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Beste Liedekerkenaars,

Zondag 14 oktober 2018 is het zover. Uw stem zal mee bepalen wie de 
komende zes jaar best het lokaal beleid en bestuur van de gemeente 
opneemt.  

Wij stappen naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 onder de noemer 
‘CD&V Plus’. 

Met de “plus” in onze  naam willen wij positief kijken naar de toekomst van 
een samenleving waar iedereen mee is en verbondenheid tussen inwoners 
zich versterkt. Waar het beste van alle mensen samenvloeit, inspraak kan-
sen krijgt, waar veilig en gezond samenleven in al zijn facetten een top- 
prioriteit is. Kortom een Liedekerke  gekenmerkt door volgende karakter-
trekken:
• Vlaams, hartelijk en communicatief 
• Levendig bruisend en ondernemend
• Groen, gezond en duurzaam 
• Goed bestuurd, betaalbaar en betrokken
• Zorgzaam voor iedereen, van jong tot oud
• Veilig en mobiel

Zij vormen de bouwstenen, het DNA, van onze gemeente. Deze bouwstenen 
bewaren, stimuleren en versterken vormt het fundament van ons beleids-
plan 2019 – 2024. 

Met de “plus” in onze naam verwijzen wij ook naar onze diverse en sterke 
ploeg van kandidaten. Een evenwichtige mix van ervaren bestuurders en 
een grote groep talentvolle nieuwkomers. Een ploeg die vastberaden en 
daadkrachtig de weg vooruit neemt om voluit te gaan voor Liedekerke. 

Deze CD&V Plus ploeg en haar beleidsplan verdienen hoe dan ook uw 
steun en uw stem. 
Wij willen immers allemaal een betrouwbaar en 
goed bestuur voor onze gemeente.  
Afspraak op  zondag 14 oktober!

Geert Bronselaer

Voorzitter CD&V Liedekerke



KANDIDATEN CD&Vplus

Steven

VAN LINTHOUT

• Gehuwd en vader van twee 

dochters

• Huidig schepen van Sport,  

Onderwijs en Jeugd

• Leraar Lichamelijke Opvoeding 

in het IKSO

• Oprichter Facebookgroep 

I     Likertcity

• Organisator De Plesj Rockt

In het verleden trachtte ik de inwoners 
van Liedekerke steeds dichter bij elkaar 
te brengen door allerlei evenementen 
en organisaties.

Dankzij de steun van vele Liedekerke-
naren kon ik mij zes jaar geleden écht 
volledig inzetten voor het dorp waar ik 
het meest van hou.
Als Schepen van Sport, Jeugd en On-
derwijs heb ik dan ook heel wat moois 
gerealiseerd zoals bv.:
- de bouw van de multifunctionele Bo-
kaal (o.a. de vaste stek voor Chiro en 
Jeugdhuis, maar ook met een fuifzaal/

45 jaar 
Woont in de Bakkerijstraat

Lijsttrekker

polyvalente zaal waar allerlei activiteiten/sporten in doorgaan)
- het bestendigen van de sportinfrastructuur én de uitbreiding met 
een MTB-parcours en een gevechtssportzaal
- het creëren van een veilige schoolomgeving door Octopuspalen 
te plaatsen en het aanleggen van duidelijk herkenbare zebrapaden 

Mede door deze prachtige realisaties is de goesting absoluut aan-
wezig om ook de komende legislatuur voor een nog beter Liedekerke 
te willen gaan.

Deze keer ga ik als lijsttrekker naar de verkiezingen met achter mij 
een ijzersterk CD&Vplus-team. Een team dat niet alleen de nodige 
ervaring aan boord heeft, maar dat ook bestaat uit heel wat nieuwe 
positief ingestelde kandidaten die zich voluit voor Liedekerke willen 
inzetten.



Rita

TRIEST

2

Rani

ARYS

3

• Masterstudent sociaal werk

• Zangeres coverband 

• Goedlachs, levensgenieter, 

spring in ‘t veld

• Actief in de zomerschool

• Altijd te vinden voor een leuke 

babbel met een lekker glaasje 

wijn

• Huidig Gemeenteraadslid. 

