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Onze oranje draad

CD&V: De weg vooruit.  

Niet voor niets gaat CD&V Lede voor een warm en waardevol Lede. 
Een gemeente waar mensen elkaar ontmoeten. Op dorp of markt, 
in de sporthal, langs een trage weg, tijdens een avondje cultuur, of 
gewoon in de buurt, op het voet- of fietspad voor de deur. Mensen 
verbinden, daar gaat het ons om. Elke bewoner de kansen bieden 
om te wonen in een ademrijke omgeving. Iedere dienstverlening 
afstemmen op maat van de burger. Tel dat alles samen en je hebt de 
weg vooruit. Onze oranje draad doorheen Lede.

Leefbaar Lede
Onze principes: CD&V Lede blijft inzetten op kernversterking, wooninbreiding van de  
centrumzones Lede en Oordegem en verdichting. Verder moet de landelijkheid van de  
gemeente in zijn geheel bewaard blijven. Buiten de centrumzones willen we geen appartementen 
meer. Om de Ruimtelijke Ordening nauwgezet onder controle te houden en te sturen naar 
een Leefbaar Lede, zal onze partij de woonbehoeftenstudie alsook de huidige uitvoerings-
plannen (GRUP) actualiseren. Verder gaan we resoluut voor een gemeentelijk parkingbeleid 
en pakken we de leegstand aan. 

Verenigd Lede
Een gezonde ontspanning is een stijgende behoefte om de 
drukte van werk of beslommeringen allerhande even opzij te 
zetten. Vooral biedt de vrije tijd die we hiervoor uittrekken 
de kans om nieuwe vrienden te ontmoeten. CD&V Lede 
weet dat mensen verbinden betekent: de kans op verzuring 
minimaliseren. Kijk maar hoe CD&V Lede het verenigingsleven 
steunt. Ontmoetingscentra, buurtfeesten, materiële steun: op 
die weg vooruit gaan we verder. Maar we willen nog meer. 
Het Markizaat moet een ontmoetingsplaats worden voor alle 
leeftijden. Dat betekent inderdaad ook nieuwe faciliteiten en 
een verdere ontwikkeling van het domein. Verder willen we de 
huidige infrastructuur valoriseren. Verenigingen moeten een 
flexibeler gebruik kunnen maken van gebouw en materiaal.

Ondernemend Lede
Lokale handel zorgt voor leven in een gemeente. En dat wil CD&V Lede niet alleen koesteren, 
maar ook stimuleren. Wie een nieuwe zaak begint verdient al onze steun met een starters- 
premie. We denken dat 1.000 euro een minimum is. Verder willen we in een gemeentelijke KMO 
helpdesk een trade-manager of een coördinator lokale economie aanstellen. Die moet oplossingen 
zoeken in het labyrint van regelgevingen en verzuchtingen. Laten we naast intenser stimuleren 
van bestaande initiatieven zoals de gemeentecheques of belgerinkel, ook dekenijfeesten in de 
deelgemeenten een kans geven en lokale landbouwproducten beter promoten. Maar vooral 
willen we een hechte samenwerking tussen gemeentebestuur en de middenstandsorganisaties 
realiseren.

Jong Lede
Schoolgaande jeugd moet op een veilige manier de dage-
lijkse verplaatsingen kunnen maken. Daarom werkt CD&V 
Lede al geruime tijd samen met de schooldirecties aan een 
“Veilig schoolomgevingsplan”. Hiermee gaan we uiteraard 
door. Heeft u ook al gemerkt hoe de Leedse kunstacademie 
zich verder uitbreidt? Voor honderden leerlingen een zinvolle 
vrijetijdsinvulling. Maar ook de jongvolwassenen verdienen hun 
gading na de studie- of werkuren: voor hen voorzien we een 
nieuwe fuiflocatie in het centrum van de gemeente. Waar 
precies? Afhankelijk van de mogelijkheden en de kostprijs 
werken we samen met de jeugd aan voorstellen.

