
C D & V — D E N D E R L E E U W  

CD&V’s Nieuwsbrief  
F E B R U A R I  2 0 1 8  J A A R G A N G  3 ,  N R  1  

 

 

cdnv.denderleeuw@gmail.com 

NIEUW 

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 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 
 

De eerste vijf plaatsen en de lijstduwersplaats van de CD&V 
lijst zijn gekend: 
 

1. Jan De Nul 
2. Sofie Renders 
3. Alberic Sergooris 
4. Elke Pereboom 
5. Luc Van Der Hoeven 
… 
27. Marleen Van Der Hoeven 
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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 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/.                   CDNV.Denderleeuw@gmail.com 
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Van Rossem Lut 

Oleko Pablo 

Cobbaert Willy De Petter Emiel Berckmans jean-Pierre 

Houtman Stefaan Abdoulaye-Telly Barry 

De Boeck Sofie 

De Block Stanny 

Vandenhoute Michael 

Okitokandjo Chancelvie Uwase Laure 

Van Droogenbroeck Lars 

Hilde Meert 

De overige plaatsen worden later ingevuld. Volgende perso-
nen hebben zich hiervoor reeds kandidaat gesteld: 

 Kandidaten 

De Boeck Ann 

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



 


 

AGENDA 
 

Pannenkoeken     
namiddag 

V&M 
Zondag  

04/03/2018 
 

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 

Nieuwjaarsreceptie  

Sammy Mahdi 
nationaal voorzitter  

CD&V-jongeren  
 

Elke Pereboom 
 

OCMW– raadslid 
en 

gemeenteraadslid 

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

Hier wordt gewerkt voor u. 
In Iddergem startte de aannemer met de totale vernieuwing van de voetpaden in 
de Deggerbaan en de Hoekstraat(kaatsplein). Ook 2 buurtwegen worden volledig 
heraangelegd: de buurtweg tussen de pastorij en de Aststraat en de buurtweg  
tussen de Hoogstraat (Hof ten Henne) en de Sint-Antoniusstraat. Deze heraanleg    
kadert in het tragewegenplan van Iddergem waarmee een opwaardering wordt 
voorzien van functionele voetgangersverbindingen die dagelijks worden gebruikt. 
 
In de Trapstraat zijn straatherstellingswerken aan de gang. Een aantal verzakte 
greppels en onbestaande greppels worden vernieuwd/aangelegd en zullen zorgen 
voor een betere afwatering van het hemelwater. Lokaal worden  ook een aantal 
betonplaten vernieuwd. 
Op vlak van openbare verlichting wordt er volop geïnvesteerd in duurzame        
ledverlichting. Volgende straten werden al aangepakt: Hoogstraat, Ringlaan,      
Kouterbaan, Tulpenlaan. Nog dit jaar volgt de Spoorweglaan. 
 
In de stationswijk Leeuwbrug staan voor dit jaar nog meerdere                                 
verbeteringswerken op stapel. Uit de buurtbabbel kwamen meerdere                 
bekommernissen naar voor en deze werden omgezet in een actietabel. Inmiddels 
werden op het Stationsplein de oude zitbanken vervangen. Nog dit voorjaar wordt 
de buurtweg tussen de Stationsstraat (Apotheek) en de Sportstraat aangepakt. De 
verlichting in de voetgangerstunnel van het station wordt volledig vernieuwd en 
sterk opgewaardeerd. Deze werken staan ingepland voor begin maart. De           
bushaltes aan het station worden volledig vernieuwd en toegankelijk gemaakt 
voor minder validen. Voetpadherstel is voorzien voor de Spoorweglaan en het                    
Sint-Annapleintje. 
 
De Watergroep plant grote werken in de Stationswijk. Het gaat over de volledige 
vervanging van het oude stalen drinkwaternet door nieuwe kunststofleidingen. 
Hierbij dienen ook alle woningen te worden overgekoppeld op de nieuwe           
leidingen.  Concreet start men beging maart in de Tulpenlaan.  

https://www.facebook.com/cdenvdenderleeuw/
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Nadien volgen de Rodenbachstraat, Van Lierdestraat, Sint-Annastraat,           
Leeuwbrugstraat en Visserstraat. Het gaat om grote investeringen die het begin 
moeten zijn voor de opwaardering van de Stationswijk. 
 
Inmiddels zijn de plannen in opmaak voor de heraanleg van de Rodenbachstraat 
tussen de Kruisstraat en de Van Lierdestraat. Dit is een belangrijk                            
investeringsdossier waarbij de riolering volledig zal worden vernieuwd evenals het 
wegdek en de voetpaden. Deze werken zullen vermoedelijk starten in 2019. Nog 
dit jaar wordt een ontwerper aangesteld voor de heraanleg van de Bosstraat,     
Visserstraat, Leeuwbrugstraat en Sint-Annastraat. Bedoeling is deze kernstraten 
van Leeuwbrug via een gemeenschappelijk ontwerp hun  eigen karakter mee te 
geven om nadien de heraanleg fasegewijs uit te gaan voeren.  Ook deze werken 
kunnen dan worden ingepland na 2018. Het ontwerp tot heraanleg van een stuk 
van de Noordstraat (hoek met de Kruisstraat) kreeg inmiddels goedkeuring. Men 
tracht de uitvoering nog in de plannen in de loop van 2018. 
 
Ook het fietspaddossier Rodenbachstraat wordt verder uitgewerkt, meer bepaald 

de fietspadverbinding tussen de nieuwe Kemelbrug en de Spoorweglaan tot aan de 

fietsenstalling aan het station. Bedoeling is het ontwerp administratief nog dit jaar 

rond te hebben en de goedkeuring voor subsidiëring rond te krijgen, zodat de    

uitvoering in 2019 kan volgen.  

Wegenwerken vervolg 

Iddergem  

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

Wegenwerken vervolg 

Trapstraat 

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

LED-verlichting  

Kouterbaan 

Ringlaan 

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

