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 BELANGRIJK: inleverdatum

Artikels en advertenties voor de editie 

april 2021 moeten uiterlijk op woensdag 3 

maart 2021 bezorgd worden aan de dienst 

Communicatie. 

Neem contact op met de dienst voor 

de voorwaarden of bekijk alle info op 

www.denderleeuw.be/infoblad.
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GEMEENTESCHOOL
Leliestraat 1, 9472 Iddergem

Welleplein 3, 9473 Welle

Iddergem .................................................................053 66 72 47

Welle..........................................................................053 66 53 93

LOKALE POLITIEZONE DENDERLEEUW/HAALTERT

Commissariaat:  ..........Vlamstraat 5 bus 6, 9450 Haaltert

Openingsuren: ma. tot vr. 8.00 – 20.00, za. 9.00 – 12.00u. 

Wijkpost: ...A. Rodenbachstraat 2, 9470 Denderleeuw

Openingsuren:  ma. van 9 tot 13 uur -  op afspraak en do. van 

15 tot 20 uur - op afspraak 

Algemeen oproepnummer: ..................................053 840 800

Noodnummer:  ........................................................................... 101

Wijkagenten:

Roel Stockmans (Welle)  ...................................... 0475 44 53 79

Katy De Bondt (Iddergem)  ....................................053 840 800

Jan Van Nieuwenborgh (Hemelrijk-Kouter)  0470 99 09 38

Jelle De Nil (Leeuwbrug) en

Danny De Jonge (Leeuwbrug) .......................... 0474 85 13 99

Pascal De Braekeleer (Huissegem) .................. 0475 32 58 04

GEMEENSCHAPSWACHTEN
Ronny Ertveldt  ........................................................0470 90 17 54

Patrick Ghijsels ........................................................0478 48 60 74 

Jürgen Beeckman  ..................................................0479 42 37 19

 ADMINISTRATIEF CENTRUM

A. De Cockstraat 1 – 9470 Denderleeuw

Algemeen telefoonnummer  ........................... 053 640 640

Algemeen faxnummer  ...................................... 053 680 748

 Afsprakenlijn  ......................................................... 053 640 680

 Burgerzaken  .......................................................... 053 640 670

Communicatie  ...................................................... 053 640 697

Financiële Zaken  .................................................. 053 640 610

Huisvesting ..............................................................053 640 687

Mobiliteit  ................................................................ 053 640 655

Openbare Ruimte  ................................................ 053 640 660

 Veiligheid ................................................................ 053 640  690

Wonen en Ondernemen  ................................... 053 640 630

Openingsuren: ma. tot do. 9.00-12.00u. en 13.30-16.00u., 

donderdagavond 18.00-20.00u., vr. 9.00-12.00u.

KASTEELTJE
Stationsstraat 7 – 9470 Denderleeuw

Afdeling Vrije Tijd  .................................................053 645 400
Cultuurdienst  .........................................................053 645 407
Jeugddienst .............................................................053 645 401
Pisad (drughulpverlening)  ................................053 645 403
Sportdienst ..............................................................053 645 402
of sporthal Ottoy  ..................................................053 667 779

Openingsuren: ma. tot do. 9.00-12.00u. en 13.30-16.00u., 

donderdagavond 18.00-20.00u., vr. 9.00-12.00u.

GEMEENTEMAGAZIJN
 Veldstraat 151 – 9470 Denderleeuw

Tel.  ............................................................................  053 685 798

Openingsuren: ma. 8.00 – 16.30u., di. tot do. 7.30 – 

16.30u., vr. 7.30 – 12.00u.

BIBLIOTHEEK
Vrijheidsstraat 11 – 9470 Denderleeuw

Tel.  ...........................................................................  053 66 84 84

Openingsuren: ma. en di. 14.00-19.00u., wo. 12.00-17.00u., 

do. en vr. 14.00-20.00u., za. 9.00-12.00u.

HUIS VAN DE SOCIALE ECONOMIE
Stationsplein 17-19 – 9470 Denderleeuw

PWWA Wijkwerken .................................... Tel. 053 645 023
Openingsuren: di. en do. 8.30-16 u.

DIENSTENCHEQUE/POETSDIENST 
Tel.  ............................................................................  053 645 020
Openingsuren: ma: 7.30-12.30 u. en 14-18 u., di: 7.30-12.30 
u. en 13-16 u., wo: 7.30-13.30 u., do: 7.30-12.30 u. en 
13.30-17.30 u., vr: 7.30-13.30 u.

STRIJKSTATION ............................................ Tel. 053 645 022

Openingsuren: ma en di: 7-12 u. en 13-18 u., wo: 8.30-16 
u., do: 8.30-18 u., vr: 7-14 u.

MINDERMOBIELENCENTRALE - 

BOODSCHAPPENDIENST  ....................... Tel. 053 645 021
Openingsuren: ma: 7.30-12.30 u. en 14-18 u., di: 
7.30-12.30 u. en 13-16 u., wo: 7.30-13.30 u., do: 7.30-12.30 
u. en 13.30-17.30 u., vr: 7.30-13.30 u.

ACADEMIE PODIUMKUNSTEN
Nieuwstraat 62A – 9470 Denderleeuw

Tel.  ...........................................................................  053 66 21 11

Openingsuren: ma. en di. 16.00 – 21.00u., wo. 12.30 – 

21.00u,, do. 16.00 – 21.00u.

 SCHEPENCOLLEGE
Burgemeester Jo Fonck

Bevoegdheden: Integrale veiligheid, Burgerlijke Stand & 
Begraafplaatsen, Sociale Fraude en Huisvesting

Tel.: 0478 45 46 47

E-mail  jo.fonck@denderleeuw.be

Spreekuur: elke donderdag van 18.00-20.00 u.

Eerste schepen Jan De Nul

Bevoegdheden: Lokale Economie, Erediensten, Facility 
Management, Erfgoed, Onderwijs, Sociale Huisvesting en 
Toerisme

Tel.: 0476 99 40 22

E-mail  jan.denul@denderleeuw.be

Spreekuur: elke donderdag van 18.30-20.00 u.

Tweede schepen Marnick Vaeyens 

Bevoegdheden: Feestelijkheden, Communicatie & ICT en 
Groenbeleid

Tel.: 0477 19 49 43

E-mail  marnick.vaeyens@denderleeuw.be

Spreekuur: elke donderdag van 18.30-20.00 u.

Derde schepen Yves De Smet

Bevoegdheden: Ruimtelijke Ordening, Sport, 
Dierenwelzijn, Openbare Werken en Mobiliteit

Tel.: 0484 26 64 48

E-mail  yves.desmet@denderleeuw.be

Spreekuur: na afspraak via 0484 26 64 48

Vierde schepen Alberic Sergooris

Bevoegdheden: Cultuur, Bibliotheek, Buurtcomputer, 
Senioren en Tewerkstelling

Tel.: 0477 19 48 98

E-mail  alberic.sergooris@denderleeuw.be

Spreekuur: donderdag van 18 tot 20 uur na afspraak via 
0477 19 48 98

Vijfde schepen Andy Depetter

Bevoegdheden: Klimaat & Duurzaamheid, Integratie, 
Organisatie & Kwaliteit

Tel.: 0495 75 84 37

E-mail  andy.depetter@denderleeuw.be

Spreekuur: na afspraak via 0495 75 84 37 

Zesde schepen en voorzitter van het Bijzonder 
Comité van de Sociale Dienst Sofi e Renders

Bevoegdheden: Jeugd, Financiën, Sociale Zaken, Gelijke 
Kansen en Kinderopvang

Tel.: 0478 29 29 27

E-mail  sofi e.renders@denderleeuw.be

Spreekuur: donderdag van 18 tot 19.30 uur na afspraak 
via 0478 29 29 27

COLOFON
De Schakel wordt uitgegeven door het gemeentebestuur van 

Denderleeuw, onder de verantwoordelijkheid van het College 

van Burgemeester en Schepenen. 

Het gemeentelijk informatiemagazine verschijnt op de eerste 

dag van elke maand (behalve in augustus).

© Niets uit de Schakel mag geheel of gedeeltelijk gereprodu-

ceerd worden zonder de schriftelijke toestemming van het 

College van Burgemeester en Schepenen van Denderleeuw.

De gepubliceerde artikels vallen onder de   verantwoordelijkheid 

van de ondertekenaars.

De redactie is vrij om ingezonden teksten in te korten en/of 

te herschrijven met respect voor het meest essentiële van de 

inhoud.

Verantwoordelijke uitgever:

Burgemeester Jo Fonck.

Redactie:

Joeri Bombeke, Evelien D’Haese en Stefanie Audenaerde

Communicatiedienst

  A. De Cockstraat 1, 

9470 Denderleeuw 

 053 640 697 - 053 640 689

  communicatie@denderleeuw.be

Drukwerk: Bouwkroniek, Brussel

Bedeling: Shoes Reclamedistributie

Voorpagina:        Vergroen je voortuin

OCMW
Ten Kouter 20 – 9470 Denderleeuw

Tel.  ...........................................................................  053 66 33 63

Openingsuren: ma. tot vr. 9.00-11.45 u.; 13.30 - 16.00u. 

avonddienst donderdag: 18.00-20.00 u.; vrijdagnamiddag 

gesloten. 

Let op: de sociale dienst werkt op afspraak.

