
Dat de gemeente ook in het verleden al werd 
aangespoord om werk te maken van haar 

beleid inzake ruimtelijke ordening, zal geen 
verwondering wekken. Dat de problematiek 
op dit ogenblik meer dan acuut is, zal 
evenmin ontkend worden. Dit jaar hebben tal 
van burgers zich verenigd rond een 
gezamelijk eisenbundel. Ook CD&V gaat dit 
niet uit de weg. Elke groei heeft immers een 
grens. Dat beseft ook onze burgemeester. 
"We hebben de betrokkenen geïnformeerd 
hoe wij in onze partij te werk gaan. Niet in de 
rapte enkele punten op papier zetten, neen, 
rond zo'n belangrijke thematiek willen we 

ernstig werk leveren. Ruimtelijke Ordening is 
dan ook een thema dat wij behandelen in een 

speciaal "toekomstatelier"; dat is een 
werkgroep die concrete voorstellen aan het 
uitwerken  is. Eens die voorstellen klaar, 
zullen die publiek worden gemaakt. Weet dat 
CD&V de voorbije legislatuur tal van projecten 
in het juiste perspectief heeft geplaatst." 

COLOFON
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 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 + opmaak 
boekje WijBlad van CD&V Lede.
Rutger Goeman
(rutger.goeman@telenet.be)
0479/22.49.18
Volg ons op Facebook:
fb.com/CDenVLede

in Lede
Lede.cdenv.be
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"Waarom CD&V?"

U was fantastisch. 
Doe zo voort !!!

''TOEKOMSTATELIER ROND RUIMTELIJKE 
ORDE"

Waarom wij alvast kiezen voor CD&V

Warm en waardevol

Wanneer je voor het eerst op een lijst gaat staan, dan denk je goed na. Dan kies je voor een 
partij waarin mensen zitten die als ploeg ijveren voor een goede gemeente. Samen. Niet als 
losgeslagen ego's. Kortom, een partij waar warmte en waarden voorop staan. Vandaar onze 
keuze.

Veerle De Rick, Ann Goeman, Evelien Nijs, Raïsa De Cuyper, Dorien Melckenbeeck, Griet De 
Smet, Klaas Van Limbergen, Danny Moens en André De Grauwe 



Een bezoekje bij de lokale 
handelaar.

"Lokale handelaars zijn 
beter"

"Blikjes doden onze 

koeien'' 

Het was één van de minder fraaie titels 
uit de pers landbouwers die hun beklag 
deden over de blikjes die hun weide 
teisteren. "Die komen in de maag 
terecht en hiervan moeten onze koeien 
kapot." Inmiddels is het bekend dat de 
gemeente zich op voorstel van CD&V 
aansloot bij de statiegeldalliantie. Niet 
zonder moeite, dat kon u ook lezen. 
Maar de wil om ook op dit dossier door 
te zetten kadert in het totale 
milieubeleid waar onze partij voor 
staat. Je kan immers niet met de ene 
voet duwen, terwijl je met de andere op 
de rem gaat staan. Daarom ook doen 
we er alles aan om ook de 
klimaatdoelstellingen te bereiken. 
Daarom ook willen we het "Trage-
wegen" project realiseren. De steun van 
zovelen die met ons de weg op willen, 
betekende dan ook een kloppend hart 
onder de riem. Dank daarvoor!

Wanneer het in Lede goed is om te wonen -
 en dat is het - dan moet het voor de 

Ledenaar ook goed zijn om er vlot te 
kunnen winkelen. Want zeg nu zelf: wat is 
er heerlijker dan vlak bij de deur te kunnen 
genieten van een ruime keuze aan 
levensmiddelen, kleding of diensten 
allerhande? De winkel om de hoek, een 
koffie in de buurt, een gezellig terrasje, wie 
lust het niet...CD&V zou geen warme partij 
zijn mochten ze ook niet volop inzetten op 
de lokale economie. Want als de 
plaatselijke handel bloeit, bloeit ook de 
gemeente, zoveel is duidelijk. Maar 
winkels hebben bereik nodig en dat is nu 
precies waarom wegeniswerken zo 
belangrijk zijn. Niet de werken op zich 
natuurlijk, want sakkeren dat het te lang 
duurt, dat doen we samen met u. Maar 

