
natuur en grondstoffen. 

Dit lijkt op het eerste zicht 

misschien ons petje als ge-

wone burger en consument te 

boven te gaan. Wat kunnen 

wij immers 

doen dat kan 

bijdragen tot 

een duurzame 

economie met 

een groeiende 

werkgelegen-

heid? De 

duurzaam-

heidsbeurs 

van de ge-

meente laat 

ons uitstekend 

kennis maken 

met een aantal 

mogelijkheden en toont dat 

het minder moeilijk is dan 

we denken. Vandaar een 

warme oproep namens het 

bestuur van CD&V Dender-

leeuw om deel te nemen aan 

de duurzaamheidsbeurs! 

We kunnen het de dag van 

vandaag haast dagelijks ho-

ren of lezen in de pers: we 

moeten evolueren naar een 

meer duurzame economie en 

naar duurzaam consumeren. 

Maar wat is dat precies  

duurzame economie en wat 

moet je daar als burger nu 

mee? 

Om op die vraag een ant-

woord te geven organiseert 

onze gemeente op zondag 24 

april 2016 opnieuw de duur-

zaamheidsbeurs. Op het 

geefplein kunnen bezoekers 

spullen weggeven of ruilen. 

In het repair café kan men 

terecht om elektrische appa-

raten of andere defecte spul-

len te laten herstellen. Daar-

naast worden demonstraties 

gegeven met een 3D-printer 

en worden er verschillende 

workshops georganiseerd 

rond onder meer het timme-

ren van buitenmeubelen. 

De duurzaamheidsbeurs is 

slechts één van de vele ver-

schillende initiatieven die 

binnen onze gemeente rond 

duurzame economie het licht 

zagen. De gemeente zelf is 

sinds december 2013 erkend 

als ‘fair trade gemeente’. 

Hiermee wordt verwezen 

naar het feit dat zowel de 

gemeente als haar inwoners 

zich bewust inzetten voor 

eerlijke handel en duurzame 

landbouw. Ook de tweede-

handsbeurzen van de Gezins-

bond, de Wisselwinkel in het 

Huis van het Kind en de 

grootste rommelmarkt van 

Vlaanderen in Welle (dit jaar 

op 16 juni) zijn initiatieven 

die kaderen binnen het stre-

ven naar een duurzame eco-

nomie. 

Dankzij alle initiatieven rond 

duurzaamheid die in onze 

gemeente bestaan, zijn  de 

meesten onder ons wel al in 

contact gekomen met duur-

zame economie. Met deze 

projecten proberen de ge-

meente en de initiatiefnemers 

de inwoners van onze ge-

meente te doen beseffen dat 

de manier waarop we met het 

milieu omspringen moet ver-

anderen. We verbruiken te 

veel grondstoffen, we vervui-

len te veel en veroorzaken de 

klimaatopwarming, … . Ter-

zelfdertijd moet er natuurlijk 

ook gezorgd worden voor 

economische groei, werkge-

legenheid en een versterking 

van de concurrentiekracht 

van onze economie. Op dit 

spanningsveld situeert zich 

het streven naar een duurza-

mere economie, met een op-

timaal beheer van ruimte, 

Ben jij ‘klaar voor hergebruik’? 
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Straffe  

CD&V-ers 

Een 

Diamantenpaar  

en een  

Eeuweling 

Agenda: 

 

Zaterdag 25/06/2016  

CD&V-familiedag 

 

Zaterdag 6/08/2016  

Lieje-Zomert 

 

Zaterdag 10/09/2016 

en  

Zondag 11/09/2016 

Eetfestijn. 

 

Zondag 23/10/2016 

Ontbijt met V&M 

Perslinks van de voorbije dagen 
http://www.denderleeuwonline.be/Nieuws/Inventarisatie-religieus-erfgoed-start-in-St-Amanduskerk/168 

 

http://www.goeiedag.be/liedekerke/2016/03/adil-affligem-denderleeuw-en-liedekerke-stroomlijnen-

integratiepolitiek/ 

 

http://www.goeiedag.be/denderleeuw/2016/03/weg-ligt-open-voor-terugkeer-jo-fonck-als-burgemeester/ 

 

http://www.goeiedag.be/denderleeuw/2016/03/religieus-erfgoed-in-sint-amanduskerk-krijgt-inventaris/ 

 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160317_02189362 

 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-denderleeuw/-adil-moet-integratie-bevorderen-a2651493/ 

 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-denderleeuw/-eindelijk-eerherstel-a2650360/ 

 

http://www.denderleeuwonline.be/Nieuws/Hoeve-onder-de-sloophamer-voor-uitbreiding-Gemeentelijke-

Basisschool-Iddergem/166 

C D & V ’ S  N I E U W S B R I E F  

De leden van de CD&V-afdeling Denderleeuw hebben  

tijdens de lokale bestuursverkiezingen Karel Marchand 

unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van de afdeling. 

Karel Marchand is auditeur bij de Belgische Mededingings-
autoriteit, maar werkt momenteel als adviseur voor Vice-
eerste Minister en Minister van Economie Kris Peeters. Hij 
is ook nog verbonden aan de Gentse rechtsfaculteit als 

vrijwillig wetenschappelijk medewerker. 

Karel is geboren in 1978. Na zijn humaniora studeerde hij 
rechten in Gent. Hij is gehuwd met Leen  Malfliet en ze 
hebben 3 kinderen. In Denderleeuw is hij tevens voorzit-

ter van de Parochiale Vereniging Sint-Amandus. 

links de nieuwe voorzitter 
Karel Marchand, rechts de 
uittredend voorzitter Emiel 
De Petter. 

Wist je dat? 

Op 14 april zijn Frans en Alma Van der Hoeven 

uit Welle 60 jaar gehuwd. 

Op 14 april wordt Frans Van de 

Velde 101 jaar. Frans verblijft in 

het  Wzc St. Rafael, waar hij onze 

partijwerking op de voet volgt. 

http://www.denderleeuwonline.be/Nieuws/Inventarisatie-religieus-erfgoed-start-in-St-Amanduskerk/168
http://www.goeiedag.be/liedekerke/2016/03/adil-affligem-denderleeuw-en-liedekerke-stroomlijnen-integratiepolitiek/
http://www.goeiedag.be/liedekerke/2016/03/adil-affligem-denderleeuw-en-liedekerke-stroomlijnen-integratiepolitiek/
http://www.goeiedag.be/denderleeuw/2016/03/weg-ligt-open-voor-terugkeer-jo-fonck-als-burgemeester/
http://www.goeiedag.be/denderleeuw/2016/03/religieus-erfgoed-in-sint-amanduskerk-krijgt-inventaris/
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160317_02189362
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-denderleeuw/-adil-moet-integratie-bevorderen-a2651493/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-denderleeuw/-eindelijk-eerherstel-a2650360/
http://www.denderleeuwonline.be/Nieuws/Hoeve-onder-de-sloophamer-voor-uitbreiding-Gemeentelijke-Basisschool-Iddergem/166
http://www.denderleeuwonline.be/Nieuws/Hoeve-onder-de-sloophamer-voor-uitbreiding-Gemeentelijke-Basisschool-Iddergem/166

