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Denderleeuw, Welle en Iddergem. 

Levende en bruisende gemeenten! 

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

 

DE WEG VOORUIT

Onze kandidaten 

Vrijwilligersfeest 

Begin maart bracht het gemeentebestuur hulde aan de 
vele vrijwilligers actief in onze gemeente. Zij zijn er de 
motor van het verenigingsleven en zorgen voor een ge-
meente waar het aangenaam wonen is. Bij een hapje, 
een drankje en een dansje werd het voor de talrijk opge-
komen vrijwilligers een fijne avond.  

Schepen van cultuur en vrije tijd, Alberic Sergooris, ver-
woordde de hartverwarmende inzet en solidariteit van de 
vrijwilligers op een beklijvende wijze: 

" Het vrijwilligerswerk wordt, zowat overal ter wereld, 
gesymboliseerd door één, twee of meerdere handen. 
Terwijl het hart mensen vaak in beweging zet om vrijwilli-
ger te zijn, doen de handen het werk.  

De ene hand reikt naar de andere. Één van de meest hartverwarmende gebaren: zo'n uit-
reikende hand. De jonge hand die de gerimpelde vastpakt, het paar handen dat iemand 
optilt, de gehandschoende hand die helpt puin te ruimen of een verband legt, de sterke 
hand waarmee tenten en podia worden opgebouwd, een fijne hand die tekent of muziek 
speelt, de getrainde hand die planten snoeit, aantoont hoe een sportoefening gebeurt... 
Het vrijwilligerswerk bestaat uit een vredevol, goedaardig leger handen en vingers. Over-
tuigd en bereid om goed te doen. Onverschrokken als het moet, fluweel en zacht waar no-
dig. Het mooie is dat al die verschillende handen bereid zijn om in elkaar te slaan. Vele 
handen maken het werk lichter. Het doet er niet toe of die handen wit, zwart, donkerbruin, 
getaand, jeugdig, oud, fijn of ruw zijn. De leidraad van vrijwilligers is gewoon goed te 
doen". 

IEDEREEN MEE ! 

Jan De Nul 
Lijsttrekker 

Een nieuw bos in Welle... een geboortebos 

Bossen zijn aangename plaatsen om in te wandelen en te spelen. Ze leveren ook gezonde 
lucht. Hun groot belang voor een gemeente staat buiten kijf. Bomen staan ook symbool 
voor het groeien van de natuur en van het leven. 

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Broekpark bevat naast een recreatief gedeelte, waar we de 
jeugd van Welle een plaats bieden, ook een natuurgedeelte dat we aan de kleinsten van 
onze gemeente willen aanbieden in de vorm van een geboortebos, zegt schepen van jeugd 
en milieu Sofie Renders.  

Op 25 maart laatstleden plantten alle ouders met een kindje geboren in 2017 een geboor-
teboom voor hun kind in het Broekpark te Welle.  

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

De vrouwen van CD&V konden op een winterse zondagnamiddag ruim 450 
mensen verleiden pannenkoeken te komen smullen. Proficiat dames, ze 
hebben gesmaakt. 

Pannenkoeken smullen 

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 Vandenhoute Stefaan Houtman 

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

Stanny De Block 
Chancelvie 

Okitokandjo 
Lans  

 Van Droogenbroeck Sofie De Boeck Willy Cobbaert Alfons Sterck  



Kunstroute 

In de voorbije maanden wer-
den door Eandis in opdracht 
van de gemeente nieuwe LED-
lampen geplaatst in de Hoog-
straat, Ringlaan en Kouterbaan. 
LED-lampen verbruiken minder 
stroom dan de klassieke straat-
lampen. De elektriciteitsfactuur 
van de gemeente daalt aan-
zienlijk. Ook wordt door het 
lagere stroomverbruik het   
milieu minder belast. Zowel 
onze portemonnee als het   
milieu  varen dan ook wel bij 
deze duurzame LED-verlichting. 
Nog dit jaar wordt de verlich-
ting ook vernieuwd in de 
Spoorweglaan en Tulpenlaan. 

"Was het maar zo simpel om vandaag te kunnen beslissen over 
de aanleg van een voetpad en morgen al te kunnen starten" zegt 
schepen van openbare werken Jan De Nul. De realiteit is wel 
even anders. De gevleugelde uitspraak van een expert-
gemeenteraadslid: " giet er een vrachtwagen asfalt over en het 
probleem is opgelost" kon misschien nog 40-50 jaar geleden. 
Wegenwerken ( zelfs een zogezegd simpel voetpad of buurtweg) 
vandaag zijn geen evidente opdrachten die in een handomdraai 
zijn geklaard. Vooraleer je een eerste spade in de grond steekt, is 
al een lange weg afgelegd: overleg, planning, vrijmaken van kre-
dieten, afstemmen met studiebureaus, subsidiërende overheden 
en vooral met nutsmaatschappijen ( elektriciteit , gas, water) .  Je 
kan een zelfde voetpad immers niet om de haverklap opbreken: 
een keer voor elektriciteit, een tweede keer voor water, een der-
de keer voor gas en desgevallend nog een keer voor Proximus, 
Telenet. Het moet allemaal mekaar goed opvolgen met zo weinig 
mogelijk hinder voor de burger. Dat is iets moeilijker dan er "een 
camion asfalt over te kappen en klaar is kees". De werken zijn 
dan wel degelijk uitgevoerd en voor jaren goed. 

