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Laure Nkundakozera Uwase is geboren in Rwanda op 28 januari 1992. 
Door de genocide in Rwanda is zij samen met haar familie moeten     
vluchten. Zij is in 1999 in België aangekomen. In 2000 is zij samen met 
haar ouders, haar oudere zus en broer naar Welle verhuisd. Zij heeft haar 
studies middelbaar onderwijs gevolgd in het Koninklijk Atheneum          
Denderleeuw, waar zij afgestudeerd is in de richting Latijn-Moderne Talen. 
Vervolgens heeft zij aan de Katholieken Universiteit Leuven gestudeerd, 

waar zij in 2014 een Master in de Rechten heeft behaald.  
In de periode van oktober 2014 tot en met februari 2016 was zij werkzaam als advocaat 
bij het advocatenkantoor Advoquest, kantoorhoudende te Geraardsbergen.  
Sinds maart 2016 werkt zij als advocaat bij het advocatenkantoor Praxislaw, gelegen te 
Brussel.  
In februari 2016 heeft zij het partijbestuur van CD&V Denderleeuw vervoegd. 

 
Een nieuw bestuurslid bij CD&V-Denderleeuw:  

Laure Nkundakozera Uwase 
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16 en 17/09/2017 





 
Wist je datjes!  

Landschaps- en natuurbeheer door Mina-werkers in 2017 
 

Het beheer van natuur, bos, park en groen is een belangrijk beleidsdomein voor het         
gemeentebestuur. Mensen zoeken meer en meer de rust en de schoonheid van het 
groen op. Aantrekkelijk groen vergt echter beheer, veel beheer. 
 
Daarom heeft onze gemeente naast een eigen groendienst ook over milieu- en    
natuurwerkers, beter bekend als de Mina - werkers. Mina – werkers zijn ook     
groenarbeiders, die deels gesubsidieerd worden via de Samenwerkingsovereen-
komst, een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de stad. 
 
Mina – werkers passen in de sociale tewerkstelling. Het gaat om langdurige       
werklozen en/of om mensen uit kansengroepen. Als Mina – werker krijgen ze een 
nieuwe kans. Ze doen    arbeidservaring en arbeidsattitude op. Bovendien krijgen ze 
de nodige vorming en er gaat veel aandacht naar sociale begeleiding. 
 
Het bestek werd op de gemeenteraad goedgekeurd. Na gunning aan één van de               
deelnemende organisaties, zullen de MINA-werkers specifiek instaan voor: 
 

1.       De parken, speelterreinen en educatieve sites staan zij in voor het           
hakhoutbeheer, knotte van wilgen 

2.       In de Wellemeersen staan zij in voor het maaien van de bermen langs 
de grote lus en staan zij minstens 5 maal per jaar in voor de verharde 
wegen en minstens 7 keer voor de niet-verharde wegen. 

3.       Voor de trage wegen staan zij in voor het maaien van de bermen 
langs de tracés minstens 2 maal per jaar volledig en van april tot okto-
ber maandelijks. 

 
In totaal zullen de Mina – werkers 1200 werkuren presteren in onze gemeente. De 
Vlaamse overheid komt tussen met een subsidie van 10.500 euro. 
 
Kortom, de Mina – werkers zijn een goed idee voor onze gemeente. De gemeente 
beschikt over meer mensen om ons groen beter te beheren, terwijl mensen uit kan-
sengroepen arbeidskansen krijgen en dit met de voor hen nodige omkadering. Een 
win – win situatie dus. 
  

 

Kinderopvang 
De gemeente hecht groot belang aan voldoende en degelijke opvang voor baby’s en       

peuters. Om een oplossing te bieden voor een capaciteitstekort, wil 
het gemeentebestuur nieuwe onthaalouders aanmoedigen om     
samen te werken. Dit zal gebeuren door het ter beschikking stellen 
van kwalitatieve infrastructuur. Om deze reden heeft de                
gemeenteraad op de zitting van 23 maart 2017 de overeenkomst tot 
medegebruik van opvangruimte goedgekeurd. Hierdoor wordt de 
naschoolse opvanglocatie in het gebouw gelegen aan de Lindestraat 
nr. 27 ter beschikking gesteld van een aantal onthaalouders.           
De gemeentelijke dienst onthaalouders zal tegen 1 april 2017        

kandidaat-onthaalouders selecteren om in deze samenwerking in te stappen. De dienst zal 
de deelnemende onthaalouders ook in de toekomst verder ondersteunen en begeleiden 

https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/.  
http://denderleeuw.cdenv.be/ 

https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/
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Wist je datjes!  

 

Bebloemingswedstrijd – 1ste Bloemenmarkt 
Sinds 1978 organiseert onze gemeente een bebloemingswedstrijd. Op de              
gemeenteraad van maart 2017 werd het bebloemingsreglement wat bijgeschaafd. 
“Bedoeling is dat onze inwoners worden  gestimuleerd om meer kleur in het       
straatbeeld te brengen en zo een aangenamere woonomgeving te creëren”,          
verduidelijkt schepen voor groenbeleid Jan De Nul. “Hier bovenop zal vanaf dit jaar 
heel wat meer bebloeming in het straatbeeld verschijnen. Tal van kruispunt zullen 
worden opgefleurd. En maken het samenleven zo een stukje aangenamer”. 
Er zijn drie categorieën bebloemingen waarvoor prijzen worden uitgereikt:           
gevelbebloeming, voortuinen en tegeltuintjes. Alles moet zichtbaar zijn van aan de 
straatzijde. Alle inwoners van Denderleeuw kunnen zich voor één van deze           
categorieën inschrijven om deel te nemen aan de wedstrijd. Een jury, samengesteld 
uit                 personeelsleden van de dienst Ruimtelijke       Ordening en de Dienst 
Leefmilieu en de        groenambtenaar zullen de deelnemende tuinen en                 
bebloemingen gedurende de maanden juli, augustus en september beoordelen. 
Er zijn prijzen voor de eerste 5 gerangschikte deelnemers van elke categorie.          
De winnaars  worden schriftelijk verwittigd en uitgenodigd op de prijsuitreiking.  

