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Start bouw Liedekerks 
jeugdcentrum

Opnieuw ‘Gezellige Gezinshoek’ 
ti jdens Kermis Opperstraat



Beste lezer, u weet intussen wel dat CD&V Liedekerke een nauwkeurige opvolging verzekert  van 
het verkiezingsprogramma waarmee de parti j in 2012 naar u als kiezer trok. In deze rubriek komt 
u te weten aan welke programmapunten de voorbije maanden hard gesleuteld werd!

• Aan de herinrichti ng van de stati onsomgeving wordt netjes voortgewerkt dat kunnen 
spoorwegreizigers en andere voorbijgangers elke dag opmerken. 

• Ook de komst van het jeugdcentrum bleek geen loze beloft e. Op 18 augustus is de aan-
nemer defi niti ef gestart met de bouw. Lees meer op pagina 3.

• ‘Financiële middelen vrijmaken om culturele en sporti eve acti viteiten nog meer binnen 
het bereik van andersvaliden en kansarmen te brengen’. Zo luidde één van de doelstellin-
gen in het verkiezingsprogramma. Hier biedt het vrijeti jdskompas vandaag een oplossing.  
Inwoners van Liedekerke met een beperkt inkomen ontvangen een vrijeti jdskompas voor 
zichzelf en hun hele gezin en krijgen zo de kans om deel te nemen aan het gemeentelijk 
vrijeti jdsaanbod. Deze kaart geeft  recht op een korti ng voor tal van acti viteiten. Meer info 
via het Sociaal Huis of het Vrijeti jdshuis!

• De heraanleg van de Stati onsstraat komt in zijn laatste fase. De rijweg van het middelste 
gedeelte wordt volledig vernieuwd.

• Integrati e van nieuwe inwoners is en blijft  een belangrijke oefening. We vinden het be-
langrijk dat nieuwe inwoners snel onze taal machti g zijn. Naar goede gewoonte vond 
daarom ook dit jaar de Zomerschool plaats. Hier wor-
den anderstalige kinderen uit de Liedekerkse basis-
scholen ondergedompeld in een heus taalbad. 

• Het project ‘Liedekerke Net’ wordt uitgebreid. Naast 
het groenonderhoud en het rein en fi jn houden van 
onze gemeente, zullen de medewerkers van ‘Liedeker-
ke Net’ een handje toesteken om de bibliotheek mooi 
op orde te houden. 2

Voorwoord
De zomer 2014 zit er op. Hij was bij momenten iets te fris, soms te nat en vooral te 
wisselvallig. Maar hij bracht ons een nieuwe Vlaamse regering, zelfs uitzicht op een 
onuitgegeven federaal kabinet en eindelijk de start van de bouw van een jeugdcentrum in 
Liedekerke.  Maar ook over de strijd tegen kinderarmoede, de uitvoering van ons verkiezings-
programma en de acti eplannen van onze CD&V jongeren verneemt u meer in deze editi e 
van C&TRAAL. Wij blijven immers onverzett elijk verder ijveren en werken voor een Vlaams, 
bruisend en gelukkig Liedekerke.  

Naar goede  Liedekerkse CD&V-traditi e starten wij het nieuwe 
werkjaar met de organisati e van onze   herfstf eesten. Een ideale 
gelegenheid om met ons ontspannen van gedachte te wisselen over 
een goed en moedig gemeetenbeleid.

Alvast allen van harte welkom op 20,21 en 22 september 2013 in het 
parochiehuis.

Beloofd is beloofd!
Geert Bronselaer

Voorzitt er
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Met veel trots kan ik als schepen van Jeugd 
aankondigen dat de bouw van het jeugd-
centrum begonnen is (locati e tussen het 
zwembad en de sporthal).

Als ex-voorzitt er van de jeugdraad stond ik 
jaren geleden zelf op de spreekwoordelijke 
barricades om een jeugdcentrum in Liedekerke
te bouwen. Na verschillende jongeren-
generati es is het eindelijk zover, ti jdens de 
zomer van 2015 zal er voor de jeugd een eigen 
plek zijn in onze gemeente.

