
Mensen worden pas echt gelukkig in een 
omgeving waar ze zich thuis voelen. 

CD&V Lebbeke zet zich hiervoor in 
door realisatie van mooie lokale projec-
ten. Dat gaat echter niet zomaar in 1, 2, 
3: een gemeente kan niet zonder samen-
werking met de hogere overheden. En 
omgekeerd! 

We realiseerden reeds tal van infra-

structuurwerken die Lebbeke aange-
namer, maar vooral verkeersveiliger 
maakten! Denk maar aan de werken in de 
Bellestraat: voor de aanleg van de fiets-
paden kon de gemeente rekenen op een 
subsidie van 100 000 euro. Projecten in 
onze gemeente komen tot stand dank-
zij samenwerking met de provinciale, 
Vlaamse, Belgische en -ja zelfs Europe-
se- overheden. 

Een stem op 25 mei voor CD&V maakt 
dus zeker verschil uit voor Lebbeke.

Charlotte De Smet is de Lebbeekse 
kandidaat op plaats 16 voor het Vlaams 
parlement. “Mensen samen brengen,” is 
haar motto. Een echte CD&V-gedachte, 
want samen sta je altijd sterker. De Leb-
beekse mandatarissen en de voorzitter 
steunen haar volop! U toch ook?

STERKER VLAANDEREN, STERKER LEBBEKE
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Sterkere samenwerking
Sterkere buurten

Sterkere gemeenten, sterker Vlaanderen 
Schepen van Sociale Zaken Guido Van 
Herreweghe, OCMW-raadsleden Kristien Derde 
en Charlotte De Smet voor het 'Sociaal Huis' en 
één van de recente realisaties van de sociale 
woningprojecten Wieze.

Met de huisvestingsmaatschappijen die in 
Lebbeke actief zijn, wordt het aanbod van 
sociale gronden en woningen verder uit-
gebreid. In deze legislatuur worden nog 61 
sociale koopwoningen en 103 sociale huur-
woningen aangeboden. 

Sociale huisvesting

Het centraliseren van de volledige soci-
ale dienstverlening in Lebbeke blijft een 
belangrijke doelstelling. Als voorzitter van 
het 'Lokaal Sociaal Beleid' in Lebbeke wil 
Charlotte haar hiervoor inzetten. Samen 
met OCMW-raadslid Kristien Derde wil ze 
het ‘Sociaal Huis’ verder versterken door er 
alle welzijnsaspecten te realiseren. Denken 
we maar aan het woonloket, het kinderop-

vangloket, het aanbod van andere (lokale en 
regionale) organisaties.

Ook kinderopvang blijft een belangrijke 
prioriteit voor CD&V. Daarnaast investeert 
de gemeente niet alleen in infrastructuur 
voor speelpleinwerking, maar ook in tal 
van jeugdactiviteiten waar kinderen zonder 
enige druk hun eigen ding kunnen doen.

Een sterker sociaal beleid
Samen bouwen aan sociaal beleid

STERKER  
VLAANDEREN,
STERKER LAND

CD&V is de enige partij met een sterke 
nationale én lokale verankering. Omdat we 
dit echt belangrijk vinden. Zo bouwen we 
samen aan het Vlaanderen waarin we graag 
willen leven.

Overal waar opbouwend werk wordt gedaan 
vind je CD&V’ers. Waar de nood er is, gaan 
we tot actie over en werken we samen op 
verschillende beleidsniveaus. Door de zaken 
samen aan te pakken, samen creatief te 
zijn en samen te ondernemen blijken we 
tot grote daden in staat: projecten en rea-
lisaties waar we allemaal goed gezind van 
worden, tot voordeel van iedereen. 

