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Beste inwoners van Liedekerke
In naam van onze mandatarissen, het bestuur en mezelf wens ik u van ganser harte fijne feestdagen en het allerbeste  
voor 2018. Het lijkt alsof ik u nog maar net hetzelfde mocht wensen voor 2017, maar toch is er alweer een jaar voorbij. 
Een jaar waarin Liedekerke het toneel werd van grote bouwprojecten die met luid getrompetter of met stilzwijgende steun 
van het gemeentebestuur werden gelanceerd. 

Met Halloween dook het fusiespook weer op. Hierin wilde het gemeentebestuur pas na lang aandringen van de oppositie 
duidelijkheid verschaffen. De fusie komt er niet, want de mogelijke fusiepartners zijn niet geïnteresseerd. 

Veiligheid stond het laatste jaar niet echt hoog op de agenda van het bestuur. Eindelijk wordt nu toch de overlast in het 
Warandepark aangepakt, zij het niet onder impuls van de bestuurscoalitie. Luistert die naar u?

Inspraak van de bevolking in het bestuur is voor ons, N-VA Liedekerke, onontbeerlijk. Daarom willen wij peilen naar uw 
mening, luisteren naar uw wensen en grieven. Op onze webstek vindt u een korte enquête waar u uw gedacht kwijt kunt. 
Zodoende kunnen wij u in oktober een beleid voorstellen dat wel rekening houdt met de noden, groot of klein, van de 
Liedekerkenaar. 
Met de N-VA komt u immers ‘Veilig thuis in een welvarend Liedekerke!’

Ten slotte nodig ik u nog uit voor onze nieuwjaarsreceptie op 27 januari, 
waar minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zijn krachtdadig beleid komt voorstellen.
Tot dan.

Kasper Daem
voorzitter N-VA Liedekerke   Kasper Daem,  

voorzitter N-VA Liedekerke
N-VA

 Liedekerke 
wenst u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Liedekerke wenst u fijne feestdagen!
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Burgemeester geeft verzet tegen oprichting veiligheidscel 
en veiligheidscamera’s op
Eind januari 2016 publiceerde het Nieuwsblad het rapport van onze gemeente, waarin er een evaluatie 
werd gemaakt van onze beleidsverantwoordelijken. Voor de aanpak van de criminaliteit kreeg het bestuur 
3,4 op 10. De meerderheid van de ondervraagden wenste bewakingscamera’s op openbare plaatsen. En 
ook de oprichting van een veiligheidscel kan de veiligheid in onze gemeente verhogen.

Veiligheid werd in het rapport gedefinieerd als een proble-
matisch domein. Het is dan ook hoog tijd dat onze gemeente 
daarin investeert.

Slimme camera’s
Eind september 2017 hield onze korpschef Dirk Meert een 
pleidooi voor de aankoop van slimme camera’s. Die kunnen 
nummerplaten herkennen en zouden worden bevestigd aan 
alle invalswegen van de zone. Dit om zich beter te wapenen 

tegen het stijgend aantal woninginbraken. Tot op heden hing 
er in de hele zone slechts één camera, in de stationsomgeving 
van Liedekerke. Of de camera functioneerde tijdens de werken 
om en in het station, is niet duidelijk. N-VA Liedekerke steunt 
de korpschef in zijn aanvraag. 

Veiligheidscel
Eind oktober richtte het politiecollege binnen de politiezone 
TARL een lokale integrale veiligheidscel (LIVC) op. Tot dan 
toe was de burgemeester geen voorstander, zo bleek nog op 
de gemeenteraad van februari 2017, waar Kasper Daem hem 
daarnaar vroeg. 
De bedoeling van de nieuwe veiligheidscel is dat alle bruikbare 
informatie rond radicalisering goed doorstroomt en correct 
wordt opgevolgd. Ook zet de nieuwe veiligheidscel in op ex-
pertise-uitwisseling, sensibilisering, preventie en vorming en 
opleiding qua radicalisering. 

Meldpunt
Het grote publiek kan via de nieuwe cel informatie doorgeven. 
Soms zorgen signalen rond een persoon voor ongerustheid, 
zonder dat het gerechtvaardigd is om de dienst 101 te contacte-
ren. In dat geval is er het meldpunt bij de nieuwe veiligheidscel.
Alle informatie over het meldpunt vindt u via de politiezone 
TARL, die naast de vier gemeenten een volwaardige partner is 
in de nieuwe structuur. www.tarl.be

Verscherpt politietoezicht in omgeving Warandepark onder druk van N-VA

De veiligheid in en rond het Warandepark was het 
stokpaardje van ons gewezen gemeenteraadslid 
David Van den Borre. Van bij de start van de hui-
dige bestuursperiode vroegen de N-VA en andere 

oppositiepartijen aandacht voor de onveilige situ-
atie midden in onze dorpskern. De vraag om meer 
politietoezicht in en rond het park en het binnen-
plein van het gemeentehuis was tot op heden geen 
prioriteit voor de burgemeester, die hoofd is van de 
politie en veiligheid.
Bij een grote interventie van de politie in de omgeving van 
het Warandepark in het weekend van 11 november werden 
vijf personen opgepakt. De actie kwam er na klachten over 
overlast. Volgens de verslaggeving in de pers waren de perso-
nen onder invloed van alcohol. Een van de vijf personen was 
bovendien in het bezit van meerdere wapens. 

