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Een gouden CD&V-paar 

Ontbijt met V&M op zondag 9 oktober 2016 

Het gouden paar 

geflankeert  

Door 

Mandatarissen 

en leden van het 

partijbestuur   

Nog kaarten te 

bekomen  

bij de 

bestuursleden  

en  

mandetarissen 

Om  

aan te stippen  

in de aganda’s 

 

Alfons Sterck & Goessens Camilla  
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Een korte 

voorstelling 

 van de 

bestuursleden 

 

Agenda: 

 

 

Zaterdag 10/09/2016 

en  

Zondag 11/09/2016 

Eetfestijn. 

 

Zondag 9/10/2016 

Ontbijt met V&M 
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Wist je dat? 

Emiel De Petter 

 

Ik ben 54 jaar en ben getrouwd met Christel Derijck.  

We hebben samen drie zonen Jelle, Jasper en Rens.   

Ik ben reeds 36 jaar werkzaam aan de NMBS   nu 

INFRABELwaar ik de functie van waarnemend adjunct 

stationschef beoefen. Mijn politiek engagement voor 

CD&V is begonnen bij de gemeenteraadsverkiezingen 

van 2012. Dan heb ik de kans gekregen om gedurende 

drie jaar voorzitter te zijn van de CD&V-afdeling van 

Denderleeuw. Ik heb dit met hart en ziel gedaan. Sinds 

2016 ben ik bestuurslid. Ik ben vooral iemand die graag 

actief bezig is. 

Naast mijn politieke bezigheden ben ik vooral een     

familieman en ben ik druk in de weer met het begeleiden 

van mijn kinderen bij hun hobby’s. Jaarlijks trek ik met de 

scouts van Denderleeuw op voorkamp om het tentenkamp 

op te bouwen. Ik vind het heel belangrijk dat ik een         

helpende hand kan uitsteken naar deze jeugdbeweging. Ik 

woon in de B. De Saedeleerstraat, een buurt waar heel wat 

gezinnen met kinderen wonen. Ik wil dan ook meewerken 

aan de uitbouw van een leuke en veilige buurt waar het fijn 

is om wonen voor jong en oud. 

Veiliger parkeren Lichtenhoek– dwarsstraat en rondpunt Tacos 
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Bijschrift 

bij afbeel-

ding. 

Wist je dat? (Nog enkele nieuwtjes) 
De financiële toestand van de gemeente is zeer gezond. 
Bij ons is er geen sprake van belastingverhoging, zoals in heel wat andere gemeenten. Zoals een 

goede huisvader heeft de gemeente een potje aangelegd om een aantal toekomstige investeringen 

te kunnen bekostigen, waardoor zij geen zware leningen zal moeten aangaan. 

 

Bij-zonder Denderleeuw:   
gemeente plaatst insectenhotelletjes tijdens Week van de Bij 

In de week van 5 juni was het in Vlaanderen de “Week van de Bij”. Denderleeuw maakte er een 

Bij-zondere Week van en plaatste op verschillende plaatsen in de gemeente insectenhotelletjes. 

Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van de voedingsgewassen.  

Solitaire bijen, hommels en honingbijen zorgen ervoor dat we kunnen genieten van fruit en 

groenten. We kunnen hen daarbij helpen door extra nestgelegenheid en voedsel te voorzien. 

Op verschillende plaatsen in Denderleeuw werden insectenhotelletjes en infoborden geplaatst, 

vertelt Sofie Renders, schepen van Milieu en Duurzaamheid, bijvoorbeeld bij de bloemenweide 

aan het gemeentehuis, in het Broekpark, Patrijzenlaan, Steenveldlaan alsook aan ’t Kasteeltje. 

Ook in de eigen tuin kan u aan de slag te gaan door extra bloemen in te zaaien of aan te planten. 

Infrastructuur jeugdbewegingen 
De gemeenteraad heeft in juni het plan van schepen Sofie Renders goedgekeurd voor de nieuwe 

infrastructuur voor de jeugdbewegingen van Denderleeuw. De Scouts van Denderleeuw, de  

Chiro van Welle en de Chiro van Denderleeuw zullen de nodige hulp krijgen van de gemeente 

voor de bouw of renovatie van hun lokalen. 

Herinrichting site Van Roy 
Voor de herinrichting van de site Van Roy dient een ontwerpteam aangesteld te worden.  

Dit team zal een voorstel moeten uitwerken voor de herinrichting van de site.  

Op de gemeenteraad van juni werd beslist om via een openbare aanbesteding offertes op te  

vragen van geïnteresseerde ontwerpers. 
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Perslinks van de voorbije dagen 

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

http://denderleeuw.cdenv.be/ 

 

  

https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/
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Lieje Zomert 2016 
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De  

artiesten 

De  

crew 

De  

sfeer 
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Liëje Zomert 

2016  

was een  

spetterende 

editie!  
Met dank aan de 

inzet van tal van  

vrijwilligers zijn we 

erin geslaagd om er 

opnieuw een mooie 

en ontspannende 

avond van te maken 

voor de inwoners van 

Denderleeuw. 

Lieje Zomert 2016 
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De  

artiesten 


