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Wij danken U voor het in ons 

 gestelde vertrouwen . 

 

Wij wensen U en uw familie  

sfeervolle kerstdagen en een  

vredevol, gelukkig en gezond  

     2017 . 
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Agenda: 

 

 

Vrijdag 13/01/2017 

Nieuwjaarsreceptie 

 

Zondag 05/02/2017  

Pannenkoekenslag 

V&M 

 

Zaterdag 03/06/2017 

CD&V’s familiedag  

 

Wist je datjes!  

Aankoop Sint-Jozefkerk Hemelrijk 
De gemeenteraad heeft op de zitting van december de notariële akte voor de         
aankoop van de Sint-Jozefkerk van Hemelrijk goedgekeurd. Hierdoor zal de gemeente 
in de nabije toekomst een gebouw ter beschikking hebben voor initiatieven in de wijk 
Hemelrijk. Bij de verkoop werd bedongen dat 
Femma Hemelrijk gebruik zal kunnen blijven 
maken van hun lokalen onder de kerk. 

Vernieuwing huishoudelijk reglement en retributiereglement Sportzaal A. Ottoy 
Op de zitting van de gemeenteraad van november werd een samenwerkingsakkoord 
met de gemeente Liedekerke over het gebruik van sportinfrastructuur goedgekeurd. 
Hierdoor kunnen inwoners van beide gemeenten tegen voorkeurstarief gebruik      
maken van de sportinfrastructuur van de buurgemeente. Om dit in de praktijk moge-
lijk te maken, heeft de gemeenteraad in december een aanpassing goedgekeurd van 
het huishoudelijk reglement en het retributiereglement van de Sportzaal A. Ottoy.  
Goedkeuren overeenkomst gezamenlijk beheer en exploitatie van de parkings voor 
pendelaars in de omgeving van het station Denderleeuw + Huishoudelijk parkingregle-
ment Denderleeuw 
De gemeenteraad heeft op de zitting van december een nieuwe overeenkomst voor 
het gezamenlijk beheer van de stations parking goedgekeurd. De NMBS zal onder-
zoeken of geen extra toegang tot de parking gecreëerd kan worden. Daarnaast wordt 
ook een verdere uitbreiding van de parking onderzocht.  

Aankoop gronden Sint-Amandstraat 
Op de zitting van december is de ontwerpakte goedgekeurd voor de aankoop van de 
gronden van de Scouts gelegen in de Sint-Amandstraat. Deze aankoop kadert in het 
ruimere plan van de gemeente voor de jeugd- en sportverenigingen. Nog in dit      
verband heeft de gemeenteraad de aanpassing van het subsidiereglement jeugd    
gemeente Denderleeuw 
2016-2019 goedgekeurd. 
Dit moet toelaten om de 
subsidiëring van de         
infrastructuurprojecten van 
Stam, Scouts en Gidsen 
Denderleeuw VZW en 
Jeugd Welle VZW uit te 
voeren. 

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

Perslinks van de voorbije dagen 

https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/
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Nieuwe Jeugdlokalen en jeugdhuis in het Broekpark in Welle voor Chiro, KSA 
en JH Pingie 
 
De gemeenteraad van juni besliste al tot het aanstellen van SOLVA voor de 
ontwikkeling van het RUP Broekpark  als recreatieproject voor Jeugd Welle en 
met de optie voor de fanfare van Welle. Samen met de vertegenwoordigers 
van Jeugd Welle en de gemeente heeft SOLVA op zijn Raad van Bestuur       
intussen na goedkeuring van het bestek op hun laatste Raad van Bestuur  van 
6 december 2016 ook de ontwerper aangesteld die de plannen zal opmaken 
voor de jeugdlokalen incluis jeugdhuis. 
 
In januari 2017 start in overleg met de vzw Jeugd Welle de installatievergade-
ring voor de opmaak van een voorontwerp welk na aanvraag stedenbouwkun-
dige vergunning uiteindelijk tot de bouwwerken in 2018 moet leiden. 
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Voor de nieuwjaarsreceptie die zal doorgaan op    

vrijdag 13 januari 2017 in de feestzaal van 

IKSO aan de Middenstraat 10 Denderleeuw. 

Deuren open vanaf 18u30 met als gastspreker: 

Minister Crevits Hilde.  

De vorige zwerfvuilactie was op 19/03/2016 in 3 rondes 
van aan het dorpsplein.  
Het is één van de prioriteit van dit bestuur om zwerfvuil 
aan te pakken! 

 

Opruimactie  van zaterdag 

15 oktober te Welle  

en 

Vrijwillergersfeest met 

rode neuzen 
Op het vrijwillersfeest hebben we met ons bestuur 
en sympathisanten 60 rode neuzen verkochten voor 
het goede doel. 

Inwonersaantal Denderleeuw 
Denderleeuw telde  op 1/10/2016, 19.869 inwoners. In onderstaande 
tabel kan u de evolutie vinden van het aantal inwoners de laatste 7 jaar. 
Het betreft het aantal inwoners op 1 januari van elk jaar. 
 

Pastoor Verstyn op rust 
Dany  Verstyn werd in 1992 aangesteld als pastoor van O.-L.-Vrouw ter Nood 
(Huissegem) en 5 jaar later ook als pastoor van Sint-Anna (Leeuwbrug ). Op 1 
juli 2016 nam hij ontslag als pastoor van Huissegem, In Leeuwbrug was hij al 
bijna twee jaar geleden vervangen door Bertin Kalumba. Eind september werd 
opgenomen in het O.-L.-V Ziekenhuis, sedert enkele weken verblijft hij nu in 
een rusthuis te Gent. 

