen om 

van hun zaak een succes te maken! 

In Liedekerke valt er elk weekend wel iets te beleven en daar zijn we blij om. Evenementen willen we 

met een gezonde dosis enthousiasme logistiek ondersteunen. Uiteraard denken we hierbij ook aan 

onze verenigingen die zich hier dagdagelijks voor inzetten. Daarnaast gaan we naar goede gewoonte 

voor een gevarieerd cultureel aanbod dat voor alle inwoners toegankelijk blijft. 

 

 

3. Groen, gezond en duurzaam  

Een ‘Groen, gezond en duurzaam Liedekerke’ is hoe dan ook noodzakelijk om de gemeente 

leefbaar te houden! 

Liedekerke is in oppervlakte een kleine gemeente, met een dicht bevolkte kern omgeven door een 

groene gordel van natuur en met het Warandepark als centrale groene long in de dorpskern. Om onze 

gemeente leefbaar te houden, hebben wij - meer nog dan elders in Vlaanderen - aandacht voor een 

groene, gezonde en fraaie leefomgeving.  

 

Wij willen aan onze kinderen en de volgende generaties een gemeente doorgeven die beter is dan 

voorheen door: 

 

 zwerfvuil aan te pakken en te zorgen voor een steeds nette gemeente. Liedekerke.Net 

wordt verder uitgebouwd en overtreders worden streng bestraft. Liedekerke.Net uitbreiden 

is niet alleen het instrument om een nette gemeente na te streven maar speelt ook een 

centrale rol bij de uitbouw van sociale economie in onze gemeente. Burgerparticipatie met 

initiatieven zoals (i) peterschap per wijk en per straat en (ii) het nieuw concept “plogging” 

ondersteunen dit beleid: elke inwoner is een ambassadeur van zijn nette en fraaie omgeving. 

 

 meer in te zetten op duurzame energie. De gemeentelijke diensten nemen hierbij een 

voorbeeldrol op zich door het elektrische wagenpark uit te breiden, door gebouwen 

duurzaam te maken en te beheren,... Ook de gemeentelijke infrastructuur is duurzaam. Zo 

zal de aanleg van veilige fietsstraten in onze gemeente het gebruik van de fiets boven de 

wagen stimuleren (zoals in het centrum maar ook door nieuwe verbindingen tussen 

bijvoorbeeld Laan III en de stationsomgeving, tussen de Dommelingen en het jaagpad van de 

Dender) 

 Respect te tonen voor natuurgebieden en biodiversiteit in gebieden zoals Liedekerkebos, de 

Dommelingen, de Pamelse Meersen, de Pallitsebeek. Waar mogelijk breiden wij de 

aanwezige stukken groen uit met (kleinere) parkjes of rustmomenten en laten wij openbaar 

domein en natuur samengaan. Liedekerkebos en het natuurgebied De Valier (met 

aansluitend de vernieuwde stationsomgeving) zijn hét voorbeeld voor andere projecten zoals 

– komend – de Dommelingen. Hiervoor werken wij uiterst nauw samen met Natuurpunt en 

de Vlaamse overheid. Ook onze inwoners dragen bij door de verdere uitbouw van 

volkstuintjes. Deze initiatieven gebeuren steeds met respect voor de natuur. 

 



 de CO2-uitstoot te verminderen tegen 2020. Liedekerke staat reeds ver maar nog niet ver 

genoeg. Iedereen moet meewerken om onze leefomgeving gezond te houden. Door het 

aanbod van laadpalen uit te breiden wordt het gebruik van elektrische voertuigen voor 

iedereen mogelijk gemaakt. Initiatieven zoals het vervangen van de openbare verlichting 

door led-verlichting of wijkinitiatieven met het oog op een verlaging van de CO2-uitstoot, 

kunnen met medewerking van de inwoners. Hiervoor werken wij samen met partners zoals 

bijvoorbeeld PajoPower VZW. Elke burger moet zich bewust zijn van het belang ervan. 

 

 van het (her)gebruik van duurzame producten bij nieuwbouw en bestaande bebouwing de 

regel te maken. Meer doordacht te werk gaan op het vlak van bijvoorbeeld de keuze van 

materialen (waterdoorlatend of herbruik) én van middelen (bv. de aanleg van nog meer 

waterputten, groendaken en zonnepanelen) verzekeren onze toekomst, onder meer op 

momenten van schaarste of droogte. 

 

 het welzijn van onze dieren te waarborgen. Een goede werking van de Dienst Dierenwelzijn 

en het Meldpunt Dierenwelzijn speelt hierin een cruciale rol.  

 

De verdere uitvoering van de in 2014 door de gemeente ondertekende Burgemeestersconvenant en 

het verderzetten van de ingeslagen weg is de blauwdruk voor het beleid. Een sterke gemeentelijke 

milieudienst is de motor. 

