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Beste leden,  
sympathisanten, 
 
heb je vragen over de       
nieuwsbrief, heb je een 
weetje, mooie foto’s, …. 
Deze kan je naar het      
bovenvermeld mailadres 
sturen. 

  Onze kandidaten 

DE WEG VOORUIT

Jan De Nul 
Lijsttrekker 

Sofie Renders 
Plaats 2 

Alberic Sergooris 
Plaats 3 

Elke Pereboom 
Plaats 4 

 

Luc  V. d. Hoeven 
Plaats  5 

Marleen V. d. Hoeven 
Lijstduwer 

Laure Uwase Emiel De Petter Lut Van Rossen Michael Vandenhaute Stefaan Houtman 

Jean-P. Berckmans Pablo Oleko Ann De Boeck Hilde Meert 

Stanny De Block 
Chancelvie 

Okitokandjo 
Lars  

 Van Droogenbroeck Sofie De Boeck Willy Cobbaert Alfons Sterck  

 

Martine Van Sande 

Telly Barry 
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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 

 
 
 
 
 
 

 

Raketten in de bib 

De gemeentelijke bibliotheek sloot de jeugdboekenmaand af met een ra-
ketwedstrijd. Alle creatievelingen tussen 6 en 14 jaar konden zelf een raket 
maken met wegwerpmaterialen. Alle raketten werden tentoongesteld in 
de bib. De makers van de twee beste raketten wonnen een duoticket voor 
Technopolis . 

Op woensdag 25 april opende de Fietsfabriek in de garage van het       
Koetshuis (Stationstraat). De Fietsfabriek is een fietsatelier voor kinderen 
en jongeren tot 25 jaar. De fiets is voor hen een belangrijk vervoersmiddel. 
Onze jeugdopbouwwerker hoorde regelmatig dat nogal wat kinderen met 
een onveilige of kapotte fiets, een te kleine of te grote fiets rondtoeren. Of 
er zelfs helemaal geen hebben. In de Fietsfabriek kunnen zij zelf aan de slag 
en samen met de aanwezige vrijwilligers hun eigen fiets herstellen of een 
tweedehandsfiets in orde zetten en overnemen. Ze hebben dan niet alleen 
een deftige,veilige fiets, maar ze leren er ook technische vaardigheden en 
respect hebben voor materiaal. Kleine fietsbenodigdheden voor een veilige 
fiets, zoals lichten, een slot, een bel, remmen, ... kunnen zij er verkrijgen en 
zelf installeren al of niet 
met medewerking van     
vrijwilligers. De Fietsfabriek 
zal elke maandag ( van 15 u 
tot 18 u ) en woensdag 
( van 12 u tot 15 u ) open 
zijn in de garage van het 
Koetshuis (Stationstraat). 

 Een fietsfabriek voor kinderen en  

jongeren in het Koetshuis 

De gemeentelijke buitenspeeldag op 18 april in het sportpark was een geweldig succes. Een dikke proficiat voor 




 


 

AGENDA 
 
 

Familiedag  
CD&V-Denderleeuw 

Zaterdag  
26/05/2018 

 
Lieje Zomert 

zaterdag 
04/08/2018 

 
Eetfestijn 

8 en 9/09/2018 
 

Gemeenteraads- 
verkiezing 

14/10/2018 
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Luc  
Van Der Hoeven 

 

 OCMW-raadslid 

Elke Pereboom 
 

OCMW– raadslid 
en 

gemeenteraadslid 

De gemeentelijke buitenspeeldag op 18 april in het sportpark was een ge-
weldig succes. Een dikke proficiat voor de gemeentediensten, de monito-
ren, de brandweer en de vele vrijwilligers die meer dan 1000 kinderen en 
hun ouders en grootouders een prachtige speelnamiddag bezorgden. De 
zon zag dat het goed was en deed er nog een ferm schepje bovenop. Een 
topdag voor jong en ook minder jong. 
 
                

Een zomerse buitenspeeldag in april 

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

 

Een nieuw bos in Welle… een geboortebos 

Op 25 maart plantten alle ouders met een kindje geboren in 2017 een       
geboorteboom voor hun kind in het Broekpark te Welle. Zo'n 220 boompjes 
werden aangeplant. 

