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Eedaflegging Luc Van Der Hoeven als OCMW-raadslid 
 
Als eerste opvolger voor Bjorn Van Schelvergem, die om beroepsredenen  
voor het opstarten van een zaak moet stoppen als OCMW-raadslid en die 
we hierbij alle succes toewensen, legt Luc Van Der Hoeven de eed af als 
nieuw OCMW-raadslid. 
 
Luc Van Der Hoeven: 

Als vierde telg van het gezin VAN DER HOEVEN kwam ik op 27 oktober 1962 op de wereld. 
Na mijn humaniora ging ik onmiddellijk aan de slag bij de NMBS. Momenteel ben ik           
commercieel bediende en ben ik werkzaam in de stations van Denderleeuw en Aalst aan de 
loketten. Mijn politieke motivatie heb ik van mijn oudste zus Marleen (gewezen schepen 
van welzijn en sociale zaken) meegekregen, samen met het gegeven dat ik me in onze      
lokale CD&V partij zeer goed voel en ook al heel wat vrienden heb gemaakt. Ik moet  de 
mensen dus tegenspreken die beweren dat je in de politiek  geen vrienden kan hebben. 
Mijn grote passie ligt echter in de muziekwereld,      
alwaar ik nog altijd gekend sta als voorzitter van de 
Belgische Rolling Stones Fanclub die ik in 1990 heb  
opgericht. Het spreekt dus voor zich dat ik heel wat 
concerten bezoek  verspreid over de hele wereld.    
Mede hierdoor heb ik dan ook een sterke motivatie 
om, samen met mijn CD&V collega’s LIEJE ZOMERT op 
de kaart te zetten en dit festival nog groter, beter en 
aangenamer te maken. 

 



 
P A G I N A  2  Denderleeuw leeft!  

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

           Denderleeuw een Bloemengemeente. 

 

Outletmarkt 

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






 





 

AGENDA 
 
 

Lieje Zomert 
05/08/2017 

 
Eetfestijn 

16 en 17/09/2017 

P A G I N A  3  
 Heel de gemeente als BIN een primeur!  
Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband 
tussen de buurtbewoners, de lokale politiezone Denderleeuw/Haaltert en 
het gemeentebestuur van Denderleeuw. De bedoeling is om door samen 
te werken een verhoogd veiligheidsgevoel te creëren in de gemeente, de 
sociale controle te bevorderen en op deze manier ook preventief inbraken 
en andere criminele praktijken te vermijden. 
 
Buurtbewoners spelen dus een belangrijke rol in een BIN. Als ze verdachte handelingen  
opmerken, kunnen de bewoners via het nummer 101 de lokale politie bereiken. 
In het geval van alarmsituaties (code rood), bijvoorbeeld bij inbraak(pogingen), verwittigt de 
politie het BIN, dat dan op zijn beurt de inwoners van de wijk op de hoogte brengt per sms. 
De politie houdt het BIN op de hoogte van inbraakstatistieken, oplichterspraktijken,         
sensibilisering rond veiligheid en inbraakpreventie… (code groen). Ook wordt feedback   
gegeven over gemelde verdachte gebeurtenissen. Deze berichten worden per e-mail      
verstuurd. 
(voor meer info  raadpleeg bron: http://www.denderleeuw.be/product_catalog/1521) 

 

Waar zijn er BIN's in Denderleeuw? 
 

 BIN HaLieBloe: wijken Hazelaarstraat-
Haagbeuk, Liefkenshage en Esdoorn, Popu-
lierenlaan en Bloemendaal (Anjelierenlaan, 
Dreef, Lookhaag, Bloemendaal) 

 BIN Hemelrijk:  

 BIN Centrum:  

 BIN Huissegem:  

 BIN Leeuwbrug:  

 BIN Welle: deelgemeente Welle 

 BIN Iddergem: deelgemeente Iddergem 
(zonder Steenweg N405) 

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

Aantal inbraken in Denderleeuw daalt 
In Denderleeuw werden 52 woninginbraken geregistreerd in 2016. 
Dat zijn 0.63 inbraken per 100 woongelegenheden. 
Evolutie 2015-2016  :  -6 inbraken  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(bron: website De Standaard) 

Jaar Aantal inbraken 

 2012  79 

 2013  68 

 2014  84 

 2015  58 

 2016  52 

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


P A G I N A  4   Lezing Cindy Franssen 

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

In 2018 worden de OCMW’s normaal gezien geïntegreerd in de gemeenten. Dit stelt heel wat           
uitdagingen: er komt een nieuwe structuur, nieuwe regels en ook de OCMW-raad wordt grondig      
hervormd. Om bestuursleden en mandatarissen vertrouwd te maken met deze op handen zijnde      
hervorming heeft onze CD&V-afdeling in samenwerking met beweging.net op 19 mei hierover een 
lezing door Vlaams Volksvertegenwoordiger en nationaal ondervoorzitter Cindy Franssen                  
georganiseerd.  
De ons omringende afdelingen werden uitgenodigd en hebben de lezing bijgewoond. 

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


 
P A G I N A  5  Familiedag 

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

Onze samenleving is constant in beweging: de tand des tijds doet onherroepelijk haar 
werk in het straatbeeld en de diversiteit neem overal toe. 
Met inspanningen voor ons erfgoed en het Vlaams karakter 
van onze gemeente willen we dat iedereen zich thuis kan 
voelen. 
Volgens Schepen voor Patrimonium en Erfgoed, Jan De Nul 
past de heroprichting van de Strokapel volledig in dit        
behoud van onze lokale eigenheid. Zo geeft de kapel         
opnieuw gestalte aan de alom gekende locatiebenaming: 
het kruipunt “Strokapelleken”. Bovendien vormt de kapel 
een blijvende verwijzing naar een waardevol stukje            
onroerend en immaterieel erfgoed, nl. onze Vlaams        
volksdevotie. 
Het deed deugd tijdens de inwijding op 7/05/17 vast te    

stellen dat velen met dit Vlaamse erfgoed nog zijn begaan. 

 

Dit jaar hebben wij opnieuw aangeknoopt met de jaarlijkse traditie van onze        
familiedag. Zo’n 200 leden en sympathisanten werden verwend met een lekkere 
barbecue en een desserten buffet aangeboden door onze mandatarissen. 

Strokapelleken 

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


 
P A G I N A  6  Kunstroute  

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

Schepenen 

 
 
 
 
 
 

Jan De Nul 

Bevoegdheden 

 Openbare Werken 

 Mobiliteit 

 Patrimonium en  

       erfgoed 

 Groenbeleid 

Feestelijkheden 
 
 
 
 
 

Sofie Renders 

Bevoegdheden 

 Jeugd 

 Financiën 

 Milieu 

Duurzaamheid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alberic Sergooris 

Bevoegdheden 

 Cultuur  

 Bibliotheek 

 Tewerkstelling 

Lokale Economie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elke Pereboom 
 

OCMW– raadslid 
en 

gemeenteraadslid 

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


 
P A G I N A  7  Lieje Zomert 

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

Luc Van Der Hoeven 
OCMW-raadslid 

 

 Interview met Wouter Beke 

17u30 - BRAGLO 

19u – TEN CATS DOWN 

21u – WILLIAM SOUFFREAU & FRIENDS 

22u30 – THE PLEDGE 

Op 14 juni hebben een aantal bestuursleden van onze afdeling voorzitter Wouter Beke    
geïnterviewd over integratie en de uitdagingen die dit stelt aan onze gemeente. U zal het 
interview kunnen lezen in onze nieuwsbrief van september. 

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