• Parlementair medewerker van 

Senator Brigitte Grouwels.

• Regiovoorzitster Vrouw & 

Maatschappij, secretaris  

Toneelkring De Motoen en Jong 

Motoen, mede-oprichter van 

Kerstwens Likert en ondervoor-

zitter van het Steinfurtcomité.

• vrijwilliger bij Kom op Tegen 

Kanker, 11.11.11. en de Waran-

defeesten

Rani gaat voluit voor: 
• Betaalbaar wonen voor jong en oud
• Inzet voor alle scholen en academies
• Het dorpsleven met al zijn verenigin-

gen
• Goede inspraak en service bij de 

aanpak van problemen
• Het aanpakken van generatie- 

armoede

Bereikbaarheid en sociaal contact zijn 
de pijlers van het politieke engage-
ment van Rita. Dit toont zij door haar 
betrokkenheid in het vrijwilligers- en 
verenigingsleven. Rita gaat voluit voor 
gelijke kansen en als mantelzorger voor 
haar bejaarde moeder draagt ze een 
warm hart uit naar ouderen en al wie 
een helpende hand kan gebruiken. Rita 
koos voor de CD&V omdat haar per-
soonlijke waarden en doelstellingen hier 
het meest mee overeenstemmen. Met 36 
jaar ervaring als OCMW- en gemeente-
raadslid beschikt ze over heel wat ken-
nis om iedereen met raad en daad bij 
te staan. 

21 jaar
Woont in de Rozemarijnlaan

62 jaar 
Woont in de Laan I



Roel 

GULDEMONT

Carla

VAN DEN HOUWE

4

5

• Ongehuwd

• Stafmedewerker contracten 

Landsbond der Christelijke 

Mutualiteiten 

• Voorzitter Samana (ziekenzorg) 

Liedekerke, ondervoorzitter 

beweging.net en lid van de 

regionale adviesraad Cera 

Pajottenland

• Hobby’s: politiek, reizen, fiet-
sen, wandelen, gastronomisch 

tafelen

• Gehuwd, 1 dochter

• Cash and Accounts  

Receivable Administrator bij 

Manutan België.

• Huidig gemeenteraadslid en 

voorzitter van Vrouw en  

Maatschappij Liedekerke.

• Actief in diverse verenigingen 

voor Mentaal gehandicapten 

oa Tofclub.

• Hobby’s : lezen, koken politiek 

en uitstapjes met haar gezin.

Omdat Liedekerke een prachtige ge-
meente is om te wonen en dit zo moet 
blijven, gaat Carla gaat voluit voor het 
behoud en de ontwikkeling van o.a. :

• Het groot culturele aanbod
• De aangename dorpskern
• De mooie sportinfrastructuur
• Zorg op maat voor elke leeftijd

Als OCMW-voorzitter ging Roel voluit 
voor sociaal dienstbetoon voor jong en 
oud. Door dicht bij zijn dorpsgenoten te 
staan neemt hij hun bekommernissen mee 
bij het uitstippelen van het beleid. 
De volgende zes jaar wil hij focussen op 
o.a. de oprichting van een lokaal dien-
stencentrum, meer betaalbare woonge-
legenheden voor senioren, de uitbouw 
van een boodschappenlijn.

48 jaar
Woont in de Fabrieksstraat

49 jaar
Woont in de Verlorenkoststraat



Bram

BRONSELAER

Peter 

PAUWELS

6

7

• Ongehuwd

• Consulent Christelijke  

Mutualiteit

• Ad-interim voorzitter Jong 

CD&V Liedekerke

• Redactieverantwoordelijke 

CD&V plus

• Gehuwd met Marianne, vader 

van 2 dochters en grootvader 

van 5 kleinkinderen

• Zelfstandige

• Huidig gemeenteraadslid en 

bezieler van de tuttenboom

• Houdt van wandelen

Peter gaat voluit voor een veilig en leef-
baar Liedkerke. Dit betekent resoluut in-
zetten op veiligheid op de weg en in 
onze school- en woonomgeving, maar 
ook investeren in meer groen en een ge-
zonde    leefomgeving.
Als zelfstandige heeft Peter ook bijzon-
dere aandacht voor projecten die bij-
dragen tot de verdere ontwikkeling van 
de lokale economie.