wanneer een weg opnieuw is aangelegd, 
een winkel beter bereikbaar is zowel met 

de wagen, te voet als met de fiets, dan 
wordt een uitstapje weer een pretje en 
geen last. En daar kan onze plaatselijke 
handel enkel voordeel uit halen. En wij 
ook, natuurlijk. Want zeg nu zelf: lokale 
handelaars zijn toch beter. Of niet soms? 
"Inmiddels hebben heel wat wegen de 
voorbije legislatuur de noodzakelijke 
facelift gekregen," aldus burgemeester 
Roland Uyttendaele en schepen van 
Openbare Werken, Robert De Mulder. 
"Denken we maar aan de centrumstraten, 
Klinkaard, de Markt, de Grote Steenweg,... 
De lokale handel kan hier alleen wel bij 
varen." 

Wat hebben voetpaden en verenigingsleven 

met elkaar te maken? Niets, tenzij...allebei 
zijn ze een sterk verbindende factor in een 
gemeente. En dat is wat CD&V ook behartigt: 
mensen verbinden. Onderweg. Op het 
voetpad. Of in een vereniging. Van allebei is 
Lede goed voorzien. Neem nu de voetpaden. 
Wat er tijdens de huidige legislatuur is 
bijgekomen aan betere voet - en fietspaden 
is ongezien in de politieke geschiedenis van 
Lede. Soms leek Lede één bouwwerf. Maar 
het resultaat mag er zijn, dat getuigen 
talrijke  bewoners die nu een fraaie 
infrastructuur voor hun deur hebben. Laat 
ons bij dezen de gemeenschappelijke 
diensten een pluim geven: waar nodig 
hebben ze niet alleen een tandje 
bijgestoken, maar ook zijn verschillende 
werken in eigen beheer uitgevoerd. Het 
lijstje overlopen zou te veel plaats innemen. 
Laat het er ons bij houden dat het over een 
oppervlakte gaat van 20.000 m³. Van de 
Rodtstraat tot de Grote Kapellelaan. Veilig 
kunnen wandelen en fietsen zorgt niet 
alleen voor een warm gevoel, het is ook een 
absoluut recht. Voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, mobiel of minder mobiel. Ook ons 
verenigingsleven bloeit. Cijfers zeggen veel: 
Lede telt momenteel 95 culturele-, 52 sport -

 en 10 jeugdverenigingen. En elk jaar groeit 

het aantal. Een trend waar men toch eens 
mag bij stilstaan. Want dat zoveel 
vrijwilligers zich dag in dag uit blijven 
inzetten om activiteiten te organiseren, 
programma's uit te werken, creatief aan de 
slag te gaan, dat is meer dan zomaar een 
verdienste. Ook dank zij hen wordt een 
gemeente warm en waardevol. CD&V weet 
dit te waarderen. Cultuur - en 
sportschepenen Elke Meganck en Geertrui 
Van de Velde hebben de voorbije jaren dan 
ook niets onverlet gelaten om het 
verenigingsleven de vereiste faciliteiten te 
bieden. "Onze sportinfrastructuur is één van 
de beste van de regio," zegt Geertrui. "En kijk 
ook maar eens welk gevarieerd aanbod aan 
sport we hebben." Cultuur moet niet 
onderdoen. "Lof over GC De Volkskring hoor 
ik nog steeds van toeschouwers en met het 
nieuwe centrum in Wanzele zal dit niet 
anders zijn," vult Elke aan.

Boomplantactie te SmetledeAmpersand Lede ( cultuurbeweging CD&V Lede ) nam ook deel aan "Impe Lekker Dorp",een tweedaagse waar eten en genieten centraal 

staan. Het was een succes.

“OVER VOETPADEN EN ... 
VERENIGINGSLEVEN"
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