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Fijn stof in onze gemeente 
Onder impuls van onze schepen van onder andere milieu Sofie Renders heeft ook onze gemeente 
zich ingeschreven voor het AIRbezen project. Met dit project wil men de hoeveelheid fijn stof    
afkomstig van het verkeer in alle Oost Vlaamse gemeenten in kaart brengen aan de hand van de 
blaadjes van aardbeiplantjes. 
Waarom belangt fijn stof ons aan? Fijn stof is de verzamelnaam voor heel kleine stofdeeltjes die   
aanwezig zijn in de lucht. Het is een van de meest schadelijke stoffen in de lucht. Het veroorzaakt of 
verergert acute luchtwegaandoeningen en tast op lange termijn de longfunctie aan. 
Er bestaat een duidelijk verband tussen luchtvervuiling door fijn stof en gezondheidsklachten. Dat 
blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Een levenslange blootstelling zorgt er in elk geval voor dat elke 
Vlaming gemiddeld één gezond levensjaar verliest. 
Vooral meer gevoelige groepen zijn vatbaar voor de gezondheidsrisico’s van fijn stof, zoals kinderen, 
ouderen en mensen met chronische luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten. 
Mogelijke gevolgen van langdurige blootstelling aan fijn stof zijn: 

Een verminderde longfunctie; 
Een stijgende kans op chronische luchtwegaandoeningen zoals astma en chronische bronchitis; 
Het dichtslibben van je bloedvaten; 
Een hartaanval. 

Deze gegevens zijn voor ons de motivatie om onze schouders onder dit project te zetten.  
Zo kunnen we ook onze beleidsmakers duidelijk maken dat een gezonde samenleving een  
gezamenlijke verantwoordelijkheid is. 
In groot Denderleeuw zullen op 25 maart zo’n 150 aardbeiplantjes worden verdeeld aan de kandida-
ten die zich in de loop van de maand februari hebben ingeschreven voor het adopteren van een 
plantje. Op 20 juni zullen de bladstalen worden ingezameld. Hierna volgt de analyse door de Univer-
siteit Antwerpen en zullen de resultaten in de loop van de maand oktober – november 2017 worden 
bekend gemaakt.                                                                                                 
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AGENDA 
 

Familiedag 
03/06/2017 

 
Lieje Zomert 
05/08/2017 

 
Eetfestijn 

16 en 17/09/2017 





 

  

----------------------------------------------------------------------------------------  
 

Inschrijving  CULINAIR SOLIDAIR op 19 MAART 2017 
  
Naam : ........................................................ Telefoon .............................  
 
Email : ......................................................................................  
 

 
 

WAAR :  zaal HOF TER LEEUWE, Dorp 16 A (via Pastor ieweg)  te Dender leeuw 
 

Inschrijven noodzakelijk , liefst vóór  12 maar t 2017 (telefonisch, schr iftelijk, via 
mail, zoals u verkiest) 
    Veerle Boriau (0471 27 58 00) - Anneke Deneve (0477 77 25 36) - Martine Bursens 
(053 668 323) 
  in deze brievenbussen : Dwarsstraat  7 of  Koopwarenstraat 7 
 veerle.boriau@gmail.com - an.deneve@telenet.be - marbur@skynet.be 

MEENEEMMAALTIJDEN MOGELIJK ! 

(kom of schaal meebrengen aub) 

MENU Aantal volwas-
senen 

Aantal kin-
deren (< 12 
jaar) 

(h)eerlijke maaltijd  (met rijst of brood ) € 12 x   ... € 8 x   ... 

vegetarisch stoofpotje € 12 x   ... € 8 x   ... 