Vanuit zijn professionele achtergrond 
weet Bram de noden van mensen die 
getroffen zijn door ziekte, ongeval en/of 
zorgbehoevendheid te herkennen. Bram 
gaat dan ook voluit voor een zorg-
zaam Liedekerke en een beleid waar 
deze mensen kunnen op rekenen. 
Opgegroeid in de detailhandel kent 
Bram ook de wensen en behoeften van 
de kleine zelfstandige. Vandaar zijn 
keuze om in te zetten op hun onder-
steuning en zo bij te dragen tot het on-
dernemend  en levendig karakter van 
Liedekerke. 

55 jaar
Woont in de Pamelsestraat

30 jaar
Woont in de Stationsstraat

7



Els

WETS

8

Brian

DE GEEST

9

• Partner van Mario Bronselaer, 

moeder van Gilles

• Accountmanager bij Tech  

Data

• Doorzetter, initiatiefnemer,  

rechtuit, doelgericht en  

levensgenieter

• Leraar economie-geschiedenis, 

fotograaf, huidig OCMW- 

mandataris

• Hobby’s: lopen, squashen,  

fotografie en geschiedenis
• Lid van Liekerk Jogging Team

Els gaat voluit voor ‘ons’ Liedekerke en 
ook zij zet veiligheid boven alles. Ze wil 
zich inzetten voor een Vlaams en gast-
vrij Liedekerke waar jong en oud zich  
gelukkig voelt, voor een goed bestuur 
met inspraak van de burger. 

“Laat ons Liedekerke leven en beleven 
…”

Brian gaat voluit voor:
• Een ondernemend Liedekerke.  

Via Verenigde Ondernemers  
Liedekerke (VLOT) wil hij  ontmoeting  
en samenwerking tussen handelaars  
uit Liedekerke en omstreken bevorde-
ren

• Een veilig en verkeersvriendelijke  
gemeente

• Inzet voor jongeren en ouderen i.v.m. 
ontwikkeling en recreatie

• Het behouden en versterken van de 
groene faciliteiten in onze gemeente 

24 jaar
Woont in de Stationsstraat

44 jaar
Woont in de Rozemarijnlaan



Kim

PIRET

10

Arne

KESTENS

11

• Gehuwd

• Leerkracht ASV (buitengewoon 

lager onderwijs)

• Kim houdt van haar gezin, 

familie en vrienden en geniet 

van een goed gesprek, muziek 

om naar te luisteren of om op 

te dansen, een lach te toveren 

op de snoet van haar dochter 

of de kinderen op school, een 

wandeling met haar hond of 

zich uitleven tijdens het sporten.

• Gehuwd met Vicky De Milde  

en vader van Lily-Rose.

• IT Consultant.  

• Heeft een passie voor sport. 

Langsheen Liedekerkse wegen 

kan je hem dan ook regelmatig 

zien voorbijfietsen of lopen. 

Arne gaat voluit voor een Liedekerke 
dat groeit en evolueert. Hij wil er mee 
voor zorgen dat ons ‘Likert’ klaar is om 
de uitdagingen te trotseren die de mo-
derne samenleving met zich mee brengt.

Kim kiest voluit voor jong en oud, met 
een hart voor natuur, dieren en cultuur.
En met een positieve en optimistische in-
gesteldheid stelt zij:
‘Ik zie het glas liever halfvol, maar het 
kan altijd voller ’

34 jaar
Woont in de Paardeputstraat

34 jaar
Woont in de Warandestraat

9



Iris

ARIJS

12

Marc

BRONSELAER

13

• Gehuwd met Fabian Derijck  

en mama van Jessica en  

Joachim

• Adjunct algemeen directeur 

gemeente en OCMW  

Roosdaal en voorheen  

13 jaar personeelslid bij de  

gemeente Liedekerke.

• Gehuwd met Annie Breynaert

• Vader van Riet en fiere opa 
van Lenni en Sienna

• Gemeenteraadslid van 2001 

tot 2012

• Gepensioneerd ambtenaar, 

maar vandaag nog steeds 

actief als kabinetsmedewerker 

bij Brussels staatssecretaris 

Debaets

Iris gaat voluit voor een warme gemeen-
te met aandacht voor alle inwoners, 
maar vooral de meest kwetsbaren. Zij 
zet in op een bestuur dat:

• luistert naar de wensen van de men-
sen en deze in nauwe samenwerking 
met gemeentepersoneel en partners 
omzet in daden 

• efficiënt omspringt met gemeen-
schapsgeld en focust op projecten 
die iedereen ten goede komen

Haar bestuurservaring in zowel de  
gemeente Liedekerke als Roosdaal zijn 
hierbij zeker een meerwaarde.

Marc gaat voluit voor een goed en 
betaalbaar bestuur, waar zowel de in-
spraak van de burgers als het welzijn en 
de welvaart van alle inwoners, zonder 
enig onderscheid, geen holle slogan zijn.
Projecten die kinderen en senioren ten 
goede komen, mogen op zijn bijzondere 
aandacht en inzet rekenen.

65 jaar
Woont in de Heuvelkouterweg

50 jaar
Woont in de Fazantenlaan



Ingrid

VANDENBROECK

14

Annemie

SMEKENS

15

• Gehuwd en moeder van 2 

kinderen

• Content accountmanager

• Voorzitster van de ouderraad 

en vrijwilliger bij VK Liedekerke

• Goedgezind en optimistisch, 

gedreven en geëngageerd, 

betrouwbaar en betrokken. 

• Trotse mama van 3 zonen en 

oma van Noa

• Dossierbeheerder bij FOD Fin. 

• Houdt van tuinieren, lezen en  

af en toe een culturele  

activiteit.

• Medeoprichter/actief  

vrijwilliger Kerstwens Likert, een 

vereniging die zich inzet voor 

“Het Simbahuis” in Liedekerke 

#SOS Kinderdorpen.

• Vrijwilliger Kom op tegen Kanker

• Mantelzorger voor ouders

Annemie gaat voluit voor natuur,  
gezondheid en cultuur, drie thema’s 
die zonder enige twijfel met elkaar ver-
bonden zijn. ”Meer natuur- en cultuur- 
beleving komt onze mentale en licha-
melijke gezondheid alleen maar ten  
goede.” 

Ingrid gaat voluit voor:
• de inburgering van anderstalige  

inwoners
• een nette gemeente zonder zwerfvuil 
• de vermindering van CO²-uitstoot
• een veilige gemeente voor de zwak-

ke weggebruikers en schoolgaande 
kinderen!

54 jaar
Woont in de Visserveldstraat

37 jaar
Woont in de Velodroomstraat

11



Kurt

THIELEMANS

16

Rym

GHARSALLI

17

• Partner van Lincy De Mey en 

vader van 2 kinderen

• Consultant Electronic Banking 

bij ING bank.

• Hobby’s: skiën en lopen,  

genieten met vrienden van een 

goed glas en eten, reizen

• Echtgenote van Touhami 
Nasri en moeder van Ritej, 
Mohamed Safi en Youssef

• Nederlandse nationaliteit, 
Tunesische origine

• Landbouwtechnicus van 
opleiding

• Werkt als bediende in een 
supermarkt

• Houdt van koken en design

Omdat zijn 2 kinderen hier zullen op-
groeien en de gemeente hem bijzonder 
nauw aan het hart ligt gaat Kurt onder 
meer voluit voor een verdere positieve 
ontwikkeling van onze mobiliteit en een 
groene, gezonde leefomgeving.

Rym gaat voluit voor integratie en in-
burgering. Zij wil volop inzetten op 
activiteiten en initiatieven die een 
goed onthaal en het samen leven hier- 
omtrent bevorderen, alsook de partici-
patie  aan het lokale gemeenschaps- en  
verenigingsleven stimuleren.

38 jaar
Woont in de Pamelsestraat

41 jaar
Woont in de Vrijheidsstraat



Katrien 

VAN CLEYNENBREUGEL

18

Filip

VAN DEN BORRE

19

• Deskundige burgerzaken  

gemeente Roosdaal

• Samenwonend en mama van 

een dochter 

• Probeert regelmatig baantjes 

te trekken in het zwembad.

• Exportbediende bij DHL Star-

broker op de luchthaven

• Samenwonend met Wendy 

Gordts en papa van Thijs en 

Robin

• Samen met het gezin en de 3 

Greyhounds die zij adopteer-

den, wandelt hij langs velden 

en bossen. Andere passies zijn 

motorrijden en muziek maken.

• Vrijwilliger als leesouder, zwem-

leraar en helper op diverse 

evenementen van het ouder-

comité. 

Filip wil een luisterend oor zijn voor de 
bekommernissen van de Liedekerkenaar.
Hij gaat voluit voor een beleid waarin 
de mening van de burger wordt geres-
pecteerd.

(Verkeers)veiligheid, een goeie jeugd-
werking en het behoud van ons uit- 
gebreid culturele aanbod voor jong en 
oud draagt hij hoog in het vaandel.

Katrien houdt van open en transpa-
rante communicatie tussen inwoners en 
bestuur. Katrien gaat dus  voluit voor 
een bestuur waar wensen en noden van 
burgers gehoord worden en er daad-
werkelijk iets mee gebeurt. Katrien luis-
tert dan ook graag naar mensen om te 
capteren wat hen wakker houdt en hoe 
hierop een goed  antwoord en hulp kan 
geboden worden.
Zij wil van Liedekerke een gemeente 
maken waar iedereen zich thuis voelt. 

42 jaar
Woont in de Muilenstraat

36 jaar
Woont in de Gravenbosstraat
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Francesca

KITOKO

20

Eddy

VAN DEN BORRE

21

• Woont in Liedekerke sinds haar 

geboorte

• Ongehuwd

• Student Bedrijfsmanagement

• Heeft een passie voor mode

• Getogen in ‘den Bombardon’

• Gehuwd met Karine

• Actuaris van opleiding, nu 

Risk Manager bij de grootste 

verzekeraar van België

• Houdt van ontspannen fietsen 
in clubverband en tussendoor 

een potje koken met aandacht 

voor de pure smaken en  

gepaste wijnen. Vertoeft graag 

in de bibliotheek op zoek naar 

een gepaste CD en of een 

wetenschappelijk boek over het 

universum.

Francesca gaat voluit voor de jongeren 
in Liedekerke. Met jeugdig enthousiasme 
en een positieve ingesteldheid wil zij 
de stem van de jongeren in het beleid  
versterken. Zij zal hoe dan ook initiatie-
ven die de inspraak van jongeren in de 
besluitvorming bevorderen, extra stimu-
leren en mee vorm geven. 

Eddy gaat voluit voor de senioren in 
onze gemeente. Hij wil hen vooral een 
luisterend oor bieden om in samen- 
werking met de bestaande bewegingen 
mooie initiatieven te ontplooien zodat 
ze zich kunnen ‘jong voelen’. 