 

 

4. Goed bestuurd, betaalbaar en betrokken 

Betrokken betekent: 

 dat we alle inwoners actief betrekken bij het beleid en voortdurend uitnodigen om inspraak 

in de besluitvorming vorm te geven; 

 dat wij buurtcomités oprichten die de spreekbuis zijn voor een volledige wijk of 

doelgroepcomités die spreken namens bv.  de ouderen, de jongeren, de minder mobielen, 

de sociaal kwetsbare inwoners, de  actieve bevolking, de ondernemers/ … ). Zij komen ter 

vervanging of aanvulling van de klassieke adviesraden; 

 het aandurven om praatcafé ’s en burgerjury’s op te richten rond het beoordelen van 

nieuwe of ingrijpende projecten. 

Goed bestuurd en betaalbaar houdt in dat wij: 

 de belastingdruk constant houden en de schuldgraad niet verhogen; 

 enquêtes organiseren bij inwoners over bepaalde projecten; 

 het meerjarenplan opmaken met de nodige zorg. Doelstellingen duidelijk omschrijven en de 

nodige kredieten realistisch budgetteren; 

 het belastinggeld van de Liedekerkse burger efficiënt aanwenden. Het lokaal bestuur 

realiseert haar opdrachten en doelstellingen tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Subsidies 

worden maximaal benut; 

 beslissingen in duidelijke taal communiceren naar de burger. 



 meer kennisdeling en samenwerking met andere gemeenten beogen, bijvoorbeeld voor de 

organisatie van de backoffice-diensten, maar ook door een uitbreiding van de bestaande 

samenwerkingsverbanden met andere gemeente en partners om financiële voordelen te 

bekomen ten voordele van de burger (bv. gezamenlijke organisatie Liedekerkse Pijl,…); 

 voor een goede dagelijkse werking van het gemeentebestuur en zijn diensten staan. 

Doorslaggevend hierbij is de zorg die het bestuur draagt voor haar medewerkers 

(personeelsleden , vrijwilligers, ….) zodat die op een enthousiaste manier mee het beleid 

helpen verwezenlijken; 

 een laagdrempelige dienstverlening, korter bij de burger, verzekeren door een  

decentralisatie van de diensten, zelfs onder de vorm van mobiele lokale dienstencentra, een 

mobiel gemeente- en sociaal huis (welzijnshuis), enzovoort. 

 

5. Zorgzaam voor iedereen, voor jong tot oud: 

Iedere Liedekerkenaar, van jong tot oud, met of zonder beperking, heeft recht op een eigen plekje 

waar hij of zij zich optimaal  kan ontplooien en de zorg op maat kan krijgen die hij of zij nodig heeft 

in een sociaal netwerk dat kansarmoede helpt vermijden en oplossen. 

Voor jonge gezinnen en kinderen 

Voldoende plaatsen voor kinderopvang. Het aantal gezinnen neemt toe, meer plaatsen voor 

kinderopvang zijn bijgevolg een dringende noodzaak. 

 Hiervoor zijn nieuwe locaties nodig. Die zijn mogelijks te vinden op de Sint-Gabriësite, het 

oude leegstaande parochiecentrum, de site van de Civiele Bescherming, ... 

 Er komen vanaf januari 2019 extra consultaties bij Kind en Preventie, aangezien uit hun 

cijfers blijkt dat het geboortecijfer stijgt. 

 Wij willen de samenwerking met onthaalouders en onthaaldiensten optimaliseren. 

  

Een schoolbank voor ieder kind 

 De gemeentelijke steun aan de scholen blijft broodnodig en gewaarborgd zolang er zich een 

capaciteitsprobleem stelt. 

 Het scholenoverleg is een ideaal instrument om de samenwerking tussen de verschillende 

scholen en hun partners te verbeteren en te versterken. 

 

Voldoende speelpleinen met speeltuigen in functie van de verschillende leeftijdscategorieën van 

de kinderen die in de buurt wonen.  

Daarom: 

 willen wij speelpleinen inrichten in samenwerking met de kinderen en gezinnen uit de buurt 

die er gebruik zullen van maken; 

 hebben wij aandacht voor speeltuigen voor kinderen met een beperking; 

 organiseren wij een peter- en meterschapsproject voor de speelpleinen. 

 

 



Gezinsondersteuning 

Daarvoor:  

 dienen wij gezinsondersteuning aan te bieden in samenwerking met andere diensten zoals 

het CAW, PISAD en andere welzijnsvoorzieningen; 

 willen wij een gezinscoach aanstellen die de werking van het  Huis van het Kind op zich 

neemt als laagdrempelig loket waar gezinnen met al hun vragen terecht kunnen; 

 stimuleren wij de samenwerking tussen gemeentelijke diensten ( jeugd-, cultuur-, 

sportdienst, …), onderwijsvoorzieningen en verenigingen, in het bijzonder om de 

kinderarmoede efficiënt te detecteren en aan te pakken. 

 

Voor ouderen 

Seniorenwoningen en woningen voor andersvaliden 

Omwille van de toenemende vergrijzing zal de noodzaak om passende huisvesting voor senioren in al 

zijn aspecten te voorzien, extra inspanningen vragen. Senioren willen immers het liefst zo lang 

mogelijk thuis blijven wonen, waar mogelijk met nodige aanpassingen. 

 

Daarom dient de gemeente: 

 via de woonconsulenten de nodige info te verschaffen over premies voor 

woonaanpassingen; 

 nieuwe woonvormen zoals kangoeroe-wonen en co-housing aanmoedigen. 

Prioritair de uitbouw van een of meerdere dienstencentra realiseren 

Een seniorenbeleidsplan opstellen  in samenwerking met de seniorenverenigingen, met bijzondere 

aandacht voor het voorkomen van eenzaamheid, voor een tijdige en effectieve opsporing van de 

belangrijkste noden en het bevorderen van de sociale cohesie. 

 

Voor kansarmen  

‘Sociale huisvesting doorbreekt de kringloop van de armoede. Ze zuigen de armoede niet aan, ze 

lossen ze op’ (Bjorn Mallants, voorzitter VVH) 

Het voeren van een specifiek woonbeleid voor kansarmen dat zorgt voor betaalbare woningen. 

Sociale huisvesting is hierin een onmisbare schakel. 

Daarom zal de gemeente: 

 blijven inzetten op de samenwerking tussen de sociale verhuurkantoren (SVK ‘s) en de sociale 

huisvestingsmaatschappijen (SHM 's). Via het gemeentelijk toewijzingsreglement wordt prioriteit 

gegeven aan Liedekerkenaars; 

 van projectontwikkelaars eisen om een sociale mix voor woningen te voorzien. Hiervoor kunnen 

ze een overeenkomst afsluiten met een SHM of een SVK; 

 tegelijkertijd een conformiteitsattest eisen bij elke nieuwe verhuring. Dit moet huisjesmelkerij en 

ongezonde huisvesting bij huurders voorkomen; 

 uithuiszettingen proberen te vermijden door een draaiboek op te stellen dat in die situaties aan 

iedere inwoner van Liedekerke dezelfde rechten en plichten kan garanderen. 



 doorgangswoningen voorzien met een reglement dat voor iedereen geldt: bv.  duur van het 

verblijf in een doorgangswoning. De gemeente kan deze doorgangswoning huren van SVK (bv. bij 

afsluiting van een contract met projectontwikkelaars). 

 

Voor het beleid inzake welzijn en gezondheid in het algemeen 

 Een schepen van welzijn en gezondheid 

 Intensievere samenwerking met LOGO (Lokaal GezondheidsOverleg),  ziekenfondsen,  en 

andere welzijns- en gezondheidsorganisaties  

 Een volwaardige integratie in en participatie aan de werking van de eerstlijnszone AMALO 

(Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke & Opwijk) 

 De uitbouw van een lokale eerstelijnswerking via een welzijns- en gezondheidscentrum met 

verschillende diensten, bv. op de site van de Civiele Bescherming, de Sint-Gabriëlsite of 

elders 

 

 

6. Veilig en mobiel 

Veiligheid en mobiliteit bekijken en benaderen wij vanuit verschillende hoeken en in hun 

ruime betekenis. 

 

Veiligheid op de weg: 

Alhoewel onze veelal smalle Liedekerkse straten dit niet steeds toestaan, willen wij als CD&V plus: 

 

 toch in belangrijke mate investeren in een betere en veiliger fietsinfrastructuur. 

Mogelijke acties of infrastructuuraanpassingen hierbij zijn: 

- fietssuggestiestroken die we zouden kunnen realiseren in bv. de Hoefstraat, Laan I en 

Salvialaan; 

- fietsstraten die bijvoorbeeld mogelijk zijn in de Fabriekstraat en Molenstraat 

(schoolomgevingen); 

- op een goed doordachte manier enkele straten omvormen naar éénrichtingsverkeer 

zodat er meer ruimte is om een fietspad aan te leggen; 

- het in kaart brengen van veilige fietsroutes en deze herkenbaar maken voor al onze 

bewoners en hun kinderen door meer en betere richtingsaanwijzers. Onze gemeente 

beschikt immers over kleine wegjes en paden die toelaten om vanuit het centrum op een 

veiliger manier naar het station of naar het sportcentrum te rijden met de fiets.  

 

 een veilige schoolomgeving door het inrichten van schoolstraten met o.a. ludieke en goed 

zichtbare oversteekplaatsen, aangepaste en remmende verkeersinrichting, verhoogd 

toezicht, enzovoort. 

 

 Maar ook:  

- goed onderhouden wegen en wandelwegen; 

- betere en ruimer parkeermogelijkheden dicht bij het centrum waar mogelijk; 

- beter bewegwijzering naar sattelietparkings; 



- het inrichten van verkeersluwe straten; 

- het opmaken en uitvoeren van een globaal circulatieplan met oog op een vlottere en 

veiligere doorstroming van het verkeer. 

 

Veilige leefomgeving: 

Wij gaan voor een veilig en leefbaar Liedekerke! 

Dit betekent: 

 dat wij zowel het veiligheidsgevoel als de effectieve veiligheid van de burgers kunnen 

verhogen en waarborgen door als gemeentebestuur zeer kort op de bal te spelen en in te 

grijpen waar nodig, zonder onnodig getreuzel; 

 de overlast en kleine criminaliteit nog sneller én doeltreffender aanpakken dan dit in het 

verleden het geval was. De politie kan én moet dan ook strenger optreden tegen 

overtredingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