Zorgzaam Lede
Zorgen dat niemand uit de boot valt, dat elke burger zich 
waardevol kan ontplooien, is het DNA van onze partij zelf.  
Zo is een mobiel huis onontbeerlijk voor onze medeburgers 
die moeilijk de openbare diensten kunnen bereiken. Ook een 
sociaal restaurant waar het gezellig is elkaar te ontmoeten, zien 
we als een opdracht. Over de bouw van serviceflats willen we 
kort zijn: ja, indien deze ook voor toekomstige huurders betaal-
baar zijn. Tegelijk zullen we ook de uitbreiding van het huidige 
OCMW Woonzorgcentrum onder de loep nemen. En er voor 
ijveren dat mantelzorgers blijvend gewaardeerd worden. Een 
dagopvang voor senioren kan georganiseerd worden in onze 
bestaande ontmoetingscentra. Aandacht voor de kwetsbare 
groepen en de alleenstaanden via initiatieven als groepsaan-
kopen en het uitpas project. Aan al wie onze hulp nodig heeft 
een perspectief bieden. Ook dat is een warm Lede. 

Mobiel Lede
Dat Lede als een aantrekkelijke gemeente wordt aanzien, bewees 
vorig jaar een breed-gevoerde enquête. Maar dat heeft zo zijn 
consequenties op het vlak van verkeersdichtheid, vooral van vlotte 
doorstroming ook. Voorrangsregels, stimuleren van het openbaar 
vervoer en fietsgebruik, carpooling bevorderen, wegen verbeteren, 
CD&V Lede heeft een trommel aan maatregelen om de mobili-
teit in Lede in goede banen te leiden. Letterlijk. Terloops gezegd: 
in de betrokken commissie die onze partij voorzit, zijn 98% van 
onze voorstellen goedgekeurd.

Dienstbaar Lede
Gemeentelijke diensten samen brengen zodat u als inwoner niet van hot naar her moet sjouwen 
voor één en hetzelfde dossier: in een moderne samenleving is dit vanzelfsprekend. Daarom wil 
CD&V Lede werk maken van een nieuw dienstencentrum. Voor deze site achter het  
gemeentehuis hebben we al een studie laten maken. We willen ervoor zorgen dat dit ook 
een ontmoetingsplaats wordt. Waar een rustbank tussen groen wat ademruimte geeft.  
En intussen genieten van een kunstproject of van muzikale klanken. Dromen? “Eén keer om de 
zoveel tijd komen dromen uit,” zong Borsato. 

Milieuvriendelijk Lede 
Neen, we zullen het niet hebben over het klimaatplan, het bur-
gemeestersconvenant, het project ‘airbezen’, de trage wegen, 
de klimaattafels, noem ze maar de realisaties waar CD&V Lede 
de grote motor van is. We nemen aan dat dit al voldoende 
bekend is. Want het groene kader van de gemeente blijft 
samen met een gezonde leefomgeving in ons programma 
een prioriteit. Lees: groenvolle buurten, geen onverant-
woorde bomenkap, bosuitbreiding waar mogelijk, beekvallei-
en intact houden. Ook: weilanden, buurtwegen en wan-
delwegen schoon houden door een krachtig signaalbeleid. 
Dierenwelzijn hoort eveneens bij een degelijk milieubeleid. 
Veilige en gezonde levensomstandigheden betekent respect 
voor onze hele fauna. In onze voorstellen pro statiegeld zat 
ook de veiligheid voor dieren op de weide ingebouwd.

Cultureel Lede
Mogen we even een terugblik? Kort dan. Onder het cultureel 
beleid van CD&V Lede hebben zowel de infrastructuur als 
de verenigingen die er gebruik van maken een bijzondere 
‘boost’ gekregen. Onnodig te zeggen dat we ook hier op ons 
elan doorgaan. Op de vernieuwde Markt mag muziek klinken, 
op het evenementenplein Markizaat mag een historisch 
klank- en lichtspel en in ons gemeenschapscentrum ‘De 
Volkskring’ ontvangen we graag lokaal, nationaal en interna-
tionaal talent. Maar ook de kleinschaligheid zullen we koes-
teren, de rust van onze bibliotheek, een uitleendienst voor 
spelmateriaal, een erfgoedlocatie, kortom, ons cultureel 
welzijn. Warm en waardevol.