Wist je datjes! Vervolg  

(bron: federale overheid economie) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

18.485 18.862 19.069 19.206 19.315 19.556 19.688 



 

 

P A G I N A  7  OCMW 

 

C D & V ’ S  N I E U W S B R I E F  

J A A R G A N G  1  N R  6  

OCMW Denderleeuw is volop in beweging. Om in de toekomst nog beter tegemoet te kunnen komen aan de noden 
van de sociaal zwakkeren in onze gemeente, is er een grondige herstructurering aan de gang. Het organigram werd 
grondig aangepast. Enkele taken die niet tot de kerntaken van een OCMW behoren zijn overgeheveld naar de  
gemeentediensten. 
Intern kregen we een aantal taakverschuivingen om te komen tot een logischere en duidelijkere taakverdeling binnen 
het OCMW.  
Sinds 4 oktober 2016 werkt de sociale dienst van het OCMW enkel nog op afspraak. Wie al een maatschappelijk 
assistente heeft, maakt voortaan gewoon eerst een afspraak en hoeft nog nauwelijks te wachten. Nieuwe bezoekers 
worden eerst voor een verkennend gesprek ontvangen door een van onze onthaalmedewerkers. Ze worden nadien 
doorverwezen naar een gespecialiseerd medewerker. 
Daarnaast is er binnen de sociale dienst zonet nieuwe software in gebruik genomen. Dossiers wordern ingedeeld per 
categorie. Dit zorgt ervoor dat het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op een efficiëntere manier zal kunnen 
werken en beslissen. 
 
Voor 2017 kijken we alweer tegen heel wat uitdagingen aan. Verwacht wordt dat de verhoogde energielasten, de 
aanpassingen in de sociale zekerheid en andere maatregelen de druk op wie nu al de eindjes moeizaam aan elkaar 
kan knopen nog zullen verhogen.  
 
De beleidsdoelstellingen van het oorspronkelijke meerjarenlan 2014-2019 – duurzaamheid en leefbaarheid,  
eigenheid en authenticiteit, toegankelijkheid – blijven behouden. De nadruk voor 2017 zal echter liggen in de  
doelgroepenwerking. Daarin onderscheiden we: 
 
Sociale Zaken – We werken mee aan het project ‘Ouder worden in je buurt’ waarvoor we van de provincie Oost-

Vlaanderen subsidie krijgen om in Denderleeuw vraag en aanbod voor (kwetsbare) ouderen beter op elkaar af te 
stemmen. In 2016 werden al verscheidene bijeenkomsten met 60+-ers georganiseerd in drie wijken in  

       Denderleeuw. Deze bijeenkomsten zullen mede de basis vormen voor het toekomstig beleid. De aankoop van de 
kerk van Hemelrijk door de gemeente en de subsidie die we konden binnenhalen voor de uitwerking van het 
wijkhuis Hemelrijk is een grote stap in de goede richting. 

 
Kinderarmoede – Om de kinderarmoede in Denderleeuw in kaart te brengen en aan te pakken werd eind 2014 via 

Samenlevingsopbouw VZW een voltijds opbouwwerker aangeworven voor 6 jaar. Zij is bezig met het  
        uitwerken en realiseren van een geïntegreerd en ondersteunend aanbod voor maatschappelijk kwetsbare  
        gezinnen. Er zijn intussen al heel wat initiatieven naar deze doelgroep toe: de Schoolkansenpas waarmee een 

deel van de schoolfactuur kan betaald worden; de premie Sociaal Culturele Participatie waarmee een deel van 
het lidgeld bij een jeugdbeweging of sportclub kan betaald worden; Soep & Spelen op woensdag waar  

        maatschappelijk kwetsbare gezinnen terecht kunnen voor een tas soep, een activiteit en een babbel; het Rap op 
Stap kantoortje dat ervoor zorgt dat de gezinnen die het wat moeilijker hebben ook eens een uitstapje kunnen 
maken. 

 
Jeugdopbouwwerk – Sinds oktober 2015 hebben we een voltijds jeugdopbouwwerker van Uit de Marge VZW in 

dienst. Haar taak bestaat erin de algemene maatschappelijke positie en participatie van maatschappelijk kwets-
bare tieners en jongeren te versterken. Enerzijds is zij bezig met het versterken van en de drempelverlaging naar 
het bestaande aanbod aan activiteiten voor tieners en jongeren. Anderzijds wordt er een nieuw aanbod opgericht 
voor en door de jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De jeugdopbouwwerker ontwikkelt samen 
met de tieners en jongeren een mobiele vrijetijdswerking ‘De Karavaan’. Zij werkt daarvoor ook samen met o.a. 
de collega van Samenlevingsopbouw en met de collega’s van Buurtsport Denderleeuw.  

 
Inclusie – De dienst integratie van de gemeente zal in 2017 overgedragen worden naar het OCMW en zal           

tegelijkertijd omgevormd worden tot een dienst inclusie om zo de doelgroepenwerking aan te sturen vanuit het 
OCMW. De dienst inclusie zal onder andere instaan voor de uitbouw van het nieuwe wijkhuis Hemelrijk, wat 
een      laagdrempelige ontmoetingsplaats moet worden met als voornaamste doel sociale inclusie. Deze uit-
bouw zal gebeuren in samenwerking met Samenlevingsopbouw VZW, jeugdopbouwwerk, dienst Vrije Tijd, 
Huis van het Kind, Kind en Preventie, enz… 

 
Naast deze doelgroepenwerking blijft de kernopdracht van het OCMW gewoon bestaan: wie hulp zoekt – financieel, 
materieel, in de zoektocht naar een betaalbare woning en/of werk, … – kan nog steeds bij het OCMW terecht. 