Op deze manier werden de voorbije maanden een aantal voetpa-
den en buurtwegen volledig vernieuwd: 

- de voetpaden in de Schoolstraat op Leeuwbrug 

- de trage weg tussen Braamland en de Hoogstraat 

- de voetpaden in de Hoekstraat (Kaatsplein) en Deggerbaan in 
Iddergem 

- twee dagelijks veel gebruikte buurtwegen tussen de pastorij en 
de Aststraat en de Hoogstraat en Aststraat in Iddergem. De ver-
lichting werd er ook vervangen door duurzame LED- verlichting. 

- de door inwoners van Leeuwbrug druk gebruikte buurtweg tus-
sen het Stationsplein en de Sportstraat. Ook hier wordt een nieu-
we duurzame LED-verlichting geplaatst. 

Andere voetpaden komen nog aan bod en zitten in de voorberei-
dingsfase. Met er " een camion asfalt over te kappen" is kees 
jammer genoeg niet klaar. 

Stationswijk en Leeuwbrug in een nieuw kleedje 

Uit de buurtbabbel met de mensen van de Stationswijk en Leeuw-
brug kwamen meerdere bekommernissen naar voor waar we als 
gemeente op inspelen, zegt schepen van openbare werken Jan De 
Nul. 

De buurtweg tussen het Stationsplein en de Sportstraat is intussen 
al vernieuwd. Nieuwe zitbanken werden geplaatst op het Stations-
plein. Nog dit jaar worden de bushalteplaatsen aan het station en 
de apotheek aangepast, zodat ze toegankelijk zijn voor mindervali-
den. 

In april wordt de verlichting in de voetgangerstunnel en in de fiet-
senstallingen gevoelig versterkt, wat het voor voetgangers en pen-
delaars aangenamer en veiliger zal maken.  

Het door betonrot aangetaste wegdek van de Sportstraat wordt via 
een dubbel aangebrachte slemlaag hersteld. Dit verhoogt het rij-
comfort en dempt het rolgeluid. Hetzelfde zal overigens gebeuren 
in de Wijngaardstraat en Opgeëistenstraat. 

De Watergroep heeft eindelijk de financiële middelen voorzien 
voor de broodnodige en volledige vervanging van het oude stalen 
drinkwaternet ( lekkages en breuken met alle gevolgen van 
dien  voor de wegen)  door nieuwe kunststofleidingen in de Stati-
onswijk en Leeuwbrug. In de Spoorweglaan en Tulpenlaan zijn de 
werken aan de gang. Nadien volgen de Rodenbachstraat, Van Lier-
destraat, Sint-Annastraat, Leeuwbrugstraat en Vissersstraat.  

Na deze grote nutswerken kan de gemeente eindelijk op haar beurt 
beginnen aan de verfraaiing en opwaardering van de Stationswijk 
en Leeuwbrug. De plannen voor de heraanleg van de Rodenbach-
straat (tussen de Kruisstraat en de Van Lierdestraat ) zijn volop in 
opmaak. De riolering en het wegdek worden volledig vernieuwd en 
de smalle voetpaden verbreed. Nog dit jaar wordt een ontwerper 
aangesteld voor de heraanleg van de Bosstraat, Vissersstraat, 
Leeuwbrugstraat en Sint-Annastraat . Bedoeling is om deze kern-
straten van Leeuwbrug via een gemeenschappelijk ontwerp hun 
eigen karakter mee te geven om nadien de heraanleg fasegewijs uit 
te voeren. 

Het fietspaddossier van de Rodenbachstraat  ( namelijk de verbin-
ding tussen de nieuwe Kemelbrug en de Spoorweglaan tot aan de 
fietsenstallingen van het station) wordt ook verder uitgewerkt, zo-
dat de uitvoering in 2019 kan volgen. 

Duurzame LED-verlichting 

Nieuwe voetpaden en buurtwegen 

Het wegdek van de Guido Gezellestraat ( van Koopwa-
renstraat tot rotonde ) en de Stationsstraat ( van ro-
tonde tot station) wordt vernieuwd. Het rijcomfort van 
de fietsers is er duidelijk ondermaats. De klinkers, die 
op meerdere plaatsen zijn verzakt, worden opgebro-
ken en vervangen door asfalt, waardoor ook het geluid 
van het verkeer merkelijk zal verminderen. Op de nieu-
we rijweg worden fietssuggestiestroken aangebracht 
( zoals in de Lindestraat en Steenveldlaan) , zodat de 
fietser duidelijk zijn plaats krijgt in het straatbeeld. De 
nutsmaatschappijen ( o.a. Eandis) voeren eerst rond 
half april een aantal nutswerken ( elektriciteit ) uit. De 
twee straten krijgen normaal nog voor de zomer een 
nieuwe asfaltlaag , zo niet onmiddellijk na het bouw-
verlof. 

G Gezellestraat en Stationsstraat .....ook in een nieuw kleedje 

Eeregem breakfast 

Nieuwe en ervaren CD&V- kandidaten kwamen op een zondagmor-
gen bij een lekker Iddergems ontbijt in een ontspannen sfeer samen. 
Een ideale gelegenheid om met elkaar en onze partij kennis te ma-
ken. Al onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen  krijgen 
een zelfde behandeling. Er volgen nog enkele ontbijten...op zijn Wel-
les en zijn Liës. Er samen sterk op staan en tegen aan gaan. 
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