
De voorbije maanden zijn voorbij gevlogen. Een succesvolle speelpleinwerking heeft weer gezorgd voor 
heel wat blije kindergezichten. De inschrijvingen in de gemeentelijke Academie waren ook weer een schot 
in de roos. Met de Middenstandsraad wordt werk gemaakt van een leefbare en aantrekkelijke winkelkern 
én de kadobon werd succesvol gelanceerd. De verschillende wegenwerken hebben geleid tot heel wat 
(noodzakelijke) verfraaiing en betere verkeersveiligheid.  Nieuwe initiatieven rond (sociale) woningen 
worden bekeken met respect voor groen en ruimte.  We kiezen resoluut voor wooninbreiding i.p.v. -uitbreiding.  

CD&V zal verder de juiste klemtonen en accenten leggen in het beleid: sociaal en doordacht, voor aangename 
buurten, verkeersveiligheid voorop.

LEBBEKE.CDENV.BE

EEN KUS VAN DE JUF EN 
EEN BANK VOORUIT?!

CD&V Lebbeke kiest voor een aangename gemeente 
waarin je elkaar de hand kan schudden.

Bestuursakkoord 2014-2019 
op www.lebbeke.cdenv.be
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GEEN BELASTINGS- 
VERHOGING IN LEBBEKE
Op de gemeenteraad van 18 december 
2014 werd het budget 2015 zonder extra 
belastingsverhogingen goedgekeurd. CD&V wil 
Lebbeke financieel gezond houden. 

Personeel-, werkingskosten en investeringen worden hierbij 
in evenwicht gehouden. Bovendien vraagt het huidig klimaat 
van besparingen dat ook de gemeenten zorg dragen voor haar 
inwoners en voorzien in een ‘spaarpotje’ voor onvoorziene 
omstandigheden en noodzakelijke uitgaven. Dit alles zoals 
een “goede huisvader” het zou doen.

In vergelijking met enkele buurgemeenten kunnen we het 
tweede jaar van deze bestuursperiode ook op financieel vlak 
positief  afronden. Toch willen we de nodige beleidsruimte 
behouden voor noodzakelijke investeringen.

MAAR DE PRIJS VAN DE RESTAFVALZAK 
STEEG TOCH MET EEN HALVE EURO EN KOST 
NU 1,75 EURO?

Inderdaad, maar de prijs was sinds dertien jaar niet meer aan-
gepast. Doordat de verwerking van het restafval op dit mo-
ment tussen de 2,14 euro en 2,90 euro kost, was een prijsstij-
ging niet meer uit te stellen. Alles wordt nu eenmaal duurder. 
En wie goed sorteert, zal dat blijven doen, ook al kost een 
restafvalzak nu meer.

Schepen Kris De Smet loofde alvast de voorbereidende in-
spanningen van de verschillende diensten en de aanpak van 
het schepencollege om de budgetten en de meerjarenplanning 
2014 – 2019 in evenwicht te houden. De uitgetekende meerja-
renplanning van de bestuursmeerderheid blijft op koers!

BETERE 
INFORMATICA

VOOR BETERE 
DIENSTVERLENING
Bij de start van deze legislatuur was het 
duidelijk dat er nood was aan een masterplan 
‘Informatica’ voor onze gemeente. Na een 
grondige analyse en voorbereiding werd 
in 2014 gestart met een grote operatie om 
de verouderde informaticasystemen te 
moderniseren. Dit gebeurde voor alle sites: het 
Administratief Centrum – Bibliotheek – Cultureel 
Centrum – Sportcentrum – Technische Diensten. 
Zowel de PC’s, software en servers werden 
vernieuwd.

Met de software zorgen we voor de noodzakelijke beveili-
ging van gegevens volgens gangbare wet- en regelgeving. 
Daarnaast hebben medewerkers toegang tot hun gegevens 
van op eender welke computer en kan iedereen het meest 
recente dossier van een inwoner raadplegen (als de mede-
werker daar toegang toe heeft!). 

Op deze manier kan er soepel en mobiel gewerkt worden: 
een noodzakelijk stap in de uitbouw van een betere en ef-
ficiëntere dienstverlening.

