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Opening nieuwe klaslokale KCD en ‘t Landuiterke 

 Nieuwjaarsdrink gemeente Denderleeuw 

AGENDA 
 

Familiedag 
03/06/2017 

 
Lieje Zomert 
05/08/2017 

 
Eetfestijn 

16 en 17/09/2017 





 

 Pannenkoekenslag V&M 5 februari  
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Wist je datjes!  

 Nieuwe gemeentesecretaris 
Jimmy Geeraerts heeft op de gemeenteraad van 19 januari 2017 de eed        
afgelegd als nieuwe gemeentesecretaris van onze gemeente.  
We wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie! 

 Onkruidbestrijding 
Op de zitting van januari heeft de gemeenteraad een bestek goedgekeurd 
voor de onkruidbestrijding in Denderleeuw. Op basis van dit bestek zal een 
onderneming geselecteerd worden. Met de onkruidbestrijding is een bedrag 
van bijna 250.000 EUR gemoeid.  

 Het nieuwe WIJ congres. 
Op 25 – 26 – en 27 november 2016 hield CD&V zijn nieuwe WIJ congres in Lommel. 
Voor CD&V zijn dat momenten waarop we onze toekomstplannen op tafel leggen, 
waar onze leden de pen vasthouden. Een jaar lang hebben duizenden leden de  
handen in elkaar geslagen om te komen tot een tekst waar iedereen zich kan in 
terugvinden en fier kan op zijn. 
Ook onze afdeling werkte meer aan het realiseren van deze ondertussen           
goedgekeurde congresteksten door de ontwerpen vooraf te bespreken, te      
amenderen en in te dienen. 
Een aantal door ons naar voorgebrachte sociale en financiële correcties werden 
verder besproken in het provinciaal congres en uiteindelijk opgenomen in de  
goedgekeurde congresteksten. 
Zo werd de beperking in duur van een aantal uitkeringen geschrapt en wil men 
werk maken van een echte verzekeringsregeling in verband met bescherming     
tegen arbeid gerelateerde risico’s zoals arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen, 
werkloosheid, enz.. 
Dat binnen een rechtvaardige en moderne fiscaliteit de inkomensherverdeling zal 
worden bekeken en een rechtvaardig belastingsysteem inhoudt dat iedereen  met 
zijn of haar inkomstenbronnen bijdraagt en dat de sterkste schouders de zwaarste 
lasten moeten dragen. 
Dit wil zeggen dat ook inkomsten uit vermogens correcter moeten worden belast.  
Daarom willen we een meer uniforme belasting van vermogensinkomsten. 
Asiel, migratie en integratie, hier moeten we leren uit het verleden en mogen we 
niet dezelfde fouten maken. 
De huidige vluchtelingencrisis toont aan dat vrijwilligersorganisaties, middenveld 
en individuele vrijwilligers meer dan ooit nodig zijn om de leemten tussen overheid 
en burger in te vullen. 
Verder willen we een correcte en aanvaardbare totale energieprijs, evenwichtig en 
rechtvaardig, in het bijzonder voor gezinnen en bedrijven waar energie een         
kritische uitgaven post is. 
Tot zo ver onze voornaamste zorgen die werden opgenomen in de congresteksten. 

 

En er was ook nog 


