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"Hier spreekt men Nederlands" van Prof. Joos Florquin , "Taalwenken" en "Voor wie haar soms geweld 
aandoet" van onze streekgenoot en geboren Denderleeuwenaar Prof. Marc Galle. Nostalgie voor de ietwat 
ouderen ons. Het waren in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw alom gekende VRT-programma's die de 
bedoeling hadden de Vlamingen Algemeen Nederlands bij te brengen. Met je eigen dialect kwam ( kom) je 
niet verder dan je eigen dorp. Veel Vlamingen hebben met die programma's niet alleen hun kennis en lief-
de voor hun taal maar ook hun zelfvertrouwen opgekrikt.  
 
Veertig-vijftig jaar later is de wereld en onze gemeente grondig veranderd. Het homogene, blanke Dender-
leeuw van toen bestaat niet meer en komt nooit meer terug. Mensen van diverse vreemde oorsprong zijn 
bij ons komen wonen. Wie bij ons komt wonen, heeft dan wel de verantwoordelijkheid om normen na te 
leven en onze waarden te delen: rechten én plichten, kansen én verantwoordelijkheden.  
 
Taal is één van de belangrijkste verbindende elementen van een samenleving. Taal is de sleutel tot integra-
tie. Wie in Denderleeuw komt wonen en leven, moet Nederlands leren en het na enige tijd ook kennen en 
spreken. Een nieuwkomer kan niet verwachten  dat wij hem of haar constant in een andere taal aanspre-
ken. Zo bouw je geen betrokkenheid of verbondenheid op. Zoals Vlamingen die naar het buitenland uitwij-
ken er welkom zijn door er zonder problemen de taal van het land te leren en te spreken, zijn nieuwkomers 
ook bij ons welkom als zij hetzelfde doen. Alleen zo kan verbondenheid ontstaan.  
 
Wie kinderen heeft, weet dat in onze scholen jonge mensen van zeer diverse ( Europese, Afrikaanse, Aziati-
sche ) oorsprong school lopen die prachtig en uitstekend Nederlands spreken. Zij hebben het bij manier 
van spreken spelenderwijs geleerd. Wij kunnen er zelfs een voorbeeld aan nemen. Hun contacten met de 
jonge, autochtone Vlamingen verlopen normaal en probleemloos in het Nederlands. De toekomst ziet er 
op dat vlak hoopvol uit.  
 
Hetzelfde kan niet altijd worden gezegd van de wat oudere generatie van vreemde oorsprong. En toch zal 
het vrij eenvoudig zijn: zij die het Nederlands niet of onvoldoende beheersen, zullen de inspanning moeten 
doen om onze taal te leren en te spreken willen zij nog meedraaien in onze samenleving. In de gemeente-
lijke diensten en gebouwen wordt uitsluitend Nederlands gesproken. Het kan en mag gewoon niet anders. 
Ook het OCMW zal haar cliënten daarop wijzen.  Maar ook wij "echte" Vlamingen hebben hier een rol te 
spelen. Voor wie het nog niet zou weten: nogal wat Afrikanen in Denderleeuw spreken gewoon Nederlands 
zoals wij. Je hoeft niet verwonderd te zijn dat iemand met een niet-blanke huidskleur ook Nederlands 
spreekt. Daarom moeten wij ook niet de neiging hebben hen automatisch in het Frans of het Engels aan te 
spreken. Zij vinden dat trouwens zelf raar zo in de winkels, banken, post van Denderleeuw te worden aan-
gesproken... Begin gewoon in het Nederlands.  
 
Voor de andere mensen van vreemde oorsprong die het Nederlands niet beheersen , zal de gemeente met 
het centrum voor volwassenenonderwijs cursussen Nederlands organiseren in Denderleeuw zelf en ook 
tijdens de weekends . Niemand zal nog kunnen zeggen dat hij zich te ver of 's avonds moet verplaatsen om 
Nederlands te leren. De gemeente zal de Afrikaanse en andere gemeenschappen hier ook actief bij betrek-
ken en wijzen op hun verantwoordelijkheid om van Denderleeuw een leefbare en aangename gemeente te 
maken. Nederlands leren en spreken is de eerste een voornaamste vereiste om dat doel te bereiken. Van-
uit de gemeente zal een nieuwe integratiecoördinator  ook speciaal met die taak worden belast.   

Net zoals in heel Vlaanderen heeft ook Denderleeuw te maken met een stijging van het bevolkingsaantal. 
Onze goede ontsluiting via het spoorwegennet, onze vlotte bereikbaarheid via het wegennet, centraal 
gelegen in Vlaanderen en dit in de nabijheid van Brussel, zijn hier niet vreemd aan. Mensen wonen hier 
graag net omwille van die vlotte bereikbaarheid.  

Deze sterke bevolkingstoename gaat ook gepaard met een sociologische verschuiving in de bevolkingssa-
menstelling. Onze bevolking diversifieert enorm. De wereld is ons dorp geworden. Een fenomeen dat zich 
niet alleen in Denderleeuw voordoet, maar bij uitbreiding ook in Aalst, Ninove, Geraardsbergen, Liede-
kerke en Haaltert. Dit stelt ons als lokale besturen in de Denderregio voor maatschappelijke uitdagingen. 
Bijkomende middelen zijn noodzakelijk om in te zetten op het "samenleven" en om onze regio nieuwe 
impulsen te geven op vlak van economische ontwikkeling en lokale tewerkstellingsmogelijkheden. 

Via het stedenfonds gaat het  gros van de Vlaamse centen naar Antwerpen en Gent en vervolgens naar 

de 13 Vlaamse centrumsteden. Deze steden met grote bevolkingsdiversiteit,  hebben in de voorbije 20 

jaar dan ook terecht een sterke positieve ontwikkeling gekend. Op vandaag staat onze Denderregio voor 

dezelfde maatschappelijke uitdagingen zoals deze steden 20 jaar terug. Een herverdeling van deze mid-

delen is voor ons als CD&V een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma. Een Denderfonds met bij-

komende financiële middelen kan hierop een antwoord bieden.  

De volgende 3 jaar komen er 18.500 plaatsen bij in 135 scholen in Vlaanderen en Brussel. Het gaat om 
16.200 plaatsen in het secundair onderwijs en bijna 2.300 plaatsen in het basisonderwijs. Daarvoor in-
vesteren we 151 miljoen euro. Dat heeft de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van On-
derwijs Hilde Crevits beslist. Daarnaast investeren we nog eens 50 miljoen euro extra voor bijkomende 
plaatsen in de klas in onder andere Aalst, Gent, Antwerpen, Brussel en de Vlaamse Rand.  

Minister Crevits investeert in extra plaatsen in de klas. 

Ook onze gemeente  

werd geselecteerd!  

Hier spreekt men Nederlands 

 Familiedag 1 juni 2019  ‘Hof ter Leeuwe’ 

 WIJ café rommelmarkt  Welle 30 juni 2019  

 Lieje zomert 3 augustus 2019 ‘Dorpsplein Denderleeuw’ 

 Eetfestijn  13.14.15 september 2019 ‘Feestzaal De Zwaluw’ 
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