Daarnaast raadplegen alle gemeenteraadsleden vanaf  nu 
hun agenda, dossiers, notities en bijlagen van de gemeen-
teraad via een beveiligd platform op hun tablet. Ook hier 
is Lebbeke toonaangevend: op deze manier wordt er heel 
wat kopieerwerk, tijd en papier uitgespaard.
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Onze Academie in Lebbeke “boomt” als nooit 
tevoren. Meer dan duizend leerlingen ontplooien 
zich in muziek, woord en dans. Alle genres van 
muziek worden onderricht, van klassiek tot folk en 
jazz en lichte muziek, zodat iedereen vindt wat hij 
zoekt. 

De academie treedt geregeld naar buiten met allerlei concer-
ten en optredens. De Biekorf  is hiervoor ook de plek bij uit-
stek om deze initiatieven uit te laten stralen. Mensen krijgen 
hierdoor de kans om door muziek, dans en toneel gefasci-
neerd te raken. De academie barst letterlijk en figuurlijk uit 
zijn voegen.

Maria Van Keer, schepen van Cultuur en Kunstonderwijs: 
“Wat betreft de toekomstige huisvesting zijn we in blijde ver-
wachting. De academie wordt verder uitgebreid en gemoder-
niseerd door een geplande nieuwbouw. Hierdoor wordt de 
derde fase van het cultuurerf  (bibliotheek – De Biekorf  – de 
academie) gerealiseerd.  Dit project is in volle voorbereiding 
en zal in deze legislatuur in uitvoering kunnen gaan. Ook de 
tekenacademie in de bijafdeling van Wieze en de volwasse-
nencursus tekenen hebben heel wat gegadigden. In Dender-
belle wordt naast notenleer ook cursussen gitaar, piano en 
klarinet, dwarsfluit en dans aan kinderen van vijf  tot zeven 
jaar gegeven.”

PLANNEN VOOR 
DE ACADEMIE

INFOMOMENT 
ROND KANKER
In het najaar organiseerde de stuurgroep ‘Lokaal Sociaal 
Beleid’ een geslaagd infomoment in ‘De Biekorf ’ rond 
het thema kanker. Marleen Merckx (alias Simonneke uit 
‘Thuis’) bracht met haar monoloog ‘Wintertulpen’ een be-
klijvend verhaal over een vrouw die verneemt dat ze borst-
kanker heeft. Daarnaast waren er ook enkele moedige ge-
tuigenissen. “Dankzij de inzet en ondersteuning van heel 
wat organisaties en vrijwilligers mochten we heel wat men-
sen verwelkomen en kunnen we tevreden terugblikken op 
een geslaagde en interessante namiddag”, zegt Charlotte 
De Smet, voorzitster van de stuurgroep.
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Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V-werking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet en 
ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:  
Wim Henkens, voorzitter CD&V Lebbeke 
wim.henkens@telenet.be

Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel - www.cdenv.be 

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/doe-mee/ lid-worden

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenv

COLOFON

 WWW.CDENV.BE

Het is je ongetwijfeld ook al opgeval-
len: er worden in Lebbeke heel wat soci-
ale woningbouwprojecten gerealiseerd. 
“Dat klopt”, zegt schepen van Sociale 
zaken Guido Van Herreweghe. “Op de 
hoek van de Brusselsesteenweg en de 
Hemelstraat werden recent 6 koopwo-
ningen gebouwd en in de Nieuwstraat 
in Wieze werd Caudrongeshof  verwe-
zenlijkt 
(4 huurwoningen). Deze woningen 
werden intussen in gebruik genomen. 
Daarnaast zijn volgende projecten in 
uitvoering: Nieuwstraat in Wieze (14 
huurwoningen), Florent De Molstraat 
(16 huurwoningen) en de Halfveldstraat 
(2 blokken van 11 appartementen). En-
kele andere projecten starten dit jaar 
nog: Heidepark (26 koopwoningen, uit 
te voeren in 4 fasen), Motbaan (8 huur-
woningen), Groot Meysveld – Opwijk-
sestraat (11 huurwoningen) en Kerk-
hofstraat (12 huurwoningen). Daarnaast 
komen er nog 34 aanleunflats op de site 
van het OCMW.

NIEUWJAARSRECEPTIE  
CD&V LEBBEKE

Op zondag 18 januari organiseerden 
we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in 
Wieze.  Onder   ruime belangstelling 
kwam federaal parlementslid Stefaan 
Vercamer onze afdeling enthousiast toe-
spreken over de sociaal-economische 
uitdagingen. Tevens kwam hij onze 
enthousiaste ploeg mandatarissen aan-
moedigen voor hun krachtdadig beleid 
in Lebbeke.

SOCIALE 
HUISVESTING