Zo zal de Chiro er zijn vaste stek hebben met 
o.a. enkele vaste lokalen en opbergruimtes. 
Gelegen tussen de verschillende sportaccom-
modati es mag het voor hen dan ook geen 
probleem zijn om de jongeren acti ef hun 
zondag te laten doorbrengen. En bij regenweer 
kunnen zij steeds uitwijken naar de po-
lyvalente zaal die zich in het gebouw 
bevindt.
De jaarlijkse gemeentelijke vakanti ekampen 
zullen hier eveneens plaatsvinden met tal 
van mogelijkheden om jongeren op te vangen 
ti jdens de vakanti es. Zo is na de bouw van het 
jeugdcentrum de aanleg van een aanpalen-
de speelweide voorzien (achterzijde van het 
zwembad) waar kinderen kunnen ravott en op 
speelheuvels en speeltuigen.
Liedekerkse verenigingen konden jaren ner-
gens terecht om evenementen te organise-
ren. Dankzij de bouw van het jeugdcentrum 

kan onze jeugd opnieuw feesten in eigen 
gemeente en hoeven ze niet langer kilometers 
ver met een auto te gaan rijden.
Door het jeugdcentrum aan de sporthal 
aan te bouwen, krijgen onze sporters de 
beschikking over een comfortabele cafe-
taria om na het sporten een drankje te 
nutti  gen. Niet alleen onze jeugd en sporters 
zullen kunnen gebruik maken van de accom-
modati es, maar ook onze senioren zijn meer 
dan welkom om ti jdens de week bijeen-
komsten te houden, een kaartje te komen 
leggen of bijvoorbeeld een acti viteit zoals 
curvebowling te komen beoefenen.
Wel zijn er nog enkele uitdagingen waarbij we 
de hulp van alle Liedekerkenaren meer dan wel-
kom is zoals: een leuke naam vinden voor dit
multi funti onele jeugdcen-
trum, een goede uitbater 
vinden voor de sporthalcafetaria met zin voor 
initi ati ef, een mogelijke vzw die een echt 
jeugdcafé uitbaat, ...
Wil je hieraan meewerken? Twijfel dan niet 
om contact op te nemen en sluit je aan bij 
onze CD&V-jongeren die deze uitdagingen
willen mee realiseren 

Ikzelf kijk alvast uit naar de zomer van 2015!

Steven Van Linthout
Schepen van Sport, Jeugd en Onderwijs

Start bouw Liedekerks jeugdcentrum



Volgens recente ramingen moet de federale
regering alleen al voor 2019 meer dan 17 
miljard euro vinden om haar begroti ng op 
het niveau te brengen van wat met de Euro-
pese Unie is afgesproken. Voor de periode 
2014-2019 beloopt het gat bijna 60 miljard 
als er geen maatregelen genomen worden. 
Dat de federale regering sinds enkele jaren 
steeds weer moet bezuinigen is grotendeels te 
wijten aan het feit dat de paarse regeringen 
Verhofstadt I en II in de periode 1999-2007, 
toen het economisch goed ging, vergeten zijn 
een spaarpotje opzij te zett en. 

Op Vlaams niveau moeten ook een aantal 
miljarden gevonden worden. En trouwens, 
ook op gemeentelijk vlak moet de tering naar 
de nering worden gezet want tegen 2019 
moet elke gemeente voldoende overhouden 
uit haar normale inkomsten en uitgaven om 
daarmee de rente en afl ossingen van haar 
opgenomen leningen te kunnen betalen. 

Onze overheden staan dus met zijn allen 
voor enkele moeilijke jaren en zullen sterke
beslissingen moeten creëren. aangezien de 
eerstvolgende verkiezingen er pas in 2018 
aankomen, hebben zij enkele jaren om een 
moedig beleid te voeren zonder gestoord 
te worden door verkiezingscampagnes. 
Bovendien zegt de volkswijsheid “nieu-
we bezems vegen goed”. De uitdagingen 

zijn groot, want naast het saneren van de 
overheidsfi nanciën zijn er heel wat andere 
belangrijke noden: de concurrenti ekracht van 
de ondernemingen herstellen, de fi scaliteit 
hervormen, justi ti e effi  ciënter maken, de 
sociale voorzieningen verbeteren (de wacht-
lijsten wegwerken), het onderwijs meer 
toekomstgericht maken, …

Wat de Vlaamse regering betreft , ziet het er 
alvast geruststellend uit. Tamelijk vlug kon 
de nieuwe ploeg starten. N-VA en CD&V za-
gen rap in dat ze het samen moeten waar 
maken en ze ruilden de socialisten in voor de 
liberalen als derde regeringsparti j. Dit ver-
schuift  het accent van het beleid wellicht wat 
in ‘rechtse’ richti ng. De aanwezigheid van 
CD&V is echter een ijzersterke garanti e voor 
de noodzakelijke belangrijke sociale dimensie
in het komende beleid. CD&V levert dan ook 3 

Wat ná de verkiezingen van zondag 25 mei 2014?

Op zondag 25 mei 2014 brachten Vlamingen en Walen met z’n allen hun stem uit over de 
toekomst van België. Ondertussen werd een Vlaamse regering gevormd, en is de federale 
regering volop in aanmaak. Met andere woorden, de kaarten voor een nieuwe beleidsperiode
zijn gelegd. Maar wat betekent dit nu precies? En met welke uitdagingen zullen de nieuwe 
regeringen rekening moeten houden?
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Op federaal niveau loopt de regeringsvorming 
wat moeizamer, maar dat is niet verwonderlijk. 
De kiezers hebben de kaarten op 25 mei nogal 
grondig geschud en bovendien heeft  Wallonië 
anders gestemd dan Vlaanderen. Zoals uit de 
tabel blijkt, is N-VA de grootste Nederlandsta-
lige parti j in het federale parlement, net even 
groot als Open Vld en sp.a en Groen samen. 
Langs Franstalige kant blijven de socialisten de 
grootste parti j. En zoals algemeen geweten, 
kunnen N-VA en de Waalse socialisten moeilijk 
door één deur.

Op het moment dat deze C&TRAAL naar de 
drukker gaat, zijn de onderhandelingen over 
de federale regering nog aan de gang. Het ziet 
er naar uit dat N-VA, CD&V en Open Vld langs 
Nederlandstalige kant een regering gaan vor-
men met alleen de liberalen langs Franstalige 
kant. Voor het eerst sinds 9 mei 1988 zullen 
de Franstalige socialisten niet in de federale 
regering zitt en. Vele Vlamingen slaken waar-

schijnlijk een zucht: “Oef, eindelijk een 
regering zonder die ouwerwetse PS” (die 
zichzelf nota bene “progressief” noemt). 
Eindelijk ruimte voor een beleid dat streeft  naar 
“Economische groei met sociale vooruitgang”, 
niet toevallig de ti tel van het beleidsplan dat 
CD&V in februari voorstelde. 

Zeer belangrijk is dat CD&V waarschijnlijk 
de Eerste Minister van de nieuwe federale 
regering zal leveren en dus in de bestuurders-
stoel zal zitt en om de federale regering op koers 
te houden. En die koers is uitgetekend in 3 
dimensies, zoals voorgesteld in het 3D-plus-
plan waarmee CD&V naar de verkiezingen 
trok: de economische dimensie, de sociale
dimensie en de dimensie van de sociale 
zekerheid.
Daarmee blijft  CD&V een vaste waarde in 
de Vlaamse en federale politi ek, net zoals 
trouwens in de Europese en de Liedekerkse 
politi ek.

ervaren ministers, met bevoegdheden die de 
christendemocraten nauw aan het hart liggen. 

Bovendien mogen we daar-
bij niet vergeten dat de Vlaamse
autonomie door de zesde staatshervor-
ming groter is dan velen ooit hadden durven 

dromen. Voor beleidsdomeinen die direct met 
de Vlaamse gezinnen en ondernemingen te 
maken hebben, is het zwaartepunt defi niti ef 
verschoven naar de deelstaten. Net zoals bij 
vier van de vijf vorige staatshervormingen, is 
ook de zesde in zéér grote mate de verdienste 
van CD&V-politi ci!

Nederlandstaligen Franstaligen Totaal
N-VA 33 - 33
Liberalen 14 20 34
Socialisten 13 23 36
Cd&v en cdH 18 9 27
Ecolo en groen 6 6 12
Andere parti jen 8

Samenstelling van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers sinds 25 mei
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Tijdens de zomervakanti e ging Jong CD&V Lie-
dekerke niet in zomerreces. In plaats daarvan 
werd er hard gewerkt aan de planning voor 
het komende werkjaar. De CD&V-jongeren 
hebben in de komende maanden alvast enkele 
leuke acti viteiten en projecten voor u in pett o!

In een politi eke jongerenafdeling blijft  
het welzijn van de jeugd vanzelfsprekend 
C&TRAAL staan! Voldoende jong plezier en 
verti er is daar een belangrijk onderdeel van. 
Daarom zet Jong CD&V Liedekerke mee zijn 
schouders onder het Weekend van de Jeugd, 
dit wordt jaarlijks georganiseerd door Jeugd-
raad Liedekerke en vindt plaats het week-
end van vrijdag 17 oktober tot en met 
zondag 19 oktober. Op het programma staat 
een avondje stand-up comedy, de intussen
alombekende kroegentocht en twee 
gocartraces voor zowel kinderen als jongeren. 
Kinderen kunnen op zondag ook hun hartje 
ophalen in ‘Kidsplanet’ op het binnenplein van 
het gemeentehuis.

Jong en oud houden best uw agenda’s vrij op za-
terdag 31 januari 2015. Jong CD&V organiseert 
dan het Bal van de Burgemeester in GC De Wa-
rande. Na de offi  ciële CD&V-nieuwjaarsrecep-
ti e volgt een optreden van niemand minder dan 
Frituur Paula! Bovendien schenkt Jong CD&V 
Liedekerke hier ook meteen zijn jaarlijkse Egel-
prijs weg. Deze felbegeerde award gaat naar 
dé persoon of de groep die zich het voorbije 
jaar bijzonder verdienstelijk maakte voor onze 
gemeente. Wie sleept dit jaar de prijs in de 
wacht? Kom het te weten op het Bal van de 
Burgemeester in Liedekerke!

Het moet gezegd 
worden: Jong 
CD&V Liede-
kerke is razend 
e n t h o u s i a s t 
over de komst 
van het jeugd-
centrum! De 
CD&V-jongeren 
namen dan ook 
spontaan deel 
aan de selfi e-
campagne van 
Jeugdraad Liedekerke om zo hun dank te be-
tuigen aan het gemeentebestuur! Toch zit 
het werk er nog niet op. ‘Aangezien de wer-
king van een jeugdcentrum staat met de 
vrijwilligers die van het project een succes 
willen maken, brainstormen we als politi eke
jongerenvereniging ook over hoe we de 
Liedekerkse jeugd hierin kunnen ondersteunen’
zegt CD&V-jongerenvoorzitt er Jurgen Van 
Langenhof. ‘Samen met schepen van Jeugd 
Steven Van Linthout denken we  er on-
dermeer aan een tapcursus of een cursus 
evenementen organiseren.’ 

Wil je meedenken over het jeugdcentrum 
of het Liedekerkse jeugdbeleid? Neem dan 
gerust contact met ons op via jvl150@hotmail.
com!

Jong CD&V Liedekerke: alive and kicking!
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Liedekerke bindt de strijd aan tegen kinderarmoede

Kinderarmoede in Vlaanderen blijft  toene-
men. Een harde realiteit, die dringend om 
oplossingen vraagt. De Vlaamse Regering 
keurde daarom begin dit jaar een structureel 
subsidiekader goed. Hierdoor krijgen lokale 
besturen de fi nanciële ruimte om komaf te 
kunnen maken met kinderarmoede in hun stad 
of gemeente. Ook onze gemeente wil zich hier 
resoluut voor inzett en en kan daarbij rekenen 
op een jaarlijkse subsidie van 26 197,773 EUR.

Uiteraard krijgt de gemeente deze subsi-
die niet voor niets. De Vlaamse Regering 
formuleert een aantal prioriteiten waarmee de 
gemeenten en steden rekening moeten 
houden. Zo ligt de focus op kinderen tot en met 
drie jaar en hun gezin. De acti es ter bestrijding 
van kinderarmoede moeten duurzaam zijn en 
ook op verschillende levensdomeinen inwer-
ken. Bovenal benadrukt de Vlaamse Regering 
dat de doelgroep zelf bij elke fase van het 
project nauw betrokken wordt. 
Om deze drie beleidsprioriteiten te realiseren, 
is er een werkgroep ‘Lokale Kinderarmoe-

debestrijding’ in het leven geroepen. Deze 
bestaat uit medewerkers van de sociale dienst 
van het OCMW, de integrati edienst en andere 
belangrijke partners zoals Kind & Gezin. 

“In het eerste jaar van het project willen we 
vooral in dialoog treden met de kwetsbare 
gezinnen voor wie het project een oplossing 
moet bieden”, zegt OCMW-voorzitt er Roel 
Guldemont. “Om de subsidie opti maal te 
besteden, is het in eerste instanti e belangrijk 
hun noden en problemen te kennen. Ook zijn 
er interviews gepland met beleidsmakers en 
belangrijke brugfi guren in het project. Hierin 
worden we bijgestaan door VZW De Link en 
VZW Uit De Marge, die ons de nodige experti se
in de materie kunnen leveren.” 

De stuurgroep, bestaande uit de werkgroep 
en de bevoegde beleidsmakers, bewaakt de 
voortgang van het project en zal eind 2014 
een aantal concrete doelstellingen en acti es 
formuleren. Wordt ongetwijfeld vervolgd!



Ook dit jaar op Kermis Opperstraat: de Gezellige Gezinshoek!

Wil je tijdens het weekend van 4 
en 5 oktober even ontsnappen 
aan de kermisdrukte? Neem dan 
samen met je gezin een pauze in 
de Gezellige Gezinshoek! CD&V 
Liedekerke verwelkomt je op za-
terdag van … tot … uur en zondag 
van … tot … uur op de binnen-
plaats achter het Sociaal Huis. 

Ouders en grootouders genieten 
er in alle rust van een drankje 
terwijl de kinderen volksspelen 
ontdekken, lachen met de clown 
van dienst en zich volledig uitle-
ven op het springkasteel!

Iedereen van harte welkom!


