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in DENDERLEEUW 

Denderleeuw . cdenv.be 

 
Denderleeuw, Welle en Iddergem. 

Levende en bruisende gemeenten! 

V.U. Karel Marchand, Bakergemveldbaan 5, 9472 Denderleeuw 

 
Onze kandidaten 

IEDEREEN MEE ! 

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 Barry Abdoulaye Hilde Meert 

Stanny De Block 
Chancelvie 

Okitokandjo 
Lars  

 Van Droogenbroeck Sofie De Boeck Willy Cobbaert Alfons Sterck  

DE WEG VOORUIT EDEREEN MEE ! 
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Okitokandjo 
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 Van Droogenbroeck Sofie De Boeck Willy Cobbaert Alfons Sterck  

Martine Van Sande 

Marleen V. d. Hoeven 
Lijstduwer 

IEDEREEN MEE! 

Uw gemeente de voorbije maand. 



      Mindermobielencentrale blijft 

De Palaver 

 

De pastorijtuin op het Dorp te Denderleeuw is 
een oase van rust gelegen vlak langs de Dender. 
De gemeente en de kerkfabriek Sint-Amandus 
stellen hem deze zomer voor alle  wandelaars 
open. In juli en augustus kun je er op vrijdag en 
zaterdag van 12 tot 18 uur en op zondag van 10 
tot 18 uur genieten van hemelse rust en stilte. 
Je kan binnen langs de grote, bruine poort naast 
de fietsers-en voetgangersbrug over de Dender 
en rechtover het Hof ter Leeuwe. 

 

Wil je alle wedstrijden van de Rode Duivels op 
het WK voetbal in juni en juli eens op groot 
scherm en met veel sfeer en ambiance mee-
maken?  De gemeente en de vriendenkring 
van de brandweerpost Denderleeuw zorgen 
hiervoor en maken  van de zaal Den Breughel 
een duivels supportersdorp met voetbal, eten 
en drinken. Je vindt alle info op de pagina       
facebook.com/duivelsdenderleeuw 

 

Rode Duivelscafé in Den Breughel 

Bolingo 

De oprichting van de mindermobielencentrale ( MMC)  einde 2010 was 
onmiddellijk een schot in de roos. Denderleeuw telt meer dan 6000 men-
sen ouder dan 60 jaar. Nogal wat onder hen zijn minder mobiel en doen 
daarom een beroep op het vervoer aangeboden door de MMC om bood-
schappen te doen, om naar de dokter, apotheker, het gemeentehuis, zie-
kenhuis of rustoord te gaan. 

Door het verminderen van subsidies en de wijziging van paritair comité voor het personeel rezen er wat 
problemen voor de werking van de MMC. Intussen werd door het dagelijks bestuur ( met o.a. Alberic 
Sergooris en Marleen Van der Hoeven) een oplossing gevonden. De MMC maakt vanaf 1 april deel uit 
van de dienstenchequesonderneming. Door het gebruik van dienstencheques kan zij verder blijven be-
staan. En de gebruikers van deze cheques genieten ook van een belastingvoordeel. Alle klanten werden 
hiervan op de hoogte gebracht. 

 

  

Het schepencollege stapt mee in een project van de Politiezone Ternat – Affligem – Roosdaal en Liede-
kerke 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, even-
eens op de grens met Liedekerke en in de J.B. Callebautstraat op de grens met Affligem. De camera’s 
worden aangesloten op een server van de federale politie die zal instaan voor het beheer van de gege-
vens.  

Met de plaatsing van deze drie camera’s wordt het cameraschild rond onze gemeente volledig sluitend 
gemaakt. De politie zal deze beelden in de toekomst kunnen gebruiken om verdachte voertuigen op te 
sporen.  

Cameraschild 

De Palaver 

Wandelen in de pastorijtuin 

In april opende het ontmoetingshuis De Palaver zijn deuren. Het is ondergebracht in de vroegere Sint-
Jozefkerk van Hemelrijk, die door de gemeente werd aangekocht. Het benedengedeelte is volledig gere-
noveerd. Verenigingen van Denderleeuw kunnen er voortaan gebruik van maken. U kunt het gebruiksre-
glement vinden op de gemeentelijke website onder " gebruiksreglement gemeentelijke infrastructuur ". 
Het bovengedeelte van het gebouw, de kerk van vroeger, zal in de toekomst voor diverse pop-up activi-
teiten , zoals tijdelijke tentoonstellingen, optredens, kunnen worden gebruikt. 

De vzw Bolingo, wat " warm hart" betekent, is in 2013 opgericht door 
Afrikaanse mensen die beseffen dat zijzelf ook actief kunnen en moe-
ten bijdragen aan hun integratie in Denderleeuw. Zij vangt nieuwko-
mers op en wijst hen op het grote belang van de kennis van het Neder-
lands. Zij stimuleert hen cursussen Nederlands te volgen. Pablo Oleko, 
voorzitter van Bolingo: " Wie in Denderleeuw komt wonen en leven , 
moet Nederlands leren en het na wat tijd kennen en spreken. Het is de 
sleutel tot integratie". 

Bolingo heeft tevens vooral oog voor een goede jeugdwerking. Pablo 
Oleko: " Voor onze jongeren zijn drie dingen belangrijk. Wij spitsen er 
onze werking op toe: 

- een goede omkadering door culturele en sportactiviteiten . Wij willen 
hen op die manier waarden als discipline en respect voor iedereen bij-
brengen. Zo telt onze voetbalclub momenteel een 50-tal leden van 5 
tot 16 jaar die elke zondag op het gemeentelijk sportpark oefenen. Een 
aantal is ook actief in clubs van Denderleeuw en omstreken. Om te 
vermijden dat hangjongeren voor problemen zouden zorgen, hebben 
wij ook goede contacten met mensen van de politie Denderleeuw. 

- een goede opleiding en onderwijs: als ouders vinden wij dit uiterst 
belangrijk. Wijzelf moeten hen dan ook actief daarbij begeleiden. 

- waarderen en aanmoedigen: wij geven onze jongeren onze volle 
steun, waardering en aanmoediging om hun integratie in Denderleeuw 
te bevorderen." 
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