
“Met de combinatie van vernieuwing 
en bestuurservaring bieden we een 
alternatief in de Lebbeekse politiek” 

Geen verkiezingskoorts, 
maar verantwoordelijk 
bestuur.
Wij hebben dit dossier steeds van nabij 
opgevolgd.  We hebben telkens onze 
bekommernissen en bezwaren in dit dossier 
op tafel gelegd. Toch bleven er op het einde 
nog te veel bezwaren en onduidelijkheden 
over. Ook het Agentschap Binnenlands 
Bestuur gaf aan dat het dossier nog 
onvolledig was en stelde ook dezelfde 
inhoudelijke vragen. 

"Onze beslissing had dus niets te 
maken met verkiezingskoorts, maar 
met degelijk bestuur", zegt Jan.

De uitbating van het Woonzorcentrum 'Hof ter Veldeken' moet in gemeentelijke 
handen blijven.  Een samenwerking met een privépartner voor de realisatie van 
de nieuwbouw kan wel. 

Eind vorig jaar vroegen we met CD&V om de beslissing om een nieuwbouw te realiseren en de 
uitbating ervan over te dragen aan een privépartner uit te stellen. Het was een weloverwogen 
standpunt.  Het dossier was nog niet rijp om dit al op gemeenteraad te brengen. 

Er waren nog te veel onduidelijkheden in het 
dossier.  O.a. over dagprijs voor de bewoners, de  
kostprijs voor de gemeente en de uiteindelijke 
beslissingsmacht van de privépartner hadden 
we tal van bedenkingen en bezwaren. De enige 
drijfveer is om ervoor te zorgen dat er 
kwaliteitsvolle en betaalbare zorg voor de 
Lebbekenaren in de toekomst gegarandeerd 
kan blijven.

Een samenwerking met een privépartner kan 
voor het optrekken van de nieuwbouw.  De 
private partner zorgt voor de bouw en de 
financiering van het geheel.  De gemeente least 
dan het gebouw over een periode van bijv. 
twintig jaar en wordt zo op termijn volle 
eigenaar van het gebouw.

De uitbating willen we echter in eigen handen 
houden.  Zo verandert er niets voor het 
personeel en de bewoners.

GARANTIE OP 
KWALITEITSVOLLE, 
TOEGANKELIJKE ZORG

Lebbeke 'digitaal' voor een betere dienstverlening
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Peter Van den Neucker
(peter.cdenvlebbeke@gmail.com)

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

in LEBBEKE
lebbeke.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-LEBBEKE - DENDERBELLE - WIEZE
,,

We stellen graag onze kandidaten voor  
de gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober aan je voor. 

Hoe we van Lebbeke een nog meer 
fietsvriendelijke gemeente maken, lees 
je op pagina 3.

"Ons standpunt over het 
Woonzorgcentrum 'Hof ter Veldeken' 
heeft niets te maken met 
'verkiezingskoorts', maar met goed 
besturen en het garanderen van 
toegankelijke, kwaliteitsvolle zorg".

CD&V Lebbeke
is er klaar voor !

Peter Van den Neucker, voorzitter

In 2013 was er nood aan een masterplan 
'Informatica'. Er werd direct geïnvesteerd in 
moderne infrastructuur, zodat we de inwoners 
beter van dienst kunnen zijn en het personeel 
comfortabeler kan werken. Dit jaar wordt nog 
geïnvesteerd in snelle verbindingen met 
glasvezel tussen alle gemeentegebouwen: de 
efficiëntie zal zo verder verhogen. Inwoners en 
bezoekers kregen toegang tot WIFI: je kan al 
gratis op het internet in de sporthal,  De Biekorf 
en de Grote Plaats.  De website werd in het 
begin van deze legislatuur grondig vernieuwd 
met  o.a. de uitbouw van het e-loket.  Dit jaar 
steken we de website terug in een nieuw 
kleedje.  Ga regelmatig eens kijken op 
www.lebbeke.be. Heb je suggesties? 
Contacteer Guido: 0476 452 074 -  
guido.van.herreweghe@telenet.be 

Schepen Guido Van Herreweghe is naast zijn 

bevoegdheden van Sociale Zaken ook 

verantwoordelijk voor Informatica.
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Guido Van Herreweghe, Charlotte De Smet en 

Kristien Derde volgden dit dossier van nabij op



Met de fiets vanuit Lebbeke naar het werk 
in Brussel.  Wim legt het traject van 29 
kilometer meermaals per week af.  

Vorig jaar kocht ik een elektrische fiets die 
ondersteuning geeft tot 45 km/uur om de 
verplaatsingen van en naar het werk te doen.  
Met deze speed-pedelec doe ik het traject van 
29 kilometer op ongeveer één uur.  Met de 
wagen doe ik er meestal langer over.   En 
hierdoor zorg ik voor twee uur beweging per 
dag, die ik anders nog op andere momenten 
zou moeten inplannen.

Van Lebbeke tot Merchtem kan ik veilig en 
rustig fietsen naast de spoorweg, hoewel het 
gedeelte voorbij Heizijde aan het 

wachtbekken nog beter aangelegd kan 
worden. 

"Goede fietspaden en -wegen zijn echt 
noodzakelijk om nog meer mensen (veilig) op 
de fiets te krijgen", besluit Wim.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de 
helft van onze verplaatsingen korter 
zijn dan vijf kilometer.  Toch doen we 
slechts 12% ervan met de fiets.  Dat 
moet beter, o.a. met betere 
fietsinfrastructuur. 