Sportief Lede
Wanneer we de bloei van de Leedse sportverenigingen 
overlopen, dan kan Lede wedijveren met gelijk welke analoge 
gemeente. Daar heeft onze sporthal natuurlijk groten-
deels mee te maken. Maar ook de faciliteiten en de actieve 
stimulansen die onder CD&V beleid tot stand kwamen 
zorgen ervoor dat sportief Lede een begrip is in de regio. 
O ja, natuurlijk willen we nog een extra kunstgrasveld. En 
fitnesstoestellen. En een Finse piste.
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Waarom zit u goed bij een partij die de 
voorbije legislatuur voor 95% van haar  
programma heeft gerealiseerd?  
Bij een partij die ook nu weet waar ze naartoe wil. Met 
een team dat voor u garant staat. Ook voor de komende 
zes jaar. Dat is CD&V Lede. Want we hebben goed naar 
u geluisterd. Niet zoals anderen, pas vóór de verkiezingen, 
maar zolang we elkaar kennen. Wil u weten op welk elan 
we samen met u willen doorgaan? Lees dan even 
deze folder. En misschien mogen we dan op 14 
oktober op uw stem rekenen.

Bij elk levensjaar dat we doorlopen horen specifieke zorgen 
en wensen. Kinderen wensen een warme familie, een veilige 
schoolomgeving, een gevulde sporttas in de hoek, een  
muziekinstrument op de kamer. Later wil de adolescent ook wel 
wat. Hetzelfde voor jonge gezinnen of beginnende  
ondernemers. Om onze senioren niet te vergeten. CD&V Lede 
weet hoe deze levensboom te vertalen. In ons programma 
staan de takken symbool voor de ambities die we samen delen. 
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Toeristisch Lede
Sommigen zullen zeggen: waarom geld verspillen aan oude 
erfgoedstenen. Het klopt dat de kosten voor restauratie 
niet mals zijn. Maar daartegenover staat de verantwoorde-
lijkheid voor het doorgeven van onze eigen Leedse  
geschiedenis aan de volgende generaties. Maar ook  
vandaag is ons erfgoed waardevol. En daar hebben we 
al werk van gemaakt. Kijk maar naar het Markizaat- 
domein. Zie ook welke mogelijkheden er nog liggen die we 
samen met de stuwende inbreng van het verenigingsleven 
kunnen ontwikkelen. Maar niet enkel over stenen gaat het. Lede 
heeft een uniek ‘constateur’ museum en dat willen we ook op de kaart zetten.  
Toeristisch. Want inderdaad, hier hebben we nog wat boeiend werk te verrichten.

Wonend Lede
Duurzaam wonen, onderbenutte gebouwen opdelen voor breder 
gebruik, aanpasbare sociale woningen, streven naar maximale 
energieneutraliteit, kernversterking met een mix aan woon-
vormen, bestrijding van leegstand: een greep uit de CD&V 
bekommernissen. De weg vooruit naar warme buurten waar 
senioren, gezinnen, jongeren, alleenstaanden, mensen met 
een beperking, kunnen beschikken over kwalitatieve en 
betaalbare woningen. Thuisgevoel, daar gaat het ons om.

Gepensioneerd Lede
Klinkt zo oubollig, vindt u ook niet? Maar u weet wie we bedoelen: de  

honderden senioren die zich dag in dag uit op cultureel of sportief vlak creatief inzetten. 
Deze dynamiek die zich vertaalt in bloeiende seniorenverenigingen, zullen we bestendigen: met 
een gemeentelijke seniorenconsulent, met gebundelde informatie over alles wat senioren aanbe-
langt, met ondersteuning van levenslang leren. Een seniorenuniversiteit? Moet kunnen.