Eenzelfde redenering volgen wij om het 
beleidsniveau te bepalen. Als een gemeente 
een zorg ter harte neemt moet de regering 
dit niet in haar plaats doen. Maar de overheid 
verdeelt de beschikbare middelen opdat een 
duurzaam sociaal-economisch beleid onze 
welvaart, welzijn en leefomgeving ook voor 
de toekomst veilig kan stellen. En dit met 
sociaal rechtvaardige, genereuze en betaal-
bare voorzieningen voor iedereen die daar 
nood aan heeft. Ook in onze gemeente vind 
je daar voorbeelden van.
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We horen het iedere keer weer in de top tien 
van gezondheidstips: we moeten dringend 
meer bewegen. Onze gemeente beschikt 
over een ruime sportinfrastructuur en heeft 
tal van sportclubs waar amateurs en echte 
profs terecht kunnen!

Een volgehouden en consequent gemeente-
lijke sportbeleid dient dit verder professio-
neel te ondersteunen. Fractieleider Jorgen 
De Wolf vindt samen met Charlotte dat er 
voldoende middelen worden voorzien om 
onze inwoners volop te laten sporten, want 
iedereen weet “een gezonde geest in een 
gezond lichaam”. 

Lebbeke beweegt
Ook door zijn  
sportbeleid!

Detailhandel en de middenstand spelen een belangrijke rol in de 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. We willen de 
aantrekkingskracht van de handelskern(en), en dus onrechtstreeks 
ook van de individuele winkels die er gevestigd zijn, vergroten. “De 
gemeente Lebbeke wil via meer parkeerfaciliteiten en betere 
bewegwijzering meer volk lokken naar het winkelcentrum en 
kan hiervoor rekenen op Vlaamse steun. Een gemeentelijk kern-
versterkend winkelbeleid is cruciaal! 

Infrastructuurwerken in Lebbeke zorgen voor meer veiligheid, 
meer mobiliteit en aangenamere buurten!

Eén van onze prioriteiten in de verkiezingscampagne van 2012 was 
verkeersveiligheid. In de reeds gerealiseerde infrastructuurwerken 
hebben we maximale aandacht voor de zwakke weggebruiker gere-
aliseerd. Door het integreren van volledige (afgescheiden) fiets-
paden (zoals in de Bellestraat) of fietssuggestiestroken zijn onze 
wegen al een pak veiliger geworden. Ook zwarte verkeersknoop-
punten worden aangepakt! En zo hoort het ook. CD&V zal blijven 
ijveren voor een planmatige aanpak én in overleg met de inwoners. 
De oprichting van een Verkeerscommissie is hierin voor CD&V ook 
een belangrijke verwezenlijking.

Vlaamse steun  
voor Lebbeekse  
handelskernversterking

Verkeersveiligheid:  
prioriteit voor CD&V

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Sterkere gemeenten, sterker Vlaanderen
Jorgen De Wolf (fractieleider CD&V Lebbeke): “Onze sportinfrastructuur moet 
ertoe bijdragen dat zo veel mogelijk Lebbekenaren zich geroepen voelen om 
meer te bewegen.”

Sterkere gemeenten, sterker Vlaanderen
Schepen van Middenstand Kris De Smet en Charlotte De 
Smet op wandel in de Stationsstraat in Lebbeke. 

Charlotte De Smet en schepen 
Maria Van Keer tijdens een 
fietstocht van Lebbeke naar 
Denderbelle. De verbinding tussen 
de deelgemeente en het centrum 
is hiermee gerealiseerd. “Met het 
afgescheiden fietspad kiezen we 
resoluut voor verkeersveiligheid 
voor de zwakke weggebruiker”, 
zegt Maria Van Keer. “Ook voor 
toekomstige infrastructuurwerken 
zullen we mee bewaken dat dit 
een prioriteit blijft en maximaal 
gerealiseerd wordt”.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER LEBBEKE

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Bellestraat, nieuw aangelegd met  
afgescheiden fietspad dankzij subsidies 
Vlaamse overheid.

Handelskernversterking in de winkelstraat 
met subsidies Vlaamse overheid.

In samenwerking met de huisvestings-
maatschappij wordt het aanbod van sociale 
gronden en woningen verder uitgebreid. 
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