De N-VA dankt de interventieploegen van de politiezones 
TARL en AMOW voor het genomen initiatief. Met de gemeen-
teraadsverkiezingen in het vooruitzicht kondigde onze burge-
meester dan toch nog een verscherpt politietoezicht aan.

N-VA Liedekerke wenst  
u een prettige Kerst!
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‘Rozenlaanpapers’ zorgen voor gerommel in bestuursmeerderheid
De buurtbewoners van de Rozenlaan, de Resedalaan en de Mimosalaan in Liedekerke die zich verzet hebben tegen 
de bouw van drie woonblokken in hun buurt zagen zich al vlug gesteund door de plaatselijke N-VA-afdeling.

De buurtbewoners wierpen zeer pertinen-
te bezwaren op tegen het project van de 
projectontwikkelaar. Zo werd er bijvoor-
beeld geen omstandige mobiliteitsstudie, 
noch veiligheidsstudie uitgevoerd.

“De wijk ter Muilen staat tot op 
heden garant voor kwalitatief wonen. 
Een wijk waar jonge gezinnen hun 
kinderen nog steeds op straat kunnen 
laten spelen en waar het groen in onze 
gemeente nog niet helemaal werd 
platgewalst. Met een dergelijk groot-
schalig project wordt dit recht op 
kwalitatief wonen van de Liedekerkse 
burger met de voeten getreden”, aldus 
gemeenteraadslid Berdien Van Den 
Abeele.

Geen draagvlak bij bevolking
N-VA Liedekerke betreurde boven-
dien dat de buurtbewoners bijzon-
der weinig betrokken zijn geweest 
in de plannen omtrent dit nieuwe 
project. Op de gemeentelijke com-
missie voor ruimtelijke ordening 
van 22 mei werd al snel duidelijk dat 
er absoluut geen draagvlak was bij 
de huidige bevolking van de Rozen-
laan en omstreken.

Het gemeentebestuur van Liedekerke zag 
zich dan ook genoodzaakt om de bouw-
aanvraag niet te beoordelen. Ze besliste 
“om niet te beslissen”, aldus de 

burgemeester. Een sterk staaltje van 
lokale struisvogelpolitiek, want de hete 
aardappel wordt nu gewoon doorgescho-
ven naar de provincie.

De provinciaal stedenbouwkundige amb-
tenaar adviseert alvast om wel te vergun-
nen, zij het met tientallen voorwaarden. 
Het gemeentebestuur wast zijn handen 
in onschuld, maar ziet de plannen die de 
projectontwikkelaar opstelde misschien 
toch nog in vervulling gaan. 

Gebrek aan transparant bestuur
Het gebrek aan transparant bestuur werd 
in dit dossier nog eens extra in de verf 
gezet, zelfs leden van de huidige meer-
derheid klagen over het gebrek aan bur-
gerparticipatie in dit dossier. Het lijkt er 
meer en meer op dat Liedekerke bestuurd 
wordt door een handjevol politici die het 
algemeen belang niet altijd even hoog in  
het vaandel dragen.

Uiteindelijk werd de vergunning alsnog 
afgeleverd, mits aan 40 (!) voorwaarden 
voldaan wordt. Het project dient er koste 
wat het kost te komen. “Ne langen arm 
hebben”, noemen ze dat dan.

Berdien Van Den Abeele,  
gemeenteraadslid

Afscheid van een uniek panorama

De meerderheid besliste in september om het prachtige zicht 
op de Dendervallei vanop de Houtmarktstraat definitief naar 
het verleden te verwijzen. Daar waar de mogelijkheid bestond 
om hier een panoramisch terras aan te leggen met enkele zit-
banken voor wandelaars en fietsers, komen er drie woonblok-
ken die dit mooie landschap fotografisch in evenveel stukken 
knippen. ‘Liedekerke doet ontmoeten’ maar volgens ons liever 
niet ten koste van het kostbare groen in onze gemeente.

N-VA denkt aan onze jongste inwoners

Op vraag van raadslid Johnny De Brabanter komen er in de 
gemeentelijke publieke gebouwen opklapbare verzorgings- 
tafels. 
Zo krijgen moeders of vaders de kans om hun baby of peuter 
degelijk te verzorgen bij een sanitair ongelukje tijdens een 
bezoek aan het Administratief Centrum, GC Warande,  
het Sociaal huis, de bib, het zwembad of Bokaal.
 
N-VA met een hart voor kinderen!

  Johnny De Brabanter,  
gemeenteraadslid  Liedekerke moet helaas afscheid nemen van dit mooie zicht op 

de Dendervallei.

TOCH GOEDGEKEURD



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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