Het geboortebos is een ideaal geboortegeschenk van de 
gemeente voor de nieuwe, kleine Denderleeuwenaars. 
Samen met hun boom zullen zij opgroeien. Binnen      
enkele jaren kunnen zij in "hun" bos spelen en nog later 
er in rondwandelen  

https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/
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Takelen geblokkeerde wagens 
 

Geregeld duiken er in het straatbeeld van onze gemeente wagens op met 
een wielklem. Meestal blijven deze auto’s weken en soms zelfs maanden           
geblokkeerd staan. Dit ontsiert het straatbeeld en draagt bij tot het             
onveiligheidsgevoel in Denderleeuw. 
Om hier komaf mee te maken heeft het schepencollege afspraken gemaakt 
met de politie en het parket over het wegtakelen van geblokkeerde           
voertuigen. Het gaat om een primeur voor Oost-Vlaanderen : voor het eerst 
heeft een gemeente het recht om zelf te beslissen geblokkeerde wagens te 
laten wegtakelen. De kosten die de gemeente hiervoor maakt, zullen gerecu-
pereerd worden bij de eigenaars van de betrokken voertuigen. 
 

Cameraschild  
 

Het schepencollege stapt mee in een project van de Politiezone Ternat – 
Affligem – Roosdaal en Liedekerke om ANPR camera’s te plaatsen. Met deze 
camera’s kan het verkeer dat onze gemeente binnen en buiten rijdt           
gemonitord worden, wat de veiligheid verhoogt. Door deze samenwerking 
zullen bijkomende camera’s geplaatst worden in de Kasteelstraat op de 
grens met Liedekerke, in de Begijnenmeers, eveneens op de grens met Lie-
dekerke en in de J.B. Callebautstraat op de grens met Affligem. De        came-
ra’s worden aangesloten op een server van de federale politie die zal instaan 
voor het beheer van de gegevens.  
Met de plaatsing van deze drie camera’s wordt het cameraschild rond onze 

gemeente volledig sluitend gemaakt. De politie zal deze beelden in de toe-

komst kunnen gebruiken om verdachte voertuigen op te sporen. 

De Palaver 
 

Vanaf april opent het ontmoetingshuis De Palaver zijn deuren. Dit              
ontmoetingshuis is ondergebracht in de voormalige Sint-Jozefkerk te         
Hemelrijk. Op de gemeenteraad van maart 2018 
werden het  retributiereglement en het                
gebruiksreglement goedgekeurd, waardoor         
verenigingen in Denderleeuw voortaan ook van  
deze locatie gebruik zullen kunnen maken. 
Het gebruiksreglement kan u terugvinden via 
 
 http://www.denderleeuw.be/nl/downloads/124/gebruiksreglement-
gemeentelijke-infrastructuur.html.  

Wist je datjes!  

https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/
http://www.denderleeuw.be/nl/downloads/124/gebruiksreglement-gemeentelijke-infrastructuur.html
http://www.denderleeuw.be/nl/downloads/124/gebruiksreglement-gemeentelijke-infrastructuur.html
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Paaseitjes 

Op 24 maart bezochten onze mandatarissen en kandidaten onze cdv- leden en 
trouwe sympathisanten aan huis. Zij gaven hen tegelijk een zakje met paaseitjes. 
Een kleine paasattentie die letterlijk en figuurlijk werd gesmaakt. 

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

Op zaterdag 26 mei 2018 organiseert onze CD&V-afdeling Denderleeuw haar 
jaarlijkse gezinsdag 
 
Deze gaat door in het “Hof ter Leeuwe” 
 

Vanaf 15u tot 20u kan u voor de prijs van € 10 en € 5 (voor kinderen onder 12 jaar) 

genieten van een heerlijke barbecue.  

 

Wij trakteren u alvast op een frisse cava als binnenkomer. 

 
 
U kan inschrijven tot zondag 20 mei 2017 via telefoon of mail bij : 

 
Jan De Nul : tel. 0476/99.40.22 – denul.jan@gmail.com; 
Sofie Renders : tel. 0478/29.29.27 – sofie.renders@hotmail.com; 
Marleen Van der Hoeven : tel 0471/82.62.69  
marleen.vanderhoeven@outlook.com; 
Luc Van der Hoeven: tel 0485/29.18.39 - lvdh.stones@live.be 
Alberic Sergooris : tel. 0477/19.48.98 – alberic.sergooris@telenet.be; 
Elke Pereboom : tel. 0476/83.37.27 – elke.pereboom@skynet.be; 
Fons Sterck : tel. 053/66.46.65 – gerrit.vandendooren@skynet.be; 
Emiel De Petter : tel. 0486/12.73.77 – emiel.depetter@skynet.be. 

https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/
mailto:marleen.vanderhoeven@outlook.com