UITNODIGING 
CULINAIR SOLIDAIR 

zondag 19 maart 2017 

(h)eerlijke maaltijd 
tussen 12 en 14 u 

Zaal HOF TER LEEUWE 
Dorp 16 A 

Perslinks van de voorbije dagen (vacatures gemeente) 

 Gemeentelijke informatie: 
De onthaalbalie van het administratief centrum van onze gemeente wordt binnenkort in een nieuw kleedje gestoken. 
Voor meer informatie en een weergave van de nieuwe onthaalbalie kan je terecht op de website van de gemeente:  
-http://www.denderleeuw.be/nl/press/4334/onthaalbalie-administratief-centrum-binnenkort-in-een-nieuw-
kleedje.html  
  
De gemeente heeft informatie gepubliceerd op haar website over de inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018. 
Deze informatie kan je terugvinden via onderstaande link: 
- http://www.denderleeuw.be/nl/press/4268/mijn-kind-inschrijven-voor-schooljaar-2017-2018.html  
  
De gemeente Denderleeuw werft nieuwe personeelsleden aan. De vacatures kan je raadplegen via onderstaande link: 
- http://www.denderleeuw.be/nl/press/4359/vacatures-word-jij-onze-nieuwe-collega.html  

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

http://www.denderleeuw.be/nl/press/4334/onthaalbalie-administratief-centrum-binnenkort-in-een-nieuw-kleedje.html
http://www.denderleeuw.be/nl/press/4334/onthaalbalie-administratief-centrum-binnenkort-in-een-nieuw-kleedje.html
http://www.denderleeuw.be/nl/press/4268/mijn-kind-inschrijven-voor-schooljaar-2017-2018.html
http://www.denderleeuw.be/nl/press/4359/vacatures-word-jij-onze-nieuwe-collega.html
https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/
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Wist je datjes!  

 

 Heraanleg natuurgrasterrein en plaatsen keerwanden Standaard 
Denderleeuw 

De gemeenteraad heeft op 23 februari 2017 de lastvoorwaarden en de gun-
ningswijze goedgekeurd voor de heraanleg van het natuurgrasterrein van 
voetbalclub Standaard Denderleeuw. Daarnaast zullen ook keerwanden  
geplaatst worden. De heraanleg is voorzien voor de zomer van 
2018.Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor het ontwerp en 
de bouw van kleedkamers en sanitaire voorzieningen voor Standaard      
Denderleeuw. 
Op de zitting van februari heeft de gemeenteraad een bestek goedgekeurd 
voor het ontwerpen en bouwen van nieuwe kleedkamers en sanitaire    
voorzieningen voor Standaard Denderleeuw. De werken zijn voorzien voor 
de zomer van 2018. 

 Aanleg kunstgrasveld op terrein E – sportpark Walleken 
De gemeenteraad heeft een bestek goedgekeurd voor de aanleg van een 
kunstgrasveld op het E-terrein van het sportpark Walleken. In de pers zijn 

de voorbije maanden artikels verschenen 
over het opvulmateriaal dat gebruikt wordt 
voor kunstgrasvelden. Hiervoor worden 
rubberen korrels gebruikt die verkregen 
worden door de recyclage van                 
autobanden. Deze zouden mogelijks       

kankerverwekkend zijn.  
Het gemeentebestuur is er zich van bewust 
dat er meer en meer studies gevoerd      
worden naar eventuele gezondheidsrisico’s 
van dit opvulmateriaal. Om geen risico’s te 
nemen is        besloten om gebruik te maken 
van kurk als natuurlijk opvulproduct. De 
werken zijn voorzien voor de zomer van 
2017. 

 Aankoop boeken bibliotheek 2017-2018 
De gemeenteraad heeft in februari de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop 
van boeken door de gemeentelijke bibliotheek goedgekeurd. In totaal zal de gemeentelijke 
bibliotheek nieuwe boeken kunnen aankopen voor de inwoners voor een bedrag van net 
geen 85.000 EUR. 

Aankoop audiovisuele media bibliotheek 2017-2019 
Op dezelfde zitting heeft de gemeenteraad ook de lastvoorwaarden en de gunningswijze 
goedgekeurd voor de aankoop van audiovisuele media voor de gemeentelijke bibliotheek 
in de periode 2017-2019. Het gaat om de aankoop van DVD’s en CD’s voor een totaal      
bedrag van net geen 54.000 EUR 

 Transparantie mandaten en vergoedingen in intercommunales en aanverwante     
ondernemingen, rechtspersonen, … 

De burgemeester, schepenen en de gemeenteraadsleden van de meerderheid hebben beslist 
om voor volledige transparantie te zorgen over hun mandaten en vergoedingen in              
intercommunales en aanverwante rechtspersonen en organisaties. Op voorstel van de    
meerderheid heeft de gemeenteraad beslist dat alle gemeenteraadsleden voortaan deze         
transparantie  