De voorbije zes jaar hadden we bij de 
uitgevoerde wegenwerken maximaal 
aandacht voor de zwakke weggebruiker.  
Door het integreren van volledige 
afgescheiden fietspaden (zoals in de 
Bellestraat, zie foto) of fietssuggestiestroken.

"Met het afgescheiden fietspad kiezen we 
resoluut voor de zwakke weggebruiker", zegt 
schepen Maria Van Keer.

Ook in de toekomst kiezen we verder voor 
brede, goed onderhouden fiets(snel)wegen 
tussen wijken, deelgemeenten en 
buurgemeenten.  Het traject langs de 
spoorlijn voor een veilige fietsverbinding 
Merchtem-Opwijk-Lebbeke-Dendermonde  
vordert langzaam.  Ook hierop willen we 
inzetten.

Meer fietsideeën vind je op: 
www.lebbeke.cdenv.be.  En nu hopen op 
goed weer !

Charlotte De Smet en 
Maria Van Keer tijdens een 
(veilige) fietstocht van Lebbeke 
naar Denderbelle

Jan Vanderstraeten (26) wordt de 
verrassende lijsttrekker voor CD&V bij 
de gemeenteraadsverkiezingen op 14 
oktober. Hij wordt ondersteund door 
huidige schepenen Maria Van Keer en 
Guido Van Herreweghe vanop de 
tweede en derde plaats.  
Charlotte De Smet (27) -dochter van 
huidige schepen Kris De Smet- staat op 
de vierde plaats.

"Met deze vernieuwing, gecombineerd met 
de bestuurservaring van onze schepenen 
gedurende de voorbije zes jaar, bieden we 
een politiek alternatief aan de 
Lebbekenaren", zegt een overtuigde 
voorzitter Peter Van den Neucker. 

“Ik besef dat er een grote verant-
woordelijkheid op mijn schouders rust”, zegt 
Jan Vanderstraeten. “Dat CD&V Lebbeke voor 
mij kiest, is een teken dat ze het echt menen 
met de politieke vernieuwing. Onze 
mandatarissen hebben de afgelopen jaren 
zeer goed werk geleverd. Ik wil dit werk 
verderzetten waarbij jeugd en mobiliteit 
duidelijke speerpunten zullen zijn”. 
 
Jan startte zijn carrière bij een Brussels 
advocatenkantoor. Momenteel werkt hij als 
adviseur  van vicepremier Kris Peeters waar 
hij de beleidsdomeinen Justitie en Defensie 

voor zijn rekening neemt. Hij was in het 
verleden leider bij KSA Lebbeke en drie jaar 
lang voorzitter van de Lebbeekse jeugdraad. 
 
Schepen Guido Van Herreweghe (derde 
plaats) verwoordt het als volgt: “We willen 
opnieuw mee besturen en ik geloof dat we 
met deze sterke ploeg vol vertrouwen naar de 
kiezer kunnen trekken”. Maria Van Keer 
(tweede plaats) sluit zich hierbij aan: “We 
hebben de afgelopen legislatuur veel werk 
verzet en ik wil met deze ploeg dit project de 
komende jaren verderzetten”. 

Charlotte De Smet is huidig OCMW-
mandataris en is blij dat jonge kandidaten 
prominent op de lijst aanwezig zullen zijn.  
Ook huidig OCMW-raadslid Kristien Derde 
komt terug op en vervolledigt de top vijf.  
Johan Hiel, zoon van oud burgemeester Jef 
Hiel, sluit de lijst af als lijstduwer. 

De keuze van verjonging en 
vernieuwing zullen we ook met 
andere kandidaten op de lijst 
verderzetten.  Meer info over 
onze kandidaten op: 
facebook.com/CDenVLebbeke

VERNIEUWING EN 
ERVARING

Jan Vanderstraeten

Lijsttrekker CD&V

"Staat voor politieke 
vernieuwing
in Lebbeke"
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Idee of suggestie...
... voor ons partijprogramma? Laat het Jan weten: 
e-mail:  janvanderstraeten3@hotmail.com
gsm:  0477 359 640

LEBBEKE, 
EEN FIETSVRIENDELIJKE 
GEMEENTE 
Fiets(snel)wegen naar buur- en deelgemeenten

FIETSHELDEN in Lebbeke

De Buurderij: boeren en 
buren kiezen voor lokale en 
duurzame economie

Ook in Lebbeke?

Is het mogelijk om seizoensgroenten 
uit de streek rechtstreeks van de 
producent op mijn bord te krijgen, 
wilde Marie-Christine weten. Ze ging 
op zoek en is nu betrokken bij de 
'Buurderij' in Dendermonde. 

 "Ik weet graag waar het voedsel dat ik eet 
vandaan komt en vooral hoe het 
geproduceerd wordt. En ik was blijkbaar niet 
de enige in mijn buurt met die vraag."

Het concept is eenvoudig. De bestellingen 
gebeuren online. Eén keer per week brengen 
boeren en producenten uit de streek de 
bestelde  producten naar het Jeugdhuis 
Zenith in Dendermonde. Daar komen de 
'buren' hun bestelling komen ophalen.

"Omdat er zowel producenten als klanten uit 
Lebbeke langskomen in de Buurderij van 
Dendermonde, bekijken we of we ook in 
Lebbeke dit initiatief kunnen organiseren", 
zegt Marie-Christine Meersman (foto 
bovenaan).

Zowel de buurtbewoners als producenten 
zijn enorm tevreden. “We genieten van 
gezonde voeding en de lokale 
streekeconomie wordt ondersteund”.

www.boerenenburen.be
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Wim Henkens fietst meermaals per week naar 

het werk in Brussel.