 

Herstel openbaar vervoer na opening Kemelbrug 
Met het afwerken van de nieuwe Kemelbrug, is ook het openbaar vervoer over deze brug 
terug op gang gekomen. Leeuwbrug, dat vroeger bediend werd door de buslijnen 31 en 32, 
wordt voortaan enkel nog bediend door lijn 33. De bus zou stoppen aan de hoek van de 

Kruisstraat met de Spoorweglaan er vanuit gaande dat 
er minstens een uurfrequentiebediening in de richting 
Aalst en Ninove zou zijn. Nu blijkt dat De Lijn dit       
aanbod richting Ninove niet kan verzekeren. 
“Het gemeentebestuur is er zich van bewust dat      

toegang tot goed georganiseerd openbaar vervoer van 

groot belang is voor de inwoners van Leeuwbrug”, stelt 

mobiliteitsschepen Jan De Nul. “Sinds begin maart 

hebben we met de verantwoordelijken van De Lijn 

onderhandelt. Het bijkomend overbrengen van buslijn 

32 naar de voorkant van het station bood echter geen oplossing, gezien deze lijn maar een  

2-uursfrequentie aanbiedt. Bovendien zou dit zeer onduidelijk worden voor de treinreiziger 

die dan zou  moeten afwegen of hij best aan de voorkant of de achterkant van het station 

de bus zou nemen. Om die reden werd geopteerd om alle buslijnen te centraliseren aan de 

voorkant van het station. Dit is eenduidig voor de treinreiziger en maakt dat onze              

stationswijk terug een vlotte bediening krijgt”, besluit De Nul. Volgens de laatste info zou 

deze regeling ingaan vanaf 01/05/17. 
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Riolerings- en wegeniswerken Victor Witterzeelstraat, Iddergem 
Nog dit jaar wordt de Victor Witterzeelstraat volledig vernieuwd. De gemeenteraad 
besliste hiertoe in zitting van 23/03/17. “Dit is een belangrijk investeringsproject 
voor deelgemeente Iddergem”, stelt schepen voor openbare werken Jan De Nul. 
“Het betonnen wegdek heeft duidelijk zijn tijd gehad. Bovendien hadden we in het 
verleden al problemen met lokale verzakkingen. Camera-onderzoek toonde aan dat 
de riolering in slechte toestand verkeert en volledig moet worden vervangen.” 
 
De nieuwe riolering zal worden vervangen door een gescheiden stelsel, waarbij het 
regenwater apart van het vuil water zal worden afgevoerd. Het wegdek zal worden 

uitgevoerd in asfalt, er worden nieuwe      
voetpaden aangelegd in betonstraatstenen 
en de boorstenen en greppels worden        
gegoten in beton. “Dit laatste procedé passen 
we nu al bij herhaling toe bij de aanleg van 
nieuwe straten. En dit doen we ook bewust”, 
verduidelijkt Jan De Nul. “Gegoten betonnen 
greppels zorgen ervoor dat we minder te 
kampen hebben met onkruidgroei achteraf. 
Dit maakt dat we later ook meer besparen op 
greppelonderhoud door onze eigen           
diensten”.  
De werken worden geraamd op 323.000 euro 
en worden volledig gedragen door het        
gemeentebestuur. Hier bovenop wordt ook 
de totaal te vernieuwen openbare verlichting 
financieel ten laste genomen door het        

gemeentebestuur. 
 
“Concreet werd het goedgekeurde bestek door de gemeenteraad al gepubliceerd. 

Normaliter kan dan worden verwacht dat we voor het groot verlof de aannemer 

zullen kennen, zodat na de zomer met de werken kan worden gestart”, besluit De 

Nul. 

Airbezenproject 
Was jij één van de 150 enthousiaste deelnemers die op zaterdag 25 maart 2017 in het 

Koetshuis een AIRbezenplantje kwam afhalen? Dat betekent dat je het belangrijk vindt om 

gezonde lucht te kunnen inademen, en dat je daar zelf ook iets wil voor doen. Voor korte 

afstanden de fiets in plaats van de auto van stal te halen, bijvoorbeeld. 

Het is nu aan jou om het AIRbezenplantje een plaats te geven en er goed voor te zorgen 

zodat het gezond blijft en de blaadjes kunnen dienen voor de analyse. Je kunt dit nog eens 

nalezen op de achterkant van de affiche die je erbij kreeg. Nog vragen? Misschien vind je op 

www.airbezen.be het antwoord. 

Nogmaals hartelijk dank voor je medewerking aan dit project en veel succes! 

Wist je datjes!  

 https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/.  
http://denderleeuw.cdenv.be/ 

http://www.airbezen.be/page7/index.html
https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/