HULPVERLENING

Politie  .............................................................................................  101

Ziekenwagen  ..............................................................................  100

Brandweer  ....................................................................................  112

Brandwondencentrum  ........................................... 02 268 62 00 

Europees noodnummer  ..........................................................  112

Antigifcentrum  ..........................................................  070 245 245

Gasreuk  ........................................................................  0800 650 65

CO-foon (koolstofmonoxide)  ...............................  0800 97 776

Child Focus  .......................................................................... 116 000

Zelfmoordlijn  ............................................................................ 1813

Slachtoff erhulp CAW ................................................. 078 150 300

Tele-onthaal  ................................................................................  106

1712 (Hulplijn misbruik, geweld en kindermishandeling):  ....1712 

Anonieme alcoholisten (Walter) .........................  053 66 88 71

Racismebestrijding  ..................................................  0800 172 64

JO-lijn (bijz. jeugdbijstand)  ...................................  0800 900 33

Awel .................................................................................................  102

Druglijn  .......................................................................  078 15 10 20

Melding loslopende dieren ....054 32 16 79 of 0476 23 55 04

Rode Kruis  ....................................................................................  105

Rode Kruis Denderleeuw

Bloedtransfusie  ...................................................... 0477 20 22 63

Hulpdienst  ............................. 0475 58 10 93 of 0475 63 22 75

Sociale Dienst  ......................................................... 0478 88 18 31

Ziekenwagen  ..............................................................................  105

Uitleendienst ziekenmateriaal  .......................... 0474 48 17 52

Wachtdiensten

Dokters ..........................................................................................1733 

(dagdienst: 8.00-21.00u.; nachtdienst: 21.00-8.00u.)

Apothekers ................................... 0903 99 000 (1,50 euro/min)

Tandartsen ..........................0903 399 69 (Algemeen Tandarts)

 053 70 90 95 (Kring Land van Aalst)

Dierenartsen............................................................. 0471 79 45 63

HUIS VAN HET KIND
Spoorweglaan 1A – 9470 Denderleeuw

KINDEROPVANG ................................................Tel. 053 641 470

Openingsuren: ma. tot vr. 10.00-12.00u., 

di. en wo. ook 14.00-16.00u, op do. ook 18.00-20.00u.

CONSULTATIEBUREAU KIND EN GEZIN

...................................................................................Tel.  078 150 100

RUILWINKEL DE WISSEL ................................Tel.  053 641 477

Openingsuren: di. 14.00-16.00u., do. 18.00-20.00u. en vr. 

10.00-12.00u.

Volg ons op
www.facebook.com/

GemeenteDenderleeuw
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BESTUUR & DIENSTVERLENING

Het ABC van het vaccin

Waarom is het zo belangrijk om je te laten 
vaccineren?
Je laten vaccineren voorkomt dat je COVID-19 (opnieuw) krijgt. Want ook als je eerder al besmet was, kun je terug besmet raken en 

ernstig ziek worden.

Je beschermt niet alleen jezelf, maar ook je familie, collega’s, vrienden en de kwetsbaren in je omgeving. Want als meer dan 70% van de 

bevolking gevaccineerd is, bereiken we groepsimmuniteit en krijgen we het virus onder controle.

Het is belangrijk dat je de coronamaatregelen blijft volgen, ook nadat je gevaccineerd bent. Wanneer er genoeg mensen gevaccineerd 

en beschermd zijn tegen het virus, kunnen we de coronamaatregelen versoepelen en onze vrijheid terug herwinnen.

Welk effect heeft het vaccin?
De meerderheid van de bijwerkingen zijn mild en gaan spontaan over, zoals een rode zwelling op de injectieplaats, lichte koorts of ver-

moeidheid. Ernstige bijwerkingen zoals een allergische reactie zijn zeldzaam. Dergelijke reacties treden op tussen vijf en tien minuten 

nadat het vaccin is toegediend. Daarom wordt er gevraagd om zolang te blijven, zodat je goed opgevolgd wordt.

Van de meeste vaccins heb je twee dosissen nodig, die met een tussentijd van drie tot vier weken toegediend worden. Om beschermd 

te zijn, is het belangrijk dat je beide dosissen ontvangt.
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Hoe kan het dat de vaccins zo snel 
ontwikkeld zijn en toch veilig?
Nog nooit hebben zoveel onderzoekers en vaccinontwikkelaars zich tegelijkertijd op de ontwikkeling van een vaccin geworpen. Ze 

schoven al hun ander werk opzij. Bovendien moesten ze niet van een wit blad beginnen. De basistechnologieën waarop de vaccins 

gebouwd worden, waren de voorbije jaren al in ontwikkeling. Er werd ook veel tijd gewonnen, omdat er geen fondsen moesten ge-

zocht worden.

De administratieve procedure is verkort, maar niet de veiligheidsprocedure. Alle veiligheidsstappen zijn gezet. Elk vaccin is uitgebreid 

getest bij een grote groep mensen, ook bij oudere en kwetsbare personen. Alle studies zijn kritisch en onafhankelijk onderzocht door 

het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. De Europese goedkeuring garandeert dat het stuk voor stuk veilige vaccins zijn.

Wie komt eerst aan de beurt en waarom?
De volgorde van vaccineren is niet lukraak bepaald, maar gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De snelheid van de productie en 

distributie van de vaccins laten immers niet toe om iedereen tegelijk te vaccineren. Daarom werden een aantal prioritaire groepen be-

paald. De meest  kwetsbare bevolkingsgroepen eerst, gevolgd door de rest van de volwassen bevolking. Je wordt verwittigd wanneer 

je aan de beurt bent.

Hoe werkt het vaccin?
Het vaccin stimuleert je immuunsysteem, waardoor je lichaam antistoff en aanmaakt om de virusdeeltjes te bestrijden. Als je nadien 

met het virus in contact komt, beschermen de antistoff en je. Vergelijk het met een veilig en comfortabel harnas dat je beschermt tegen 

schadelijke indringers van buitenaf.

Van de meeste vaccins heb je twee dosissen nodig, die met een tussentijd van drie tot vier weken toegediend worden. Om beschermd 

te zijn, is het belangrijk dat je beide dosissen ontvangt.

Studies waarbij 40.000 vrijwilligers gevaccineerd werden, wijzen uit dat de vaccins voor meer dan 90% beschermen. En ook veilig zijn.

www.laatjevaccineren.be
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VACCINATIERUIMTES
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ontsmet je handen

HOU AFStand

draag een mondmasker

niet fotograferen
niet filmen

Na 15 minuten rusten, 
mag je Vaccinatiecentrum 
Denderdal Aalst  verlaten

CHECK-OUT
uitgang

uitgang

15 min. wachten
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Nieuwe website is 12de man of 
vrouw in onze ploeg
Heb je recent eens naar www.denderleeuw.be gesurft? Zeker doen! Want de gemeentelijke website zit sinds 

kort in een nieuw jasje. De vernieuwde website is een belangrijk hulpmiddel voor jou, andere inwoners, 

verenigingen, ondernemers en bezoekers aan onze gemeente. Zoals men het in het voetbal zegt: het is de 

12de man/vrouw die onze ploeg versterkt!

Een lokaal bestuur heeft een enorme hoeveelheid taken en dienst-

verleningen, in uiteenlopende domeinen. Net zoals het in het ‘echte’ 

gemeentehuis belangrijk is om makkelijk je weg te vinden naar het 

juiste loket of de bevoegde dienst, is dat uiteraard ook het geval op 

de gemeentelijke website. 

De website is en blijft voor de gemeente het belangrijkste commu-

nicatie- en informatiekanaal. Het is als het ware een ‘digitale ambte-

naar’ die 24/7 klaar staat om de burger online informatie te bieden, 

volautomatische producten af te leveren, meldingen of aanvragen te 

ontvangen, online in te schrijven, … 

Daarom hebben we een grote voorsprong voorwaarts gemaakt om 

op technologisch vlak even bij te benen en het gebruiksgemak te 

verbeteren. Lees even mee wat er verander  d is ten opzichte van de 

oude website! 

Vernieuwde zoekmachine

Snel de juiste informatie of online dienstverlening vinden is zeer be-

langrijk voor de gebruikers. Daarom plaatsen we de zoekmachine 

van de site centraal, niet alleen op de startpagina met de grote, cen-

trale zoekbalk, maar op alle webpagina’s via een zoekicoon boven-

aan. De meeste bezoekers komen namelijk niet via de homepage 

op onze website terecht, maar via zoekmachines zoals Google of via 

bijvoorbeeld links op sociale media. Door de menu- en zoekfunctie 

op elke pagina op te nemen, maakt het de bezoeker makkelijker om 

verder te surfen of zoeken. 

Fris design

De startpagina en de andere pagina’s zitten in een fris en helder de-

sign en stralen vooral rust en overzichtelijkheid uit. Naast de centrale 

zoekbalk op de startpagina werd een prominente plaats gegeven 

aan toptaken en populaire zoekresultaten.

Toegankelijk op alle toestellen

Bovendien is de website nu 100% responsief. Het design past zich 

met andere woorden aan het toestel aan waarmee je surft. Zo is alle 

inhoud, en ook alle digitale verrichtingen, toegankelijk op alle toe-

stellen. Onderzoek leert dat steeds meer mensen gebruik maken van 

hun smartphone om te surfen in plaats van hun desktop of laptop. 

‘Mobile fi rst’ dus, en daar werd ook aandacht aan besteed in het 

ontwerp van de website. 

Digitaal loket 

De nieuwe website is ‘ons digitaal 

gemeentehuis’ dat 24/7 open is. 

De site is in de eerste plaats een 

volledige en gemakkelijk door-

zoekbare producten- en diensten-

catalogus. 

Alle producten die online kun-

nen aangevraagd of afgehandeld 

worden, zijn ook nog eens apart 

verzameld in het digitaal loket. De 

documenten en vergunningen kunnen op elk moment van de dag, 

onderweg of van thuis uit, online aangevraagd en afgehandeld wor-

den. 

Ook de aankoop van een Denderleeuwbon hebben we recent nog 

gedigitaliseerd. Het digitaal loket bundelt momenteel al meer dan 50 

online diensten en er komen er nog steeds bij.
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Afspraak maken

Dankzij de online afsprakenmo-

dule wordt het voor de bezoe-

kers een stuk makkelijker om 

een afspraak te maken op het 

tijdstip dat hem het beste past. 

In eerste instantie is de afspra-

kenmodule gekoppeld aan de 

producten van de dienst Burger-

zaken, die uiteraard de meeste 

bezoeken aan het gemeente-

huis vertegenwoordigen. Voor 

de andere diensten werd een 

webformulier gemaakt, zodat 

ook hiervoor online een afspraak 

kan aangevraagd worden. Door 

te werken op afspraak vermij-

den we onnodige drukte in onze 

gebouwen en zijn er nauwelijks 

wachtrijen. Bovendien kan de ambtenaar zich beter voorbereiden 

om de vraag van de burger te behandelen en nog meer zorgen voor 

dienstverlening op maat. Joeri is diensthoofd Communicatie & IT, Sophie 

is medewerker op de dienst Vrije Tijd. Samen 

met nog twee collega’s hebben zij gedurende 

enkele maanden de nieuwe website volledig 

opgebouwd.

Analyses en lijstjes

“We zijn aan dit project begonnen door eerst een analyse te ma-

ken van de oude website. We maakten een lijst van de info die op 

de website stond, maar ook welke info er ontbrak. Nadien heb-

ben we ook websites van andere lokale besturen bestudeerd. Dit 

was heel leerrijk, want zo zie je hoe die websites opgebouwd zijn, 

welke structuur zij toepassen, welke info wordt meegenomen,… 

Een echte inspiratiebron dus waarmee we aan de slag zijn ge-

gaan in ons klein team.”

UiT in Denderleeuw

“Naast het digitaal loket, de afsprakenmodule en de gloednieuwe 

welzijnswijzer vormt ‘UiT in Denderleeuw’ ook een belangrijk 

onderdeel van de nieuwe website. We hebben een rijk vereni-

gingsleven in onze gemeente, dus is het maar logisch dat we 

hier op hebben ingezet. We hebben onder andere een koppe-

ling gemaakt met de UiT-databank. Verenigingen geven in de 

databank hun activiteiten in en deze komen dan automatisch 

in de UiT-agenda op de website. Binnenkort komt er ook op de 

startpagina een doorverwijzing naar de UiT-agenda, net zoals 

met de nieuwsberichten. Momenteel zijn er geen of nauwelijks 

evenementen, dus na de coronacrisis kan dit optimaal gebruikt 

worden.”

Toekomstplannen

“Een website is nooit af en verandert continu. We hebben dus 

zeker nog toekomstplannen. Zo willen we onder meer een heus 

evenementenloket implementeren waarbij organisatoren in één 

beweging alles kunnen aanvragen. Gaande van het evenement 

zelf tot het advies van de brandweer. Daarnaast willen we ook 

nog ‘Mijn Burgerprofi el’, een platform van de Vlaamse Over-

heid, uitwerken, een deelsite voor de jeugd op poten zetten en 

nieuwsbrieven lanceren. Mooie plannen waar we binnenkort 

onze tanden inzetten!”

Ontdek het op 
denderleeuw.be!

Meldpunt

Op ons meldpunt kan je terecht met meldingen, vragen, opmer-

kingen, klachten en suggesties over jouw buurt of de gemeen-

telijke dienstverlening. Een put in de weg? Een omvergereden 

paaltje? Een sluikstort? Een vraag, suggestie of klacht? Dit en 

heel wat andere zaken kan je melden via het webformulier. Ook 

een felicitatie voor een van onze medewerkers is uiteraard wel-

kom.

Jouw melding wordt doorgestuurd naar de verantwoordelijke 

dienst. Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging en we infor-

meren je over een mogelijke oplossing. 

Welzijnswijzer

Iedereen mee! Het lokaal bestuur Denderleeuw voert een lo-

kaal sociaal beleid waarbij niemand uit de boot valt en steeds 

op onze steun kan rekenen. Met een zorgaanbod dat niemand 

in de kou laat staan, maar met goede afspraken. En met Bouwen 

aan Buurten brengen we een verbindend verhaal dat bruggen 

bouwt tussen mensen, over de diversiteit heen en over de gren-

zen van straten en wijken heen. Elke inwoner moet zich thuis 

voelen in zijn buurt.  

In de Welzijnswijzer op de website vind je een overzicht van het 

ruime welzijnsaanbod in Denderleeuw. Vanuit jouw vraag of si-

tuatie verzamelen we allerlei nuttige informatie of verwijzen we 

je door naar de juiste diensten of organisaties. 

Corona

Om jou steeds de laatste ontwikkelingen mee te geven over het 

coronavirus en de maatregelen, verzamelen wij alle info op onze 

coronapagina’s. 

Wil je op de hoogte blijven? Bekijk dan zeker regelmatig 

www.denderleeuw.be/corona. 
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Word jij onze nieuwe collega? Lokaal bestuur Denderleeuw is in volle ontwikkeling. We zijn 

dan ook op zoek naar dynamische medewerkers (m/v) voor de volgende functies. 

Administratief medewerker 

– aanleg werfreserve
 C1-C3 | voltijds | onbepaalde duur | contractueel

 Solliciteren t.e.m. 26 maart 2021

We leggen een wervingsreserve aan voor administratieve functies 

binnen verschillende diensten. Ga je nauwkeurig te werk? Zorg je 

met een glimlach voor een warm onthaal en correcte administratie? 

Dan ben jij de kandidaat die we zoeken! Bekijk snel onze functiebe-

schrijving en wie weet versterk jij binnenkort ons team!

Deskundige burgerzaken
 B1-B3 | voltijds | onbepaalde duur | contractueel

 Solliciteren t.e.m.   26 maart 2021

Ben je klantgericht, communicatief en punctueel? Kan je je snel 

nieuwe wetgeving eigen maken en deskundig advies geven? Beschik 

je over uitstekende administratieve en computervaardigheden? Dan 

ben jij de ideale collega voor onze dienst Burgerzaken! Bekijk de 

functiebeschrijving en solliciteer vandaag nog!

Wij bieden jou: 

Een boeiende en afwisselende job in een dynamische werk-

omgeving die inzet op ontwikkelingskansen voor iedereen. 

Een gunstige verlofregeling, 2de pensioenpijler, eindejaars-

premie, extralegale voordelen zoals maal-

tijdcheques (8 euro), fi etsvergoeding en 

terugbetaling woon-werkverkeer met het 

openbaar vervoer en mogelijkheid tot het 

instappen in het fi etsleaseproject “Go met 

de Velo in Denderleeuw”.

Wij bieden jou: 

Een boeiende en afwisselende functie in een dynamische 

werkomgeving die inzet op ontwikkelingskansen voor ieder-

een. Een gunstige verlofregeling, extralegale voordelen zoals 

maaltijdcheques (8 euro), fi etsvergoeding en terugbetaling 

woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Seizoenarbeiders
 E1-E3 | voltijds | bepaalde duur | contractueel 

 Solliciteren t.e.m. 7 maart 2021

Van april tot september kunnen de vaste medewerkers van de groen-

dienst extra handen gebruiken om het groen aan te leggen en te on-

derhouden, de straten net te houden, … Afhankelijk van de noden 

van de organisatie kan je ook ingeschakeld worden in een ander 

team binnen de technische dienst. Wil jij het team van de groen-

dienst versterken? Solliciteer dan vandaag nog en wie weet word  jij 

onze nieuw collega!

Interesse in deze functies?

Surf naar www.denderleeuw.be/vacatures voor meer info over de vacatures en de selectieprocedure. Je kan hiervoor ook 

terecht op de dienst Personeel: 053 640 686 - aanwervingen@denderleeuw.be. 

Solliciteer vandaag nog! Overtuig ons met jouw sollicitatiebrief, diploma en cv via het online sollicitatieformulier, via 

aanwervingen@denderleeuw.be, per brief ter attentie van de algemeen directeur (A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw) of 

geef dit persoonlijk af bij  het onthaal  (zelfde adres) .

Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om jouw geslacht, leeftijd, origine, beperking,....

Meer info en online solliciteren:   www.denderleeuw.be/vacatures
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Meld je kind 
aan voor de basisschool

Is je kind geboren in 2019 en start het op school in het schooljaar 2021-2022 of 2022-2023? Of is je kind al 

ingeschreven, maar kies je vanaf volgend schooljaar een andere basisschool voor je kind? Dan moet je jouw 

kind aanmelden tussen 1 maart 2021 (12 uur) en 31 maart 2021 (20 uur) via aanmelden.denderleeuw.be. 

Wie moet aanmelden?

• Kinderen geboren in 2019 (ook kinderen die in november of de-

cember 2019 zijn geboren en pas starten op 1/9/2022)

• Kinderen die van basisschool willen veranderen

• Kinderen die reeds een broer of zus hebben op school of kinderen 

van personeel. Deze kinderen behouden de voorrangsregeling.

• Kinderen die nu op een wachtlijst staan

• Kinderen geboren voor 2019 die nog niet naar school gaan

Waar aanmelden?

• Je meldt online aan via aanmelden.denderleeuw.be. 

Hulp nodig bij het aanmelden?

Aanmelden kan, na afspraak, bij elke school of bij één van de partners

• De dienst Onderwijs (A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw, 053 

640 692). Een afspraak maken kan via denderleeuw.be/afspraak. 

• Het Huis Van het Kind (Spoorweglaan 1, 9470 Denderleeuw, 053 

641 470). Een afspraak maken kan via denderleeuw.be/afspraak.

• Onderwijsopbouwwerk. Een afspraak maken kan via 0470 504 752.

• De Palaver (Seringenlaan 1, 9470 Denderleeuw). Zonder afspraak 

tijdens het onthaal op dinsdag (9-12u) en woensdag (13-19u). Een 

afspraak maken kan op andere dagen via 053 710 326.

• De Buurtcomputer:

 o Het Huis van de Sociale Economie (Stationsplein 17-19, 9470 

Denderleeuw). Een afspraak maken kan via 053 668 484.

 o De Bibliotheek (Vrijheidsstraat11, 9470 Denderleeuw). Een af-

spraak maken kan via 053 668 484.

OCMW renoveert doorgangswoning 
voor mensen in nood

Met een subsidie van 60.000 euro van de Nationale Loterij heeft het OCMW één van haar doorgangswoningen 

voor daklozen volledig kunnen vernieuwen. De woning is nu helemaal klaar om mensen in een noodsituatie 

tijdelijk onder te brengen.

Na een projectoproep van de federale overheid om het aantal 

doorgangswoningen te verhogen of te renoveren stelde Dender-

leeuw zich kandidaat en ontving 60.000 euro. De gemeente betaalt 

zelf 25% van de renovatiekosten.

Een doorgangswoning is een woning die het OCMW voor een kor-

te periode ter beschikking stelt aan mensen in een noodsituatie 

die niet meteen een oplossing hebben voor hun huisvestingspro-

bleem (door een woningbrand, een uithuiszetting, een woning die 

onbewoonbaar werd verklaard, …). 

Het aanbieden van een doorgangswoning is een van de vele ma-

nieren waarop het OCMW tegemoet komt aan haar opdracht om 

iedereen in staat te stellen menswaardig te leven. Een goede en 

stabiele huisvesting is daarbij van groot belang. Het verblijf in de 

woning biedt mensen wat ademruimte en de nodige tijd om, met 

begeleiding van een maatschappelijk werker, uit te kijken naar een 

meer permanente huisvesting op de private of sociale huurmarkt. De 

huurder betaalt een vergoeding voor de woning en ondertekent een 

begeleidingscontract.

De opvangwoning werd volledig gerenoveerd door de technische 

dienst van de gemeente, enkel het nieuwe geïsoleerde dak en de 

buitengevelisolatie met crepi werden door een externe aannemer 

uitgevoerd. Met de subsidies kon ook een nieuwe keuken en bad-

kamer geïnstalleerd worden, elektriciteit werd vernieuwd, de zolder 

werd volledig afgewerkt en alle slaapkamers kregen een nieuwe 

vloerbekleding. Tot slot werd het pleisterwerk bijgewerkt en kregen 

alle muren een nieuwe verfl aag. De woning werd volledig gemeubi-

leerd en staat nu piekfi jn in orde om mensen in nood op te vangen 

en zich thuis te laten voelen.
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Kom bloed geven!
Wil je bloed geven? Dat kan op donderdag  4, vrijdag 

5 maart en maandag 8 maart.

Praktisch

• 4 en 5 maart 2021 van 17.30 tot 20.30 uur in zaal De Vrede (Dorp 4, 

Denderleeuw)

• 8 maart 2021 van 18.30 tot 20.30 uur in De Palaver (Seringenlaan 1, 

Denderleeuw)

Een afspraak maken is verplicht via donorportaal.rodekruis.be of 

0800 777 00.

Op rodekruis.be/donorzelftest kan je de donorzelftest doen. Breng 

ook steeds je identiteitskaart mee. 

� �������� �
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Rechtentip: kleutertoeslag

Wist je dat je automatisch een kleutertoeslag ont-

vangt voor kleuters van 3 en 4 jaar die ingeschre-

ven zijn in het Vlaams onderwijs én die voldoende 

aanwezig zijn op school? 

Je ontvangt € 132,60 extra per jaar in de maand na de 3e of 4e ver-

jaardag!

Voorwaarden:

• Je kleuter is 150 halve schooldagen aanwezig in de eerste kleuter-

klas in het schooljaar dat hij/zij 3 jaar wordt . 

  OF

• Je kleuter is 185 halve schooldagen aanwezig in de tweede kleu-

terklas in het schooljaar dat hij/zij 4 jaar wordt.

Meer info vind je op www.groeipakket.be! 

Ben je zwanger of heb je 

kinderen tussen 0 en 3 jaar 

en wil je graag weten waar je 

gezin nog allemaal recht op 

heeft? Neem contact op met de 

maatschappelijk werker van het 

project KinderKansen! via 0472 

94 61 93 of stuur een mailtje 

naar info@kinderkansen.be. 

GEBOORTEN
24 november 2020  Renée Vanderweeën

2 december 2020 Finn Verbruggen

16 december 2020 Isaiah Gyimah

26 december 2020 Théo De Brouwer

31 december 2020 Tuza Hitimana

3 januari 2021 Lander Haleydt

12 januari 2021 Efe Topal

 OVERLIJDENS
25 december 2021 Franciscus Gryseels (°09 juni 1931), 

geh. Louise Souff reau

2 januari 2021 Danielle Cannoot (°28 maart 1946), 

wed. Frans De Mesmaeker

4 januari 2021 Luc De Schrijver (°27 januari 1958)

6 januari 2021 Justine Vandendriessche (°25 april 1929), 

wed. Frans Muylaert

6 januari 2021 Renilde Van Royen (°03 augustus 1945), 

wed. Frans Ringoir

12 januari 2021 Josephina Gilson (°29 april 1928), 

wed. Frans Bevernage

14 januari 2021 Walter Van Cotthem (°20 augustus 1951)

17 januari 2021 Catharina Van der Borght (°07 oktober 1935), 

wed. Felix Michiels

18 januari 2021 Albrecht Heymans (°20 januari 1958), 

geh. Maria Hautman

 Maria De Schryver (°25 juli 1947), 

geh. Theofi el Ghysels

 Celestin Nizeyimana (°19 februari 1953), 

geh. Stéphanie Uwanyiligira

Familienieuws

21 januari 2021 Regina Vaeyens (°16 november 1932), 

wed. Achille Mertens

24 januari 2021 Gilbert D’hoe (°28 oktober 1945), 

wed. Monika Van Mol

27 januari 2021 René Raes (°26 juli 1961)

 Yvette Steenhaut (°24 maart 1950), 

wed. Marcel Van den Borre

28 januari 2021 Georges Van den Berghe (°28/09/1937), 

geh. Angele Roels
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BEEGO is een sociale start-up die getrainde IT-studenten aan huis stuurt om mensen te assisteren met alles 

wat digitaal is. Denk aan leren e-mailen, een computer of smartphone correct instellen of zelfs een computer 

die niet meer opstart herstellen. De studenten leggen alles met geduld uit om mensen zelfredzamer te ma-

ken. Ze worden nauwkeurig gescreend en specifi ek ingezet afhankelijk van de vraag. 

Denderleeuw heeft een samenwerkings -

 overeenkomst met BEEGO afgesloten zodat 

alle inwoners van Denderleeuw van deze 

ondersteuning kunnen genieten.  Door-

gaans zijn kleine ICT-problemen in een half 

uurtje opgelost.   

De tarieven 

Bij BEEGO betaal je 19 euro per blok van een 

half uur dat de student bij je thuis is. Je kiest 

zelf hoe lang je hulp nodig hebt. Daarbij 

komt een fi etsvergoeding van 3 euro. De be-

taling is steeds per bankkaart aan het einde 

van de opdracht aan de student.  

Hoe maak je een afspraak? 

Een afspraak maken kan via de web-

site www.beego.be, per email naar 

info@beego.be of telefonisch op 078 485 

400 (lokaal tarief ).  

Om de digitale kloof meer te dichten, biedt 

Denderleeuw deze hulp gratis aan voor 

mensen met een laag inkomen in onze ge-

meente. Cliënten van het OCMW kunnen 

beroep doen op een digicheque, waarvoor 

ze contact moeten opnemen met hun dos-

sierbeheerder. Een gratis digi-bon kan ver-

kregen worden bij de sociale dienst van 

het OCMW. Maak gerust een afspraak via 

vraag@ocmwdenderleeuw.be of telefonisch 

053663363. 

Hulp nodig in de digitale wereld? 
BEEGO helpt jou op weg! 
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Vergroen je voortuin
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Voortuinen zijn al te vaak overmatig verhard en grijs. Ook in Denderleeuw is dit geregeld zo. Terwijl een 

groenere invulling van je voortuin echt een meerwaarde kan bieden! Bovendien is het aanbrengen van ver-

hardingen in de voortuin in principe vergunningsplichtig. Lees even mee.

Je voortuin vergroenen biedt een meerwaarde op het vlak van bio-

diversiteit, hemelwaterinfi ltratie (minder risico op wateroverlast) en 

klimaat (bescherming tegen extreme neerslag en temperaturen) en 

zorgt mee voor een aangename, sociale buurt. Een groene invulling 

zorgt ervoor dat zonder bijkomende ruimte-inname de straten en de 

gemeente meteen een pak frisser en groener ogen!

Wat zegt de wet?

Veel mensen weten niet dat het aanbrengen van verhardingen in de 

voortuin op zichzelf principieel vergunningsplichtig is. Verhardingen 

worden namelijk beschouwd als niet-overdekte vergunningsplich-

tige constructies. 

Enkel de strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar de 

woning zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht. Deze vrijstelling 

vormt een uitzonderingsregeling op het algemeen principe van de 

vergunningsplicht en wordt dus restrictief geïnterpreteerd. De toe-

gangen mogen dan ook niet breder gedimensioneerd worden dan 

strikt noodzakelijk om toegang te verwerven tot de woning. Indien je 

dus meer wil verharden, moet je in het bezit zijn van een vergunning. 

Je mag dus een verharding in de voortuin aanbrengen onder de 

vorm van:

- Een padje naar de voordeur

- Een oprit naar een bestaande (vergunde) garage

We maken het even concreet. Een toegang tot de voordeur, recht 

van aan de straatkant naar de voordeur, met een breedte van maxi-

maal anderhalve meter, is vrijgesteld van vergunningsplicht. Deze 

breedte betreft de richtwaarde in verband met de toegankelijkheid. 

Ook een oprit naar de garage geniet op die manier van de vrijstelling 

van vergunningsplicht indien ze wordt aangelegd met een maximale 

breedte van drie meter. Daarnaast zijn enkel nog gesloten afsluitin-

gen tot maximaal 1 meter in de voortuin ook vrijgesteld van vergun-

ningsplicht.

Wil je dus meer of andere verharding in je tuin aanbrengen, dan ben 

je verplicht om een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen aan te vragen. Dat geldt trouwens ook voor waterdoor-

latende verhardingen, die aan dezelfde regels onderworpen zijn.

Wat niet iedereen weet is dat het gewoonlijk gebruiken of het aan-

leggen van een grond als parkeerplaats eveneens vergunningsplich-

tig is. Je kan dus niet zomaar in de voortuinzone een parkeerplaats 

inrichten zonder het aanvragen van een omgevingsvergunning, zelfs 

als je geen verharding voorziet.

Vraag je geen omgevingsvergunning aan, dan ben je strafrechterlijk 

vervolgbaar. Informeer je dus vooraf goed en neem bij twijfel zeker 

contact op met de   dienst Wonen & Ondernemen. De collega’s staan 

klaar om je te adviseren!

Vereisten en principes voor 

omgevingsvergunningen vanuit de dienst  Wonen 

& Ondernemen  ivm de aanleg van de voortuin 

De   dienst Wonen & Ondernemen ziet er op toe dat bij omgevings-

vergunningsaanvragen er zo weinig mogelijk verhardingen in de 

voortuin aanwezig zijn en dat de voortuin zo groen mogelijk wordt 

aangelegd.
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Als er geen garage of carport aanwezig is, bekijkt de dienst of er een 

mogelijkheid is tot het vergunnen van een autostaanplaats in de 

voortuin. Bij voorkeur wordt deze in de zijdelingse bouwvrije strook 

voorzien. Wij proberen ervoor te zorgen dat elke voortuin minstens 

voor de helft een groen karakter krijgt. Dit heeft verschillende voor-

delen. Een groene tuin heeft een aangenamer uitzicht en bevordert 

de leefkwaliteit van de bewoners en omwonenden. Door de tuin niet 

te bebouwen of te verharden blijft een deel beschikbaar voor natuur-

lijke infi ltratie van hemelwater in de bodem. Bovendien is elke tuin, 

hoe klein ook, een natuurlijke oase voor vogels, insecten,… en ver-

mindert ze de opwarming van de stedelijke omgeving. 

Ook de ingrepen op het openbaar domein zijn van belang bij zo’n 

vergunningsaanvraag. Als er een boom of bloemenperkje voor de 

woning ligt, probeer dit zoveel als mogelijk te bewaren bij het kie-

zen van een toegang. De kosten van het verwijderen/verplaatsen van 

deze groenelementen of infrastructuur (bv. elektriciteitskast) en het 

aanleggen van het voetpad zijn op de kosten van de aanvrager. Ook 

het verlagen van een boordsteen kan pas aangevraagd worden na 

het verkrijgen van een omgevingsvergunning (aanvraag wijziging 

openbaar domein bij Dienst Openbare werken). 

Hoe leg ik mijn voortuin het beste aan?

Waar verharding wenselijk is, heeft waterdoorlatende verharding al-

tijd de voorkeur. De reden is een positieve invloed op de klimaatef-

fecten. Door de klimaatverandering krijgen we te maken met steeds 

fellere buien en moeten we maatregelen nemen om in de toekomst 

de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te houden. De bestaande 

riolen zijn niet voorzien op de felle stortbuien op kortere tijd waar-

door de kans op wateroverlast toeneemt. 

Door verantwoord (waterdoorlatend) te verharden, zorg je er voor 

dat meer regenwater kan infi ltreren in de bodem en dat de riolering 

dus minder belast wordt. Bovendien heeft dit een positieve invloed 

op het grondwaterpeil en verlaag je de kans op waterschaarste tij-

dens de hete zomers. Waterdoorlatende verharding bestaat in allerlei 

vormen, van grasbetontegels, poreuze klinkers, open bestratingspa-

tronen, tot andere materialen als hout (houtsnippers of houten vlon-

ders), grind en steenslag. 

Ook het lokaal bestuur van Denderleeuw hanteert het principe van 

zoveel mogelijk ontharden en ingroenen. Een mooi voorbeeld hier-

van is de vernieuwing van het Koopwarenplein. Dat ligt er groener bij 

en de wandelpaden zijn er verhard in waterdoorlatende materialen. 

Ook de nieuwe parking in de Moreelstraat gaat op deze manier inge-

richt worden.

Vergeet het hemelwater niet

Vanaf 40 m² verharding (terrassen inbegrepen) moeten er maatrege-

len worden genomen inzake infi ltratie. De verharding moet water-

doorlatend aangelegd worden: grasdallen, grind, waterdoorlatende 

klinkers (op waterdoorlatende fundering zoals steenpuin of draine-

rend schraal beton),…. Indien de verharding niet waterdoorlatend 

aangelegd wordt, dient het hemelwater opgevangen via roosters en 

afgevoerd naar een infi ltratievoorziening die voldoende groot is. Een 

terras kan ook perfect afwateren naar het aanpalend grasperk. Het 

hemelwater moet sowieso op eigen terrein blijven en mag niet naar 

de openbare riolering.
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Nog enkele tips bij de opmaak van je (groene) plan:

• Verhard zo weinig mogelijk

Denk na hoeveel verharding echt nodig is en bekijk dan hoeveel 

groen er mogelijk is. Ook smalle strookjes groen zijn de moeite!

Wil je een paadje om je deur te bereiken of een aantal tegels die je 

naar de brievenbus leiden? Wil je een plek om de vuilnisbakken te 

zetten? Wil je je huis afkoelen door een boom te planten? Is een vol-

ledig verharde oprit echt nodig? Of zijn grindstroken, grasdallen, 

klinkers en tegels met een open voeg of poreuze betontegels ook 

mogelijk? Zijn er een paar tegels nodig om je ramen te kunnen was-

sen of wil je een zitbankje?

• Bepaal vooraf welk type voortuin bij je past

Hou je eerder van strak? Of kies je meer voor wat wilder en kleurrijk? 

Heb je graag zo weinig mogelijk onderhoud? Wil je vogels en insec-

ten lokken?

Doe inspiratie op, maak een eigen plantenlijst en combineer verschil-

lende hoogtes van beplanting. Heb je weinig plaats voor een struik of 

boom, denk dan aan klimplant bijvoorbeeld.

Belangrijk bij de plantenkeuze is ook de oriëntatie van je voortuin. 

Heb je meer dan 6 uur zon per dag op je voortuin, dan kan je planten 

zetten die in volle zon mogen staan. Heb je een voortuin in halfscha-

duw (tussen 3 uur en 6 uur zon per dag) of schaduw (minder dan 

3 uur zon per dag) dan moet je andere planten kiezen. Via de Velt 

Plantenzoeker (https://beweegt.velt.be/PLANTENZOEKER)  vind je 

een overzicht van planten geschikt voor je voortuin.

Laat je goed informeren hoe dicht je je planten best zet en bedek 

de bodem na het planten met mulch (grasmaaisel, bladeren, snoei-

hout, houtsnippers) om hem te beschermen tegen uitdroging en om 

onkruid tegen te gaan. Je kan natuurlijk ook een bodembedekker 

planten.

• Zoek het eens wat hogerop

Weinig ruimte op de grond? Gebruik dan groen naast en boven je. 

Klimplanten tegen de muren bijvoorbeeld. Dat geeft direct een veel 

groener ogende voortuin en draagt ook bij aan het leefklimaat in de 

stad, de biodiversiteit afhankelijk van de gebruikte soort(en) en de 

bodem mits de wortels in de volle grond staan.

Een geveltuin bestaat best uit een klimplant en een paar lagere plan-

ten. Stel jezelf deze vragen voordat je planten gaat kopen: Hoeveel 

zon krijgt mijn gevel? Hoeveel ruimte kan of mag de klimplant in-

nemen op mijn gevel? Kies in functie daarvan voor een grote of een 

kleine klimplant. Hoeveel tijd wil ik aan mijn geveltuin besteden? 

Kies in functie daarvan voor een snelle of een trage groeier.

Plant bodembedekkers om onkruid te weren en je tuintje extra kleur 

te geven. Steek ook een paar bloembollen in de grond, krokussen of 

narcissen bijvoorbeeld. Die bloeien al vroeg in de lente.

Veel klimplanten hebben een klimhulp nodig. Besteed hier voldoen-

de aandacht aan, want het succes van je tuintje hangt ervan af!
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Brownfield Wildebeek:  
informatie- en inspraakvergadering

Site Wildebeek maakt deel uit van het bedrijventerrein Zuid II dat 

deels op het grondgebied van Aalst en deels op het grondgebied 

van Denderleeuw ligt. Het gedeelte dat op het grondgebied van 

Denderleeuw ligt, met name bedrijventerrein Dekaply, wordt door 

Zabra Real Estate omgevormd naar een nieuw bedrijventerrein met 

kmo-units. 

Ontwikkeling van het terrein

Op het terrein zullen er groene elementen verweven worden, ver-

bindingen voor traag verkeer voorzien worden en de aanwezige 

Wildebeek krijgt meer ruimte. Bij de herontwikkeling zal bijzondere 

aandacht gaan naar een vlotte toegankelijkheid en ontsluiting van 

het projectgebied en naar een veilige verkeerscirculatie voor alle 

vervoersmodi. Daarbij wordt de brug over de Wildebeek vernieuwd. 

De hoofdontsluiting is voorzien via de Nachtegaelstraat (Aalst), zoals 

voorzien in het RUP. Voor de noodzakelijke aanpassing aan het kruis-

punt van de Nachtegaelstraat en de N405, dat buiten het projectge-

bied ligt, worden afspraken gemaakt met AWV en de stad Aalst en 

gemeente Denderleeuw.

Voor de ontwikkeling van vervuilde, verwaarloosde of onderbenutte 

gronden die enkel opnieuw gebruikt kunnen worden na structurele 

maatregelen voorziet het Brownfielddecreet (30/03/2007) in een 

facilitair kader.  Hiertoe schreven de Vlaamse Regering, gemeente 

Denderleeuw, OVAM, VLAIO en Zabra Real Estate NV hun engage-

menten en ambities neer in het Brownfieldconvenant 196. Dender-

leeuw – Wildebeek. 

Informatie- en inspraakvergadering

Naar aanleiding van de goedkeuring van het ontwerp van 

Brownfieldconvenant wordt een inspraakronde georganiseerd.  

Omwille van de uitzonderlijke maatregelen door COVID-19 organi-

seren we de informatie-uitwisseling en inspraakmogelijkheid online.

Op www.vlaio.be/brownfieldconvenanten vind je zowel de vol-

ledige tekst van het ontwerpconvenant, enkele informatieve film-

pjes of presentaties over het project zelf, de inspraakmogelijk-

heid voor dit ontwerpconvenant als de algemene werking van 

brownfieldconvenanten.

Reageren kan van 8 maart 2021 tot en met 21 maart 2021 online 

via het reactieformulier op de website. Schriftelijke reacties kunnen 

gedurende deze periode opgestuurd worden naar of op afspraak 

afgegeven worden op het gemeentehuis van Denderleeuw (A. De 

Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw t.a.v. dienst Omgeving). Deze kun-

nen ook per mail bezorgd worden aan omgeving@denderleeuw.be. 

Wie niet over een computer met internetverbinding beschikt, 

kan op afspraak op het gemeentehuis van Denderleeuw terecht 

om de informatie in te kijken. Maak hiervoor een afspraak via 

omgeving@denderleeuw.be of telefoonnummer 053 640 632.
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Jouw mening over 
volkstuinen in 
Denderleeuw
In de vorige edities van de Schakel kon je het al lezen: Denderleeuw 

wil een klimaatgezonde gemeente zijn!

Een van de vele acties is het versterken van de biodiversiteit en kli-

maatadaptieve werking van ecosystemen op ons grondgebied. Om 

die reden wil het lokaal bestuur de vraag en de nood aan volkstuin-

tjes in Denderleeuw onderzoeken. Een volkstuintje is een eigen lapje 

grond, dat niet aan je woning ligt. Je kan dit tuintje op verschillen-

de manieren inrichten: bijvoorbeeld als traditionele moestuin met 

groenten, fruit en kruiden of als siertuin met bloemen, struiken en 

gras. Je onderhoudt het tuintje zelf. 

Heb je zelf geen groentetuin? Wil je zelf je eigen seizoensgebonden 

ecologisch geteelde groenten, een babbel met de nieuwe buurman, 

een rustmomentje aan een picknicktafel of gewoon actief genieten 

van een tuin en natuur? Vul vrijblijvend het formulier in via het e-

loket  of bezorg  deze ingevulde strook aan het onthaal van het ge-

meentehuis:

Licht uit, aarde aan tijdens Earth Hour
Op zaterdagavond 27 maart is het weer zover. Voor de 1 5 e keer knippen om klokslag halfnegen wereldwijd 

miljoenen mensen, bedrijven en besturen het licht uit. Een spectaculaire actie waarmee we met zijn allen het 

signaal geven dat we zuiniger moeten omspringen met onze aarde en haar energiereserves.

Earth Hour is veel meer dan louter een symbolische actie. Door het 

wereldwijde succes geeft Earth Hour het individu een stem en maakt 

het duidelijk dat de natuur en het klimaat onze blijvende aandacht 

verdienen. En misschien nog belangrijker : dat we met z’n allen een 

positief verschil kunnen maken. 

Doe mee! 

België is bij astronauten duidelijk herkenbaar vanuit de ruimte als 

een helder verlichte driehoek. Ook dit jaar doet ons landje dus weer 

mee. In tal van gemeenten en steden gaat de verlichting aan mo-

numenten, openbare gebouwen en bedrijven op zaterdagavond 27 

maart uit. 

In Denderleeuw wordt de klemtoonverlichting die avond aan de drie 

kerken in elke deelgemeente uitgeschakeld.  

Wil jij ook het signaal geven dat we nu actie moeten ondernemen? 

Knip dan op zaterdag 27 maart om 20.30u. het licht uit en maak dui-

delijk dat ook jij wil meewerken aan het doorgeven van een leefbare 

aarde aan de generaties na ons. 

Meer info

Dienst  W onen  &  O ndernemen (christophe.caulier@denderleeuw.be) 

of surf naar www.wwf.be. 

Naam:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail en/of telefoon:  ............................................................................................................................................................................................................................

Hoeveel km ben je bereid je te verplaatsen van je huis voor een volkstuin? .............................................................................................................  km 

Hoe groot mag het tuintje zijn?  ..................................................................................................................................................................................................  m²

Heb je interesse om lid te worden van een vereniging voor volkstuinliefhebbers? Ja/Nee
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Boeiende en bloeiende 
online workshops
Ben jij klaar om alles uit je tuin te halen? Heb je zin om bij te leren over 

thuiscomposteren, snoeihout voorkomen, grasbeheer of urban garde-

ning? ILvA organiseert, samen met Vlaco vzw, online workshops over 

deze verschillende thema’s. Inschrijven is verplicht. 

• Thuiscomposteren in een notendop 

 o Dinsdag 2 maart 2021 om 20 uur

 o Dinsdag 9 maart 2021 om 20 uur

 o Dinsdag 16 maart 2021 om 20 uur

 o Dinsdag 23 maart 2021 om 20 uur

• Grasbeheer; grasafval voorkomen en verwerken 

 o Dinsdag 20 april 2021 om 20 uur

 o Dinsdag 27 april 2021 om 20 uur

 o Dinsdag 4 mei 2021 om 20 uur

 o Dinsdag 11 mei 2021 om 20 uur

• Urban gardening: Thuiskringlopen in de stad 

 o Dinsdag 18 mei 2021 om 20 uur

 o Dinsdag 25 mei 2021 om 20 uur

Wil je meer weten of wil je je graag inschrijven? 

Neem een kijkje op 

www.ilva.be/boeiende-en-bloeiende-onlineworkshops/. 
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Aanleg parking Moreelstraat 
vanaf 8 maart van start
Vanaf 8 maart zullen de werken aan de satellietparking in de Moreelstraat van start gaan. De oude gebouwen van de 

gemeentelijke technische dienst zijn ondertussen afgebroken. Op de plek zal een parking komen met groenzones 

en wandelpaden.

Samen met de aankoop van site Triolet, waar het Vrijetijdshuis zal komen, past dit in het plan om van het dorsplein in Denderleeuw een brui-

sende dorpskern te maken: autoluw, groene zones, recreatie aan de Dender, gecombineerd met slimme mobiliteitskeuzes.

Uitbreiding Broekpark
In maart staat de uitbreiding van het Broekpark op de agenda. Na de aanplant van het geboortebos en de recente 

bouw van het jeugdhuis, zal het Broekpark verder ingericht worden als speel- en ontmoetingsweefsel. Een aanne-

mer zal starten met de landschappelijke inrichtingswerken achter de lokalen van de jeugdverenigingen.
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Lokaal bestuur Denderleeuw heeft ingetekend op 

het project ‘Onderneem Er Op Uit’ van de provin-

cie Oost-Vlaanderen. Concreet betekent dit dat er 

tijdelijk een expert Lokale Economie ter beschik-

king wordt gesteld vanuit de provincie. Hij moet de 

dienstverlening naar lokale ondernemers mee hel-

pen optimaliseren. 

Carlo Spillebeen is sinds januari aan de slag en zal voor een periode 

van 6 maand de dienst Lokale Economie versterken en ondersteu-

nen. ‘Lokale economie’ is geen onbekend terrein voor hem, want ook 

in zijn vorige jobs werkte hij binnen dit domein. Binnen het project 

‘Onderneem Er Op Uit’ werkt hij ook nog voor de lokale besturen 

Waasmunster, Berlare en Kruibeke. 

Om te komen tot concrete aanbevelingen en acties, werd de dienst-

verlening aan ondernemers gescreend en werd al een online bevra-

ging gehouden rond de kernopdrachten van het gemeentelijk eco-

nomisch beleid, de belangrijkste uitdagingen voor ondernemers, de 

ervaringen van de ondernemers over onze dienstverlening... 

Aan de hand van de enquête werden voorstellen van verbeterpunten 

en acties vanuit de lokale ondernemers geformuleerd. Die worden 

nu verwerkt tot een actieplan. Op die manier kan de dienstverlening 

nog beter afgestemd worden op de behoeften van de ondernemers. 

De opmaak van een actieplan lokale economie en een aanspreek-

punt voor lokale ondernemers zijn ook belangrijke doelstellingen in 

het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025.  

“Denderleeuw heeft 
veel potentieel”

Nieuwe energiepremies vanaf 1 april
Vanaf 1 april 2021 worden drie nieuwe premies ingevoerd om duurzaam wonen en renoveren aan te moe-

digen. Een gevelrenovatiepremie, een subsidie voor het aanpassen van de woning aan zorgnoden en een 

premie ‘basisveiligheid’ moeten mee voor een energiezuiniger, gezonder, kwaliteitsvol en duurzaam woon-

aanbod in Denderleeuw zorgen.

De gemeentelijke energiepremies krijgen een opfrisbeurt. Zo zal je 

vanaf 1 april een premie kunnen aanvragen voor een gevelrenova-

tie (bipool Dorp-station), een subsidie voor het aanpassen van de 

woning aan zorgnoden en een premie om de ‘basisveiligheid’ in een 

woning te voorzien. 

Andere premies

De huidige premie voor de plaatsing van een hemelwaterinstallatie 

in een bestaande woning blijft behouden.

De andere premies (vloer-, muur- of dakisolatie en hoogrendements-

glas, thermische zonne-installatie) worden vanaf 1 april geschrapt 

aangezien deze premies ook door andere overheden of netbeheer-

der Fluvius worden aangeboden.

Dankzij https://apps.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule 

kan je trouwens eenvoudig alle beschikbare premies voor jouw 

regio en type energiemaatregel uitpluizen.
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De dienst Veiligheid 
staat voor je klaar

Veiligheid is een belangrijk thema en daarom worden sinds septem-

ber 2019 alle aspecten van integrale veiligheid gebundeld bij de 

dienst Veiligheid. De dienst Veiligheid houdt zich enerzijds bezig met 

het aanpakken van overlast en een veiligheids- en preventiebeleid. 

Anderzijds is de noodplanning van de gemeente ook een onderdeel 

van ‘veiligheid’.

Overlast  en veiligheids- en preventiebeleid

Het aanpakken van overlast of het voeren van een veiligheids- en 

preventiebeleid gebeurt door middel van maatregelen in het kader 

van algemene preventie of specifi ek voor bepaalde evenementen. 

Voorbeelden hiervan zijn het uitwerken en toepassen van het re-

glement op de gemeentelijk administratieve sancties (GAS) en het 

overkoepelend coördineren van de buurtinformatienetwerken (BIN) 

die bedoeld zijn om de sociale controle in de buurt te bevorderen. 

Noodplanning

Het tweede aspect is de noodplanning in de gemeente. Samen met 

de lokale veiligheidsdiensten zoals politie en brandweer organiseert 

de dienst Veiligheid de noodplanning in geval van overstroming, 

storm of andere rampen. Er worden procedures uitgewerkt die de 

gemeente kan volgen in noodsituaties en er wordt regelmatig geoe-

fend met de hulp- en veiligheidsdiensten. Op het moment van een 

noodsituatie ondersteunt de dienst Veiligheid de burgemeester om 

op gemeentelijk vlak de situatie te beheersen. Ook het gebruik van 

het alarmeringssysteem BE-Alert hoort hier bij.

Wat met overlast?

Overlast is niet eenduidig te defi niëren. Wat iemand stoort of ergert, 

valt voor anderen misschien niet eens op. Zwerfvuil, wildplassen, 

hondenpoep,… zijn duidelijke voorbeelden van overlastfenomenen.

Geluid van spelende kinderen wordt door sommigen ook als over-

last ervaren. Dit is echter niet als overlast opgenomen in het GAS-

reglement. De dienst Veiligheid volgt de meldingen op die vaak door 

andere diensten behandeld worden, brengt de situaties in kaart naar 

aanleiding van meldingen en zoekt mee naar oplossingen. Waar het 

nuttig is, worden de gemeenschapswachten langsgestuurd om te 

informeren en waar nodig om te sensibiliseren over het GAS-regle-

ment. Als dit onvoldoende blijkt, wordt overgegaan tot sancties. 

Iets te melden? Maak gebruik van het meldpunt!

Wil je een probleem melden in de 

gemeente of over de gemeentelijke 

dienstverlening? Bijvoorbeeld sluik-

stort, gebrekkig wegdek, milieuhinder, 

andere overlastfenomenen,… Dan kan 

je hiervoor terecht bij het meldpunt 

via meldpunt@denderleeuw.be of 

www.denderleeuw.be/meldpunt. Je 

kan dan een duidelijke omschrijving 

geven van het probleem of de situatie. 

Belangrijk is ook dat je nauwkeurig aangeeft waar het probleem zich 

voordoet (bv. in de Leliestraat ter hoogte van huisnummer 1).

Meer info

Dienst   Veiligheid – Integrale Veiligheidscoördinator: 053 640 690 - 

veiligheid@denderleeuw.be



29

VERKEER EN VEILIGHEID

De gemeenschapswachten
De dienst gemeenschapswachten behoort tot de dienst veiligheid. 

De gemeenschapswachten maken geen deel uit van de politie en 

zijn geen private bewakingsagent. Zij vervullen een preventieve rol 

en gaan dagelijks op straat om de veiligheid en leefbaarheid van je 

buurt te verbeteren.

Wat doen zij?

• Mensen aanspreken rond het proper houden van de gemeente 

(zwerfvuil, hondenpoep, ...).

• Meewerken aan projecten rond verkeers- en mobiliteitseducatie, 

zoals het verkeersparcours op scholen of sensibiliseren rond fout-

parkeren in het begin van het schooljaar,…

• Melden van onveilige situaties aan politie en gemeentelijke dien-

sten, zoals gebrekkig wegdek, problemen met verkeersborden,…

• Informeren over o.a. de gemeentelijke diensten en et GAS-regle-

ment,…

• Labelen van fietsen.

Wie zijn ze?

• Aanspreekpunt voor Iddergem en Hemelrijk: Patrick Ghysels

• Aanspreekpunt voor Welle: Ronny Ertveldt

• Aanspreekpunt voor Denderleeuw, zonder Hemelrijk: Jurgen 

Beeckman

• NIEUWE COLLEGA – nog geen vaste sector: Gunther Van Saene

Meer info

gemeenschapswachten@denderleeuw.be 

Ronny

Gunther

Jurgen

Patrick
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Wees waakzaam voor cybercriminaliteit!
De politiezone Denderleeuw/Haaltert stelt de laatste weken en maanden een exponentiële stijging 

vast van het fenomeen internetfraude – cybercriminaliteit. De lokale politie wil deze vorm van crimina-

liteit zo veel mogelijk voorkomen en heeft een lijst opgesteld met tips om cybercrime te vermijden en 

wat je moet doen als je slachtoffer bent.

Wat is cybercriminaliteit? 

Cybercriminaliteit is een verzamelnaam voor vormen van crimi-

naliteit op of via het internet. Denk maar aan hacking, cyberpes-

ten, virussen, misbruik van bankkaarten, … . 

Internetfraude is dus de online variant van de klassieke oplich-

ting: het ontfutselen van geld of goederen aan nietsvermoeden-

de personen met mooie woorden en voorstellen.

Het bijzondere aan deze vorm van criminaliteit is (meestal) de 

afwezigheid van fysiek contact, waardoor er anonimiteit is en dit 

zowel bij de dader(s) als bij de slachtoffer(s).

Evenwel is het (financiële) gevolg groot voor het slachtoffer en 

dit gaande van enkele euro’s tot honderdduizenden euro’s.

Ben je slachtoffer van cybercriminaliteit? Maak dan een 

afspraak met de lokale politie via www.politie.be/5439. 

Heb je verdachte mails ontvangen? Stuur deze door naar 

verdacht@safeonweb.be.
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1. CYBERSTALKING & CYBERPESTEN

Wat?

Iemand herhaaldelijk lastigvallen, bedreigen of vernederen via elek-

tronische weg (e-mails, sms’en, foto’s, commentaren, …).

Preventief:

• Deel geen persoonlijke gegevens met onbekenden.

• Hou je account zo privé mogelijk.

• Blijf steeds beleefd in je communicatie. Wees voorzichtig met het 

gebruik van webcams.

• Negeer vriendschapsverzoeken van onbekenden.

Wat te doen:

• Bewaar zoveel mogelijk bewijsmateriaal (e-mails, scherm- afdruk-

ken, accountnaam, mailheaders …).

• Maak melding bij de beheerder van de website

2. SABOTAGE & VIRUSBESMETTING

Wat?

Jouw computer wordt geblokkeerd en je hebt geen toegang meer 

tot je  bestanden.

Preventief:

• Update regelmatig je software. Installeer antivirus– en 

firewallsoftware.

• Maak regelmatig een back-up van je bestanden.

• Gebruik een sterkt wachtwoord. Gebruik verificatie in 2 stappen 

(2FA).

Wat te doen:

• Koppel het besmette systeem los van het internet.

• Installeer een virusscanner en zet deze onmiddellijk aan.

• Zoek antivirussoftware op: https://www.safeonweb.be/ nl/heb-je-

een-virus.

• Contacteer een gespecialiseerde computerzaak voor hulp

3. RANSOMWARE

Wat?

Jouw computer, mobiele apparaten of digitale bestanden worden 

vergrendeld en er wordt losgeld gevraagd om deze terug te ontgren-

delen.

Preventief:

• Update regelmatig je software. Installeer antivirus– en 

firewallsoftware.

• Maak regelmatig een back-up van uw bestanden.

• Verwijder verdachte e-mails of berichten van onbekende afzen-

ders.

Wat te doen:

• Koppel het gehackte systeem los van het internet.

• Koppel alle andere toestellen los (USB-sticks, externe hardeschij-

ven, …).

• Bewaar zoveel mogelijk bewijsmateriaal (e-mails, schermafdruk-

ken …).

• Ga niet in op de vraag om geld te betalen.

• Zoek gratis decryptiesleutels op: https:// www.nomoreransom.org/.

• Laat je toestel helemaal opnieuw installeren indien decryptie niet 

mogelijk is.

4. SEXTORTION & SEXTORTIONSCAM

Wat?

Afpersing waarbij oplichters ermee dreigen om intieme beelden van 

jou te verspreiden of een e-mail sturen waarin wordt beweerd dat 

ze over intieme beelden van jou beschikken die zullen worden ver-

spreid,  indien je geen geldsom betaalt.

Preventief:

• Negeer vriendschapsverzoeken van onbekenden.

• Deel geen seksueel getinte foto’s of video’s van jezelf.

• Negeer berichten waarin je wordt afgeperst (hacking/ intieme 

beelden).

• Scherm je webcam af.

Wat te doen:

• Ga niet in op de vraag om geld te betalen. Antwoord niet op de 

e-mail.

• Bewaar zoveel mogelijk bewijsmateriaal (e-mails, berichten, scher-

mafdrukken …).

• Markeer het bericht als spam of ongewenst. Blokkeer de afzender.

5. MISBRUIK BETAALKAARTEN & SKIMMING

Wat?

Jouw pincode wordt achterhaald en vervolgens wordt je bankkaart 

misbruikt of jouw bankkaartgegevens worden gekopieerd en mis- 

bruikt.

Preventief:

• Bewaar geen pincode bij jouw betaalkaarten. Controleer regel-

matig je rekeninguittreksels. Banken vragen nooit via e-mail 

vertrouwelijke informatie of pincodes op.

• Opteer voor een geldautomaat binnen i.p.v. een buiten- automaat. 

Let op voor verdachte voorwerpen rond de geldautomaat.

• Scherm steeds jouw pincode af met de hand. Laat je niet 

afleiden tijdens de geldtransactie. Meer informatie op 

www.safeinternetbanking.be.

Wat te doen:

• Bel onmiddellijk CARD STOP: 070 344 344.

• Neem zo snel mogelijk contact op met je bank.

• Betwist de geldtransactie(s) op: www.mijnkaart.be 

• Probeer een terugbetaling te bekomen via de bank.

6. SCAMMING

Wat?

Oplichters nemen telefonisch contact met jou op en doen zich voor 

als technici van een computerfirma (Microsoft, Apple, …). Ze vragen 

om bepaalde handelingen uit te voeren en/of  jouw bankgegevens 

door te geven.

Preventief:

• Wantrouw telefoons van computerbedrijven die vertrouwelijke in-

formatie of pincodes opvragen.

• Deel geen identiteits– en/of bankgegevens met onbekenden.

Wat te doen:

• Bel onmiddellijk CARD STOP: 070 344 344.

• Neem zo snel mogelijk contact op met je bank.

• Probeer een terugbetaling te bekomen via de bank.
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• Bewaar zoveel mogelijk bewijsmateriaal (e-mails, telefoonnum-

mers, betalingsbewijs …).

7. HACKING ACCOUNT

Wat?

Jouw account werd gehackt waarbij er zonder jouw  medeweten 

berichten worden verstuurd naar jouw ontactpersonen, berichten of 

foto’s op jouw account worden geplaatst. 

Preventief:

• Gebruik een sterk wachtwoord. Gebruik verificatie in 2 stappen 

(2FA). 

• Gebruik voor elke account een ander wachtwoord.Deel een 

wachtwoord nooit met derden.

• Klik nooit zomaar op verdachte links en bijlagen.

• Verwijder e-mails of berichten van onbekende afzenders.

Wat te doen:

• Verander onmiddellijk je wachtwoord als je nog toegang hebt tot 

je account.

• Contacteer de helpdesk van de website zelf indien je geen toe-

gang meer heeft.

• Koppel het gehackte systeem los van het internet.

8. OPLICHTING VIA INTERNET & PHISHING

Wat?

Online oplichting via valse e-mails, websites of  berichten. Online op-

lichting via een zoekertjessite. Oplichting waarbij je bankkaartgege-

vens worden achterhaald en misbruikt.

Preventief:

• Wees niet naïef, wat te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal 

ook. Handel de verkoop niet af buiten de zoekertjessite. Betaal 

niet via een pakjes of transportbedrijf. Stuur nooit identiteitsdocu-

menten via e-mail door aan onbekenden. Opteer voor afhaling ter 

plaatse i.p.v. verzending.

• Vermijd betalingen via geldtransferagentschappen (Western Uni-

on, Moneygram). Verwijder verdachte e- mails of berichten van on-

bekende afzenders. Neem in geval van twijfel telefonisch contact 

op met je bank. Klik nooit zomaar op verdachte links en bijlagen. 

Doe aankopen via betrouwbare websites (let op het slotje in de 

adresbalk). Geef nooit betaalkaartgegevens en/of pincodes door 

via e-mail. Geef nooit de pincode van uw betaal– of kredietkaart in 

op een website.

Wat te doen:

• Contacteer je bank zo snel mogelijk om de transactie te blokkeren.

• Bel onmiddellijk CARD STOP: 070 344 344. Probeer een terugbeta-

ling te bekomen via de bank.

• Contacteer de helpdesk van de zoekertjessite zelf.

• Maak melding van de (internet)fraude op: https:// 

meldpunt.belgie.be

9. VALS PROFIEL

Wat?

Er wordt zonder jouw  toestemming een profiel aangemaakt met 

jouw  identiteitsgegevens en/of jouw persoonlijke afbeelding.

Preventief:

• Gebruik een sterk wachtwoord. Verspreid geen persoonlijke gege-

vens via internet. Deel een wachtwoord nooit met derden.

• Geef geen identiteitsdocumenten aan onbekenden. Let op met 

het verspreiden van persoonlijke gegevens via sociale media.

Wat te doen:

• Maak melding bij de beheerder van de website.

• Bewaar zoveel mogelijk bewijsmateriaal (accountnaam, afbeeldin-

gen, schermafdrukken …).
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Samen verhogen we de fietsveiligheid!
Op 22 maart geeft de Vlaamse Stichting Verkeerskunde het startschot van een grootschalige fietsveiligheids-

campagne. Ook Denderleeuw doet mee. Het voorbije jaar werd er heel wat afgefietst en dat willen we blijven 

aanmoedigen door positieve boodschappen in het straatbeeld. Want fietsen levert allen maar voordelen op!

Als gemeente doen we er alles aan om het 

verkeer in onze gemeente zo veilig en vlot 

mogelijk te laten verlopen voor iedereen. 

Met veilige infrastructuur, zoals de recente 

invoering van fietsstraten in de Kruisstraat 

en Bosstraat en de aanleg van fietspaden en 

suggestiestroken in verschillende straten in 

de stationsomgeving die er dit jaar nog aan-

komen. Met de campagne van het VSV wil-

len