Veilig Lede
Laat dit duidelijk zijn: het is niet omdat Lede tot nu toe  
gespaard bleef van wat genoemd wordt ‘de grote  
criminaliteit’ dat een goed bestuur niet waakzaam moet blij-
ven. Dat wil CD&V Lede ook. We hebben het niet begrepen 
op graffiti die onze gebouwen verloederen, op drugsdealers in 
welke hoek dan ook. Repressie waar zinvol, GAS boetes waar 
nodig, kortom, respect voor elke regelgeving.

Warm & Waardevol Lede
Willen we een gemeente waar het elk voor zich is?  
Een gemeente met buren die elkaar niet meer kennen? Een  
gemeente waar, …, neen. Voor zo’n gemeente kiest CD&V 
Lede niet. Waar we wel voor gaan is een samenleving waar u 
zich goed voelt. Waar respect is. Waar vreugde kan heersen.  
Een gemeente die warm is. En waarden koestert. Met CD&V 
Lede in het bestuur krijgt u hiervoor de garantie. 

SAMEN STAAN WIJ
VOOR EEN WARM & 
WAARDEVOL LEDE
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De CD&V levensboom 
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Onze kandidaten

lijst 3

CD&V  
Onze Realisaties

ROLAND UYTTENDAELE 
UW BURGEMEESTER.

>>  Lijsttrekker

“ Overal aanwezig, 
voor iedereen 
beschikbaar.”

ELKE MEGANCK
SCHEPEN

>>  2de plaats

“ Aandacht 
voor de jeugd, 
cultuur en 
bibliotheek.”

“ Een toe-
komstvisie 
voor onze  
gemeente”

ISABELLE DERDER
GEMEENTERAADSLID

>>  4de plaats

GEERTRUI VAN DE VELDE 
SCHEPEN

>>  3de plaats

“ Sociaal engage-
ment is mijn  
inspiratie om mij  
in te zetten.”

“ Lede heeft voor 
mij weinig  
geheimen”

GUY MEULEMAN
OCMW-RAADSLID

>>  5de plaats

RUTGER GOEMAN

“ Mensen helpen, 
daar gaat het 
voor mij om”

>>  6de plaats

>>  8ste plaats

GRIET DE SMET

“ Voor Lede en  
de toekomstige  
generaties”

>>  7de plaats

OCTAAF VAN DAMME
VOORZITTER OKRA

“ Een evenwichtig 
milieubeleid is mijn 
bekommernis”

“ Het verenigings- 
leven brengt  
mensen dichter  
bij elkaar”

ELSY DE GEYTER
GEMEENTERAADSLID

>>  9de plaats

ANN DE CLERCQ

>>  10de plaats
OCMW RAADSLID

“ Aandacht hebben 
voor de kwets-
baren in onze 
maatschappij”

>>  11de plaats

MARIO BAUWENS

“ Mijn aandacht 
gaat naar de 
kinderen en 
kwetsbaren in de 
samenleving”

ANDRÉ DE GRAUWE

>>  13de plaats

“ Ik weet waar 
het kloppende 
hart ligt van 
onze  
gemeente”

STEVEN HENDERICKX

>>  14de plaats
OCMW-RAADSLID

“ Een passie en  
sociale  
gedrevenheid 
voor Lede”

KLAAS VAN LIMBERGEN

>>  15de plaats

“ Samen aan een  
bruisende gemeen-
schap bouwen”

VEERLE DE RICK

>>  16de plaats

“ Mij inzetten voor 
een gemeente 
waar het aange-
naam en goed 
wonen is”

ANN GOEMAN

>>  17de plaats

“ Meebouwen 
aan onze 
toekomst”

“ Bouwen aan 
een bruisend, 
dynamisch en 
sociaal Lede 
voor jong en 
oud”JO HELLINCKX

>>  18de plaats

“ Inzetten voor  
onze bevolking”

DORIEN MELCKENBEECK

>>  19de plaats

RAÏSA DE CUYPER

>>  20de plaats

“ Begaan met de  
omgeving waarin 
we leven, zowel 
op vlak van 
veiligheid als 
duurzaamheid” ANNEMIE COPPENS

>>  21de plaats

“ Het kloppende 
hart van een ge-
meenschap voelen 
en van daaruit een 
beleid maken”

•  Een lijststem geven bovenaan een 
kandidatenlijst

•  één of meerdere kandidaten binnen één 
lijst je stem geven. 

•  Een lijststem én één of meerdere kandi-
daten binnen één lijst je stem geven. 

•  Om geldig te stemmen moet je in elk 
geval binnen één lijst blijven.

•  Bij de lijst van de CD&V Lede worden de 
lijststemmen niet in volgorde verdeeld 
onder de kandidaten. We adviseren van 
meerdere kandidaten binnen een lijst 
uw stem te geven.

DANNY MOENS

>>  22ste plaats

“ Sociaal bewogen, 
een helpende hand 
waar mogelijk”

PAUL DE JAEGER

>>  23ste plaats
GEMEENTERAADSLID

“ Het verenigings-
leven doet een 
gemeente leven”

ERIK VANDORMAEL

>>  24ste plaats
VOORZITTER GEMEENTERAAD

“ Mijn hart klopt 
voor Lede”

ROBERT DE MULDER

>>  25ste plaats
1E SCHEPEN
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Website
 lede.cdenv.be

Voorstelling van de kandidaten, 
programmapunten voor Lede 

en algemene informatie. Ontdek 
hoe wij van Lede een warme en 
waardevolle gemeente maken.

Facebookpagina 
CD&V Lede

Blijf op de hoogte van de 
verschillende realisaties, 

nieuws en weetjes.  

CD&V Lede ging de voorbije maanden van 
deur tot deur in Lede om vooral naar u te 
luisteren. Heeft u nog vragen of opmerkingen, 
suggesties die onze gemeente warmer en 
waardevoller kunnen maken? Stuur dan gerust 
een mailtje naar: lede.cdenv@skynet.be. of 
neem contact op met één van onze kandidaten. 
Bedankt.

CD&V scoort aan 95%
Uitvoeren wat je vooropgesteld hebt: dat heet goed bestuur. In de voorbije legisla-
tuur heeft CD&V liefst 95% van haar programma gerealiseerd. Een terugblik op wat 
zes jaar geleden onze doelstellingen waren staaft dit voldoende. Neen, we hoeven hier 
geen ellenlang lijstje in te lassen. 
Wie even om zich heen kijkt, ziet meteen wat een CD&V bestuur betekent: een wegen-
net dat na dertig jaar flink opgesmukt is; voor pakweg 22.500 m² voet- en fietspaden; 
nieuwe culturele infrastructuur; voorzieningen voor onze kinderen; doordrukken 
van het klimaatplan, uitbouw van een fairtrade gemeente, een trage-wegenplan, 
de mantelzorgpremie, huis van het kind… en nog zoveel meer. 
Hoeft het gezegd: wie CD&V kiest heeft een stem in het beleid. Luisteren, begrijpen, 
aanpakken, dat is wat u als burger van ons vraagt. Geeft u ons de kans, dan gaan we de 
komende zes jaar voor een even hoge score. 

>>  12de plaats

EVELIEN NIJS

“ Als bio- 
ingenieur heb ik 
in de milieuraad 
mijn steentje 
kunnen  
bijdragen”

Huisbezoeken

Volg onze ploeg en hun  
realisaties ook online via:

Hoe stemt u geldig?
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lijst

SAMEN VOOR EEN 
WARM & WAARDEVOL 
LEDE

“ Ten dienste van en 
voor iedere burger  
in welke  
hoedanigheid ook”

De volkstuintjes Heraanleg markt Diverse culturele  
activiteiten

Park van Mesen
22.500 m² voet- en fietspaden

Verfraaiing dorpskernen

Aankoop kunstobjecten Bouw nieuw  
woonzorgcentrum

Markizaatsite Gemeenschapscentrum De Volkskring Heraanleg diverse straten Groen in de gemeente

Groen in de gemeente

Aandacht voor de trage 
wegen in onze gemeente

Skatepark

Klimmuur Kunstgrasveld
Aandacht voor onze  begraafplaatsen Ontmoetingscentrum

Wanzele

Doortocht N9

Camping Cultuur
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