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Beste medeburger,
Met deze nieuwjaarsbrief  

wensen wij u het allerbeste…
 



  

 

Moge 2020 een jaar zijn waarin u als inwoner van Lede kunt 

genieten van een veilige, duurzame en aangename  

omgeving. Want dat is waar we samen met u voor gaan.  

Vandaar dat we in dit korte briefje ook onze wensen en 

vooral onze plannen voor de toekomst even belichten.

Zoals u weet heeft CD&V een jaar geleden samen met 

haar coalitiepartners Groen en De Coöperatie een nieuw 

bestuur gevormd. Laten we het vandaag dus hebben over 

wat u van ons bestuur mag verwachten. Geen loze beloften, 

maar concrete acties.

In totaal zullen meer dan 100 actieplannen uitgewerkt  

worden. We verbeteren onze straten met veel aandacht 

voor fietser en voetganger. We waarderen het trage  

wegennet verder op. Veiligheid rond de scholen blijft onze 

prioriteit.

Een belangrijk accent ligt op onze leefomgeving, zodat het 

voor iedereen aangenaam leven is in Lede! Meer duurzame Uw team voor Lede
1 januari 2020

energie, te beginnen in onze gemeentegebouwen:  

we geven het goede voorbeeld. We willen voldoende open 

ruimte in een landelijk Lede. Tegelijk investeren we fors in 

de kwaliteit van water: ons rioleringsstelsel wordt daar-

voor aangepast! 

Zorg dragen voor elke medeburger en iedereen aan boord 

houden, is eveneens essentieel in ons beleid. Een diensten-

centrum zal geen overbodige luxe zijn, net zo min als het 

dorpsrestaurant dat binnenkort opgestart wordt. Niet 

onbelangrijk: we willen de burger nog beter van dienst zijn, 

door in te zetten op huisvesting én door onze dienstverlening 

te optimaliseren.

Vrije tijd zinvol invullen: cultuur, sport, carnaval…: een bloeiend 

verenigingsleven is voor ons cruciaal om een warm Lede te 

creëren. We zullen deze dan ook ten volle ondersteunen. 

U verneemt van ons gaandeweg alles over deze meer dan 

100 actiepunten: degelijk communiceren is er trouwens 

eentje van.

Lede

…  Voor een gelukkig wonen en  
welzijn in onze gemeente.



Lede

Heeft u nog suggesties of opmerkingen? 
Geef gerust een seintje op 

lede.cdenv@skynet.be
Onze ploeg staat klaar voor u.

U kan onze ploeg ook volgen op facebook
facebookpagina cd&v lede
of via de website 
https://lede.cdenv.be

CD&V wenst u veel warmte en geluk voor 2020. 

Overigens, komt u ook eens 
 “Buurten met de Burgemeester”?  

Afwisselend in elke deelgemeente zal  
burgemeester Roland Uyttendaele vanaf het  

voorjaar ruime tijd maken om naar uw wensen  
en suggesties te luisteren. We maken er werk van. 

Ook is iedereen welkom op onze nieuwjaarsreceptie op 26 januari 2020,  
om 11u in zaal ‘Hoop in de toekomst’ in Wanzele..
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