
plein… die iedere politicus 

zou moeten hebben. Geen 

einzelgänger, de ploeg en het 

welzijn van elkeen in zijn 

gemeente staan bij hem voor-

op. En dat heeft hij weldege-

lijk bewezen”. 

Als partij zijn we terecht fier 

op wat Alberic Sergooris 

heeft gepresteerd. Oprecht 

dank voor je inzet Alberic! 

Je bracht de rust terug en je 

hebt er voor gezorgd dat de-

ze nieuwe ploeg een goeie 

doorstart heeft gemaakt. We 

wensen Jo Fonck als burge-

meester nu alle succes toe in 

de uitbouw van ons Dender-

leeuw. 

Op 19/11/2015 legde Alberic 

Sergooris de eed af als burge-

meester en dit na een politiek 

zeer woelige periode. Deze 

taak opnemen in lastige om-

standigheden en na een moei-

lijke periode van onbestuur-

baarheid is zeker niet evident. 

Een voor hem ongeëvenaarde 

dag,  een enorme uitdaging, 

een sprong in het onbekende 

en toch …  heeft hij vele men-

sen verbaasd. 

Verbaasd in positieve zin. De 

reacties die we binnenkregen 

over zijn functioneren als bur-

gemeester waren positief. 

Zelfs op het gouvernement 

blikt men goedkeurend terug 

op zijn periode van 

“menselijk” besturen. Hij ge-

droeg zich zoals een burge-

meester echt moet zijn: als 

mens tussen de mensen. Ver-

bindend en niet verdelend. 

Ook al had hij niet de grote 

politieke ervaring, op vraag 

van onze partij en coalitiepart-

ners nam hij de uitdaging aan 

en kon hij hierbij steeds be-

roep doen op de politieke erva-

ring van zijn collega’s Jan De 

Nul en Sofie Renders.  

“Deze man bezit wat je moet 

bezitten als burgemeester. 

Sterk analyserend, het kunnen 

inschatten van een spannings-

veld, sterk sociaal contactvaar-

dig, intermenselijk begaafd, 

directief waar het moet en een 

sterk uithoudingsvermogen. 

Bij deze voor hem niet eviden-

te opdracht, belde hij mij om-

zeggens dagelijks”, stelt Jan 

De Nul. “Met mijn jarenlange 

ervaring heb ik hem steeds 

inhoudelijk weten te onder-

steunen en met raad en daad 

bijgestaan waar ik kon. Ik 

heb dit met veel voldoening 

gedaan en beschouw dit zelfs 

als een eer”. 

“Verbazend hoe Alberic dit 

in deze tussenperiode heeft 

klaargespeeld,” gaat Sofie 

Renders verder. “In een ver 

verleden was ik leerling toen 

hij muziekleraar was, nu 

mocht ik als schepen onder 

zijn voorzitterschap aan col-

legetafel zitten. “Van burger 

van Denderleeuw tot burger-

vader voor Denderleeuw”. 

Dat vat Alberic zijn ambtspe-

riode voor mij het meeste 

samen. Een teamspeler be-

gaafd met menselijke voel-

sprieten in het college, in de 

administratie, op het dorps-

Hoe een burgemeester moet zijn! 

C D & V— D E N D E R L E E U W  
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Een korte 

voorstelling 

 van de 

bestuursleden 

 

Agenda: 

 

Zondag 26/06/2016  

CD&V’s Wij-cafe 

op de rommelmarkt 

& garagevekoop te 

Welle 

 

Zaterdag 6/08/2016  

Lieje-Zomert 

 

Zaterdag 10/09/2016 

en  

Zondag 11/09/2016 

Eetfestijn. 

 

Zondag 23/10/2016 

Ontbijt met V&M 

C D & V ’ S  N I E U W S B R I E F  

Wist je dat? 

Willy Cobbaert. 

 

Willy Cobbaert is een 

gepensioneerd beamb-

te en werkte de laatste 

negen jaren van zijn 

actieve loopbaan als  

gedetacheerde in de 

functie van      gewes-

telijk secretaris voor de  vakbondscen-

trale ACV Transcom. 

 

Willy is geboren in 1947. Studeerde aan 

het toenmalig Heilig Kruiscollege in 

Denderleeuw en  het V.T.I in Aalst. Na 

zijn legerdienst werkte hij als technicus 

bij de voormalige R.T.T – Belgacom. 

Hij is getrouwd met Edith De Four en 

heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen. 

 

In Denderleeuw is hij naast voorzitter/

coördinator van Beweging.net ook se-

cretaris van de plaatselijke ACV afde-

ling. Binnen de CD&V bestuursploeg 

zal hij zich bezig houden met vorming- 

en bewegingswerk  

Enig in Europa…. Een pareltje in onze gemeente. 

Volgens de bouwers van de brug…. “Hebben ze al 

heel veel bruggen gebouwd in heel Europa maar 

nog nergens een gelijkaardige” 

 

Schepen van Openbare Werken Jan De Nul blikt 

positief terug op deze realisatie. "Ik ben enorm 

tevreden over dit prachtig kunstwerk. Echt een 

juweeltje en volledig inpasbaar in de directe om-

geving van de Wellemeersen. Ons prachtig natuur-

reservaat krijgt er zo een extra attractie bij en is 

tevens een uithangbord voor ons wandeltoerisme 

met het mooie Welle- en Kapellemeersenpad. On-

ze wandelrecreatie en natuurbeleving in onze Den-

derregio varen hier wel bij." 

Brug voor overweg Wellemeersen 

Sofie Renders 

 

WAAR STA IK VOOR & WAAR GA IK 

VOOR 

 

Ik ben 34 jaar, de dochter van Lucien en Lut-

gart Vanden Broeck, mijn geliefde mama die ik 

vier jaar geleden verloor en de zus van Jan en 

Tine en sinds een halfjaar samenwonend met 

mijn vriend Michael Vandenhaute en zijn twee 

meisjes. Ik ben afgestudeerd als juriste in 2005 en behaalde in 

2010 nog een master milieurecht. Na 5 jaar in de advocatuur en 

wetenschappelijk onderzoek aan de RUGent, werkte ik  als cel-

hoofd contracten en nu juriste bij het Agentschap Wegen en Ver-

keer in Brussel. Sinds 2006 ben ik verkozen als gemeenteraadslid 

in Denderleeuw en in februari 2012 kreeg ik het voorrecht Mar-

leen Van der Hoeven op te volgen als Schepen van Sociale Zaken. 

Na de verkiezingen in 2012, werd ik verkozen als schepen voor 

Cd&V en mocht ik de bevoegdheden Financiën, Jeugd, Milieu en 

Duurzaamheid op mij nemen. 

  

Ik ben geboren en getogen in (klein) Denderleeuw waar ik mijn 

jeugd doorgebracht heb samen met mijn broer Jan en zus Tine om 

uiteindelijk naar de studentenstad bij uitstek - Leuven te trekken 

waar ik mijn diploma rechten behaalde. In mijn vrije tijd vond je 

me terug in de muziekschool, de fanfare De Dendergalm, 20 jaar 

in de Scouts Denderleeuw, jeugdhuis Stam X. Vanuit dit sociaal 

engagement geërfd van moeders kant en de interesse voor het politieke spel geërfd van vaders kant, kwam ik 

voor de eerste keer op met de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en nog eens in 2012 en ben ik verkozen als 

gemeenteraadslid. 

Mijn hart blijft bij de jeugd (en meer in het bijzonder bij de jeugdverenigingen) liggen en het verenigingsleven in 

de ruimere zin. Er is iets belonends aan je samen belangeloos inzetten voor anderen. Vanuit studie- en professio-

nele ervaring gaat mijn interesse dan naar administratief recht in de ruimste zin, van milieurecht over ruimtelijke 

ordening naar openbare werken en mobiliteit, thema’s die in deze snelle wereld alleen aan belang blijven toene-

men. Als jonge dertiger en nu een tijdje woonachtig in mijn eigen nieuwe huis, ben ik dan persoonlijk zeer ge-

voelig aan het thema betaalbare huisvesting voor iedereen, jong en oud, koop of huur, gehandicapten- en bejaar-

denwoningen. Daar wil ik graag verder mee aan werken met deze ploeg van Cd&v. 
 

GSM: +32 (0) 478 29 29 27     Email adres: sofie.renders@denderleeuw.be     Website: http://sofie.renders.cdenv.be/ 
Facebook: https://www.facebook.com/sofierenders1    

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sofie-renders-0219864?trk=nav_responsive_tab_profile 

http://www.linkedin.com/pub/sofie-renders/4/986/21 
POLITIEKE MANDATEN 

Gemeenteraadslid (2006-2012) - Schepen van Welzijn, Integratie en Bibliotheek sinds 15 februari 2012 -  

     Schepen van Financiën, Jeugd, Milieu en Duurzaamheid sinds 9 januari 2013 

mailto:sofie.renders@denderleeuw.be
http://sofie.renders.cdenv.be/
https://www.facebook.com/sofierenders1
https://www.linkedin.com/in/sofie-renders-0219864?trk=nav_responsive_tab_profile
http://www.linkedin.com/pub/sofie-renders/4/986/21
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Voor zij die in  

augustus thuis 

blijven 

De anderen 

wensen we een 

hele prettige 

vakantie toe…. 

26 juni onze  CD&Vs 

Wij-cafe   

op de garage verkoop  

& rommelmark  

In Welle 

Zaterdag 10 en zondag 11 september Eetfestijn 

CD&V’s Wij-cafe 

 

Om  

aan te stippen  

in de aganda’s 

 

C D & V ’ S  N I E U W S B R I E F  

Ontbijt met V&M op zondag 23 oktober 2016 

Perslinks van de voorbije dagen 
https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/.  
www.liejezomert.be 

  
 

Allen welkom in ons  

eerste CD&V  
 

Wij-café 
 

Op de grootste  

garageverkoop & rommelmarkt 
 

Op zondag 26 juni 
 

Je kan ons vinden in de   

Regentiestraat te Welle 
 

Van 8u tot 18u 
 

Met ochtend concert van E-line 

Van 10u. tot 12u. 

https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/