62 jaar
Woont in de Heuvelkouterweg

18 jaar
Woont in de Muilenstraat



Luc

WYNANT

22

Etienne

SCHOUPPE

23

• Gehuwd met Frederika en  

vader van Emmanuel en 

Jan-Willem

• Advocaat

• Huidig burgemeester

• Gehuwd met Maria en vader 

van

• Huidig voorzitter gemeente-

raad

• Oud-burgemeester en ge-

wezen staatssecretaris voor 

Mobiliteit

Etienne blijft voluit zijn ervaring ter be-
schikking stellen van Liedekerke. Ook de 
komende jaren kunnen wij rekenen op 
zijn deskundige en vitale inzet om de 
hoekstenen ‘goed bestuurd, betaalbaar 
en betrokken’ van het beleid in het Lie-
dekerke niet alleen te waarborgen, maar 
zelfs te versterken.  

Luc blijft voluit blijven gaan voor Lie-
dekerke, een gemeente waar het aan-
genaam is om te wonen, te werken en 
te leven. Na 30 jaar in de gemeente-
raad - waarvan 18 jaar als burgemees-
ter - is het niet meer dan normaal dat 
een nieuwe generatie kansen krijgt om 
zelf de toekomst van Liedekerke verder 
uit te bouwen.  Door een nieuwe, jon-
gere dynamische generatie vertrouwen 
te geven laten wij het verleden niet los 
maar blijven wij voluit gaan voor een 
duidelijk, evenwichtig en respectvol  
beleid in Liedekerke.
 

75 jaar
Woont in de Kerselarenlaan

52 jaar
Woont in de Muilenstraat

15



Voluit voor Lied



iedekerke!
17



DE JONGTSJEVEN OP AVONTUUR

“Mè mes, mèn pree en mijne roeë neesdoek”

Deze uitspraak was in de 19e eeuw kenmerkend voor de Liedekerkse 
arbeidersbevolking die het niet altijd even breed had. Zelfs schoenen 
kopen was voor onze voorouders geen makkelijke opgave. Daarom 
wordt onze gemeente ook wel ‘Stad Berrevoesj’ genoemd. 

Liedekerke stond echter niet stil en groeide uit tot een fijne, hartelijke, 
bruisende en welstellende plek waar het aangenaam om leven is! Als 
jongtsjeven willen we samen met jullie verder bouwen aan Liedekerke, 
zodat onze gemeente kan blijven evolueren. 

#metdegeitvooruit 

#lifeisbetterin1770 

#halfvolglasisvollerglas!



SENIOREN

“Liedekerke verder vooruit 

gestuwd door ervaring”

19



PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN

Op 14 oktober trekt u niet 
alleen voor de gemeen-
teraad naar de stembus, 
maar ook voor de provin-
cieraad.
De voorbije beleidsperiode 
kon CD&V in de provincie 
en in uw buurt het verschil 
maken. Onze gedeputeer-
den Monique Swinnen en 
Tom Dehaene maakten sa-

men met  hun collega’s CD&V – provincieraadsleden hun belofte van 
een goed bestuur waar.
Ook vandaag gaar CD&V gaat opnieuw voor verbonden buurten 
en een provincie waar iedereen mee is; een provincie die zich inzet 
voor de levenskwaliteit van haar dorpen, gemeenten en steden door 
te zorgen veilige, groenen en bruisende woonkernen. Dit houdt onder 
meer in:

• Maximale investeringen in veilig fietsverkeer naar school, werk en 
thuis

• Goed en betaalbaar wonen op uw maat in een veilige buurt
• De beste opleiding voor onze veiligheidsdiensten
• Zorg dragen voor ons water en klimaat 
• Ondernemers verbinden en sterker maken 
• Professionele en betere zorg dichtbij huis voor jong en oud 
• Toerisme als belangrijke economische motor van onze provincie 
• Blijvend inzetten op het behoud van het Vlaams karakter in onze 

provincie. 
Onze CD&V- ploeg van ervaren politici en een grote groep jongeren 
trekt met veel enthousiasme, kennis van de regio en beleidservaring 
naar de kiezer.  Zij  is uw waarborg voor een Vlaams-Brabant waar 
het goed wonen, leven en werken is.  Wij rekenen op uw steun op  
zondag 14 oktober. Samen nemen wij de weg vooruit!

Wil u meer weten over ons volledig programma surf dan 

naar www.tomdehaene.be



CD&V-VROUWEN

Voluit voor 

vrouwen!
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PROGRAMMA

‘Voluit voor Liedekerke’
 

wordt de slagzin in de verkiezingscampagne van CD&Vplus. 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 la-
ten 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 aan- 
gepaste 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 lezin-
gen, 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 natuur-
wandelingen, 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 karakter-
trekken: 

Groen, gezond en duurzaam

Levendig, bruisend en ondernemend

Vlaams, hartelijk en communicatief

Goed bestuurd, betaalbaar en 

betrokken

Zorgzaam voor iedereen, van jong tot 

oud

Veilig en mobiel

1

2

3

4

5

6
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Liedekerke wil een gastvrije gemeente zijn waar nieuwe 
inwoners zich niet alleen welkom maar ook betrokken voe-
len. 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 Ne-
derlandse taal te gebruiken bij en met anderstaligen;

• verkenningstochten en infomomenten voor nieuwe in-
woners (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 
anderen als vertrouwenspersoon in het contact tussen 
inwoners en bestuur.

Communicatief kenmerkt zich o.a. door:
• het volop inzetten op het gebruik van moderne tech-

nologie en media als communicatiemiddel (sociale 
media, wifi, digitale ideeënbus, …);

• het uitbouwen van de digitale dienstverlening en het 
creëren van een digitaal gespreks- en participatie-
platform;

• communicatieborden als blikvanger op meer plaatsen 
in Liedekerke;

• infomomenten op regelmatige tijdstippen om informa-
tie, overleg en inspraak rond nieuwe projecten en/of 
realisaties te verzekeren.

Vlaams, hartelijk en communicatief1



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 priori-
teit 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 om- 
geving van buurtwinkels en het handelscentrum voldoen-
de 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 zelf-
standigen 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.

Levendig, bruisend en ondernemend 2
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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 - aan-
dacht voor een groene, gezonde en fraaie leefomgeving. 

Wij willen aan onze kinderen en de volgende genera-
ties 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 uitge-
bouwd en overtreders worden streng bestraft. Liede-
kerke.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 gemeente-
lijke 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 Den-
der)

Groen, gezond en duurzaam3



• Respect te tonen voor natuurgebieden en biodiversiteit in gebie-
den 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 Dom-
melingen. Hiervoor werken wij uiterst nauw samen met Natuurpunt en 
de Vlaamse overheid. Ook onze inwoners dragen bij door de ver-
dere 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 voertui-
gen voor iedereen mogelijk gemaakt. Initiatieven zoals het vervan-
gen van de openbare verlichting door led-verlichting of wijkinitia-
tieven 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 (wa-
terdoorlatend 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 onderteken-
de Burgemeestersconvenant en het verderzetten van de ingeslagen 
weg is de blauwdruk voor het beleid. Een sterke gemeentelijke milieu-
dienst is de motor.
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Goed bestuurd, betaalbaar en 

betrokken

Betrokken betekent:
• dat we alle inwoners actief betrekken bij het beleid en 

voortdurend uitnodigen om inspraak in de besluitvor-
ming vorm te geven;

• dat wij buurtcomités oprichten die de spreekbuis zijn 
voor een volledige wijk of doelgroepcomités die spre-
ken namens bv.  de ouderen, de jongeren, de minder 
mobielen, de sociaal kwetsbare inwoners, de  actieve 
bevolking, de ondernemers,… ). Zij komen ter vervan-
ging of aanvulling van de klassieke adviesraden;

• het aandurven om praatcafé ’s en burgerjury’s op te 
richten rond het beoordelen van nieuwe of ingrijpen-
de 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, doel-
stellingen duidelijk omschrijven en de nodige kredieten 
realistisch budgetteren;

• het belastinggeld van de Liedekerkse burger efficiënt 
aanwenden. Het lokaal bestuur realiseert haar op-
drachten en doelstellingen tegen een zo laag moge-
lijke kostprijs. Subsidies worden maximaal benut;

• beslissingen in duidelijke taal communiceren naar de 
burger.
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• meer kennisdeling en samenwerking met andere gemeenten be-
ogen, bijvoorbeeld voor de organisatie van de backoffice-dien-
sten, maar ook door een uitbreiding van de bestaande samenwer-
kingsverbanden met andere gemeenten en partners om financiële 
voordelen te bekomen ten voordele van de burger (bv. gezamen-
lijke organisatie Liedekerkse Pijl,…);

• voor een goede dagelijkse werking van het gemeentebestuur en 
zijn diensten staan. Doorslaggevend hierbij is de zorg die het be-
stuur draagt voor haar medewerkers (personeelsleden, vrijwilligers, 
….) zodat die op een enthousiaste manier mee het beleid helpen 
verwezenlijken;

• een laagdrempelige dienstverlening, korter bij de burger, door een  
decentralisatie van de diensten, zoals onder de vorm van mobiele 
lokale dienstencentra, een mobiel gemeente- en sociaal huis (wel-
zijnshuis), enzovoort.
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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-Gabriëlsite, het oude leegstaan-
de parochiecentrum, de site van de Civiele Bescher-
ming, ...

• 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 ont-
haaldiensten optimaliseren.

 
Een schoolbank voor ieder kind

• De gemeentelijke steun aan de scholen blijft broodno-
dig en gewaarborgd zolang er zich een capaciteits- 
probleem 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 meer speelpleinen inrichten in samenwerking 

5



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 speel-
pleinen.

Gezinsondersteuning

Daarvoor: 
• dienen wij gezinsondersteuning aan te bieden in samenwerking met 

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 ver-
enigingen, in het bijzonder om de kinderarmoede te detecteren en 
efficiënt aan te pakken.

        Voor ouderen

Seniorenwoningen en woningen voor andersvaliden

Omwille van de toenemende vergrijzing zal de noodzaak om pas-
sende 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 aan te 

moedigen.

Prioritair de uitbouw van een of meerdere dienstencentra  

realiseren
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Een seniorenbeleidsplan opstellen in samenwerking met de senioren- 

verenigingen, 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 Vereniging Vlaamse Huisvestingmaatschap-
pij)

Het voeren van een specifiek woonbeleid voor kansarmen dat zorgt 
voor betaalbare woningen. Sociale huisvesting is hierin een onmis-

bare schakel.

Daarom zal de gemeente:
• blijven inzetten op de samenwerking tussen de sociale verhuurkan-

toren (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 voor-
komen;

• uithuiszettingen proberen te vermijden door een draaiboek op te 
stellen dat in die situaties aan iedere inwoner van Liedekerke de-
zelfde rechten en plichten kan garanderen;

• doorgangswoningen voorzien met een reglement dat voor ieder-
een geldt: bv.  duur van het verblijf in een doorgangswoning. De 
gemeente kan deze doorgangswoning huren van SVK (bv. bij af-
sluiting 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 GezondheidsOver-

leg),  ziekenfondsen,  en andere welzijns- en gezondheidsorgani-
saties 

• 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
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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&Vplus:

• toch in belangrijke mate investeren in een betere en 
veiliger fietsinfrastructuur. Mogelijke acties of infra-
structuuraanpassingen hierbij zijn:
• fietssuggestiestroken die we zouden kunnen realise-

ren in bv. de Hoefstraat, Laan I en Salvialaan;
• fietsstraten die bijvoorbeeld mogelijk zijn in de Fa-

briekstraat 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 weg-
jes 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 ver-
keersinrichting, verhoogd toezicht, enzovoort.

Maar ook: 
• goed onderhouden wegen, zijwegen en wandelwegen; 

 

6



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

• beter bewegwijzering naar satellietparkings;
• 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 gemeente-
bestuur 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 aan-
pakken dan dit in het verleden het geval was. De politie kan én 
moet dan ook strenger optreden tegen overtredingen. 
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