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C&traal

Vernieuwing stationsomgeving start op 2 september

1 jaar na verkiezingen
CD&V houdt woord!

Herfstfeesten CD&V Liedekerke op 14 - 15 - 16 september 2013



Begin september zit voor de 
meeste onder ons de vakantie er 

weer op. Wat rest zijn eventueel 
herinneringen aan een weldoende 

reis, een mooie fiets- en wandeltocht, een 
gezellige barbecue of gewoon het anders 
dan anders zijn dat het vakantieleven 
meestal kenmerkt. Bij het overschakelen 
naar ons drukke werkritme is het misschien 
goed om iets meer van dat vakantiegevoel 
vast te houden en zo de realiteit van elke 
werkdag meer genietbaar te maken.

Op federaal en regionaal vlak betekent het 
einde van de zomer de start van een nieuwe 
parlementair werkjaar en de aanloop naar 
de moeder aller verkiezingen in mei 2014. 
Met de operatie Innnesto startte CD&V 
deze aanloop al in december 2012. Innesto 
is een term uit de wijnbouw waarbij jonge 
scheuten geënt worden op een bestaande 
stronk. Het symboliseert ons doel: op 
onze sterke ideologische wortels nieuwe 
scheuten enten, die concrete antwoorden 
geven op de uitdagingen van vandaag 
en morgen. Lokaal zitten wij intussen 
stevig op koers en stomen wij één jaar 
na de gemeenteraadsverkiezingen, op 
volle kracht verder. Ook hier enten wij 
nieuw en jong talent op onze oudere en 
ervaren stamploeg om een goede oogst te 
waarborgen. 

Om u hierover helder en correct te 
informeren steken wij ons informatieblad 
Keerpunt na vele jaren trouwe dienst 
in een nieuw kleedje. Onder de vorm 
van een hedendaags magazine ‘C&traal’ 
krijgen jullie alvast zicht op hoe wij 
effectief de huidige en toekomstige 
bekommernissen van de Liedekerkenaars 

ter harte nemen met het realiseren van 
haalbare en betaalbare projecten die de 
kwaliteit van onze leegomgeving gevoelig 
verbeteren. Maar ook de verbondenheid 
in onze lokale samenleving versterken en 
de mensen – ook de meest kwetsbaren - 
meer vertrouwen en zekerheid bieden 
zijn een prioriteit. Concrete acties 
en verwezenlijkingen zijn het beste 
antwoord op de kracht van de zogezegde 
verandering.

Traditiegetrouw organiseert CD&V-
Liedekerke bij het begin van het nieuwe 
werkjaar zijn herfstfeesten. Een bescheiden 
maar van oudsher niet te verwaarlozen 
kans om nog even te onthaasten alvorens 
met de wind in de zeilen het roer krachtig 
vast te grijpen. Alvast van harte welkom 
op 14, 15 en 16 september 2013 in het 
parochiehuis!

Geert Bronselaer
Voorzitter CD&V Liedekerke
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Woordje van de voorzitter

LIEDEkErkE wErkt !



STANDPUNT

LIEDEkErkE DEnkt !

Wie even om zich heen kijkt, ziet dat 
Liedekerke als gemeente niet stilstaat. 
Met verschillende projecten wil het 
gemeentebestuur zijn inwoners voorzien 
in de behoeften waar een hedendaagse 
gemeente nood aan heeft. Maar zijn deze 
projecten noodzakelijk? Kan Liedekerke dit 
financieel aan? Burgemeester Luc Wynant 
biedt u graag een antwoord op deze 
prangende vragen.

Beste Liedekerkenaren

De voorbije jaren is er heel wat werkt verzet 
in Liedekerke en dat mag volgens ons gezien 
worden. Maar het werk is evenwel nog niet 
helemaal klaar. Vandaag werken wij aan 
de opmaak van een meerjarig beleidsplan, 
een traject dat we uittekenen voor onze 
gemeente voor de periode tot 2019. Hierbij 
maken we dankbaar gebruik van de talrijke 
bijzonder nuttige ideeën die inwoners ons 
de voorbije maanden hebben overgemaakt 
en trachten we zo verder te gaan op de 
ingeslagen weg. Ook de komende jaren 
bouwen wij verder aan een dynamisch 
Liedekerke, dat zorgzaam is voor jong en 
oud. 

De uitdagingen waarvoor onze maatschappij 
staat, zijn echter niet gering. De gevolgen 
van de financieel economische crisis wegen 
nog steeds zwaar door bij heel wat mensen, 
niet in het minst bij de zwaksten onder ons. 
Anderzijds moeten wij ervoor zorgen dat 
onze gemeente blijft vooruitgaan. En het is 

al te eenvoudig om te denken dat het verder 
uitbouwen van onze gemeente zonder 
voldoende financiële middelen mogelijk is.

Precies om deze reden hebben wij vorig jaar 
de gemeentelijke belastingen verhoogd. 
We vinden dat een gemeentelijk beleid 
op duurzame wijze verankerd moet zijn in 
een gezond, voorzichtig en vooruitziend 
financieel beleid. Waar mogelijk besparen 
we uiteraard ook op de gemeentelijke 
uitgaven. Financieel heeft onze gemeente 
vandaag dan ook een sterke onderbouw die 
de toekomst moet veilig stellen. 

Onze ambitie is om van Liedekerke een 
moderne gemeente te maken waar écht 
geleefd en gewoond wordt. Om in ieders 
behoefte te voorzien bouwen we verder aan 
de belangrijke Liedekerkse troeven, zoals 
een bloeiende handel, een groene duurzame 
leefomgeving, zorgvoorzieningen voor 
jong en oud, vrijetijdsfaciliteiten zoals 
sport, cultuur en recreatie, en een vlotte en 
veilige bereikbaarheid. Door stapsgewijze 
onze gemeente verder uit te bouwen plukt 
elke Liedekerkenaar hiervan dagelijks de 
vruchten.

“We moeten ervoor zorgen dat
onze gemeente blijft vooruitgaan”
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4 LIEDEkErkE bELooft !

In dit opzicht plannen wij de komende jaren 
een aantal toekomstgerichte projecten zoals 
de herinrichting van de stationsomgeving 
tot een moderne toegangspoort, de 
bouw van een jeugdcentrum waar jong 
en oud terecht kan, de vernieuwing van 
verschillende straten en zijwegen, het 
stimuleren van projecten die betaalbaar 
wonen mogelijk maken, de bouw van een 
nieuwe zorgcampus voor het rusthuis 
Sint-Rafaël en de verdere uitbouw van 
een warm en aangenaam dorpscentrum. 
Deze projecten geven een antwoord op 
de uitdagingen waarvoor wij als zorgzame 
gemeente staan. Liedekerke leeft is immers 

geen holle slogan maar een slogan die 
heel wat vertelt over onze gemeente. Wij 
koesteren de ambitie om van Liedekerke de 
voorbeeldgemeente voor de regio te maken, 
met projecten op maat van Liedekerke voor 
ieder van Liedekerke. Samen kunnen wij 
van Liedekerke een nog mooiere gemeente 
maken, waar duurzaam wonen, werken 
en leven in een bruisende, sociale en open 
gemeente de kerngedachte is. Wij rekenen 
op uw steun en medewerking!

Luc Wynant
Burgemeester

Een verkiezingsprogramma kan al wel eens 
bol staan van beloftes en plannen die daarna 
een lege doos blijkt te zijn. CD&V Liedekerke 
heeft daar een totaal andere kijk op. Ons 
principe luidt: beloofd is beloofd! In dit 
magazine willen we steevast ons programma 
onder de loep nemen en aftoetsen aan de 
realiteit. Na pakweg acht maanden kunnen 
we uiteraard nog geen bloemlezing aan 
realisaties voorleggen. Wel mogen we bogen 
op een goed uitgestippeld traject waarbij op 
korte termijn toch al enkele veranderingen 
zichtbaar zijn:

• In het verkiezingsprogramma beloofde 
CD&V Liedekerke een jonge schepen 
of gemeenteraadslid bevoegd voor de 

jeugdzaken. Met onze schepen Steven Van 
Linthout hebben we vandaag een jonge 
beleidsvoerder die het kloppend hart 
van de Liedekerkse jeugd als geen ander 
aanvoelt.

• Zijn ervaring en kennis zullen meer dan 
nuttig zijn voor de realisatie van het fel 
besproken jeugdcentrum. Dit complexe 
dossier liep enige vertraging op, maar de 
jeugd kan op beide oren slapen. Het komt er! 

• Ook de herinrichting van de 
stationsomgeving is gestart en wordt een 
fraaie en uitnodigende toegangspoort 
tot onze Vlaamse, bruisende en gelukkige 
gemeente. Lees meer op pagina 5!

• Jammer maar helaas moesten vorig jaar de 
gemeentebelastingen toch naar omhoog 
om de financiële toekomst van onze 
gemeente gezond en krachtig te houden. 
Wij hielden eraan om de verhoging 
tegelijkertijd onder controle te houden en 
met het surplus aan middelen toch een 
toekomstige meerwaarde te scheppen 
voor onze inwoners.

Wij verzekeren verdere opvolging van ons 
verkiezingsprogramma.   Wordt vervolgd!

Beloofd is beloofd



5LIEDEkErkE groEIt !

WIST JE DAT...
…elke Vlaming met een erkende handicap 
voortaan recht heeft op een basisuitkering? 
Minister Jo Vandeurzen voerde deze 
maatregel in zodat de gehandicapte zelf 
zijn zorg en ondersteuning kan betalen. 
Bovendien investeert de Vlaamse regering 
in dienstverlening aan gehandicapten.

…senator Etienne Schouppe voorzitter 
is van de werkgroep ‘Nieuwe indicatoren 
voor economische prestaties, sociale 
vooruitgang, levenskwaliteit en geluk’?

…minister Hilde Crevits er voor gezorgd 
heeft dat De Lijn 386 nieuwe bussen 
kan kopen? Dit is de grootste Vlaamse 
investering in nieuwe bussen ooit.

…je met vragen en problemen rond 
huisvuilophaling terecht kan bij Rita Triest 
op het nummer 0478 21 28 21? Zij zetelt 
namelijk in het directiecomité en de raad 
van bestuur van ILvA.

De gemeente Liedekerke vernieuwt samen 
met de NMBS-Holding, Infrabel en het 
Vlaams Gewest de stationsomgeving. De 
werken starten op maandag 2 september 
2013.

De aannemer begint de werken met 
de heraanleg van de rotonde die de 
Affligemsestraat en de N208 verbindt. Het 
verkeer tussen het stationsgebouw en de 
rotonde zal daarom enkel in de rijrichting 
van de rotonde kunnen rijden (groene 
pijl). Het verkeer naar Liedekerke zal 
omgeleid worden via de nijverheidszone 
Begijnemeers (oranje pijl). 

Meer informatie over het project en de 
vooruitgang van de werken vindt u op www.
liedekerke.be. Op de gemeentelijke website 
kunt u zich onder andere inschrijven op een 
handige nieuwsbrief. Vragen? Neem contact 
op met de dienst Infrastructuur via het 
nummer 053 64 55 31 of via e-mail naar
stationsomgeving@liedekerke.be

Herinrichting stationsomgeving start op 2 september



6 LIEDEkErkE sport !

Ook Vrouw & Maatschappij-voorzitster Rita Triest stak zowel op
als naast het veld een handje toe!

Na een namiddag boordevol  
sterke voetbalprestaties werd 
de finale gespeeld tussen de 
Leppen uit Liedekerke en ZVC De 
Tijgerboys uit Denderleeuw.

ZVC De Tijgerboys kwam als winnaar uit de bus. Zij scoorden het 
beslissende doelpunt na penalty’s. De tweede plaats ging naar 
De Leppen. Beide ploegen ontvingen nog een kleine attentie. 
Jong CD&V wil iedere deelnemende ploeg en alle medewerkers 
bedanken voor hun deelname aan deze zevende editie van Copa 
Likert !

Op zaterdag 13 juli organiseerde Jong CD&V Liedekerke haar jaarlijkse voetbaltornooi op 
het kunstgrasveld Heuvelkouter. Onder een stralende zon streden er 12 ploegen voor de 
felbegeerde wisselbeker. Hieronder vindt u een kort fotoverslag! (Foto’s: Jacky Delcour).

Copa Likert VII

IN BEELD
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Liedekerkse
vereningingen
maken feest
van 11 juli

LIEDEkErkE fEEst !

Naar jaarlijkse gewoonte zette de gemeente Liedekerke het feest van de Vlaamse 
Gemeenschap in de verf met een groot volksfeest. Dit jaar vond de viering plaats op 
donderdag 11 juli zelf in het Pastorijpark van Liedekerke. Sinds 1973 herdenkt Vlaanderen op 
deze dag dat het Franse staande leger in 1302 verslagen werd door een Vlaams burgerleger. 
Deze veldslag is de geschiedenis ingegaan als de Guldensporenslag.

In het pastorijpark waren niet minder dan twaalf verenigingen aanwezig met een brede 
waaier aan culturele, promotionele, sportieve, natuurgebonden en niet te vergeten eet- en 
drankstandjes. CD&V-geleding Vrouw & Maatschappij kon niet ontbreken 
en wist met hun hot-dogstand heel wat hongerige 
belangstellenden aan te trekken. Sportregio 
Pajottenland zette in samenwerking met 
de Liedekerkse sportdienst de actie ‘Kijk! 
Ik fiets’ op touw. De allerkleinsten konden 
zich zo aan een eerste fietservaring op 
twee wielen wagen.

Om 19 uur kwam burgemeester Luc Wynant 
aan de beurt met zijn jaarlijkse feestrede, 
gevolgd door een samenzang van ‘De 
Vlaamse Leeuw’ onder leiding van het Koor ter 
Muilen. De kers op de taart kwam er door het 
optreden van Commerwell uit Denderleeuw. 
Alle remmen werden losgegooid op zowel 
Vlaamse als andere hits.

COLOFON
Eindredactie: Bram Bronselaer
Redactieteam: Bram Bronselaer – Geert Bronselaer – Erwin De Brabanter – Rita Triest 

Geert Temmerman – Jurgen Van Langenhof - Yvan Arys – Luc Wynant
Druk en vormgeving: Drukkerij Van Damme
VU: Yvan Arys, Rozemarijnlaan 33, 1770 Liedekerke
E-mailadres redactie: bram.bronselaer@hotmail.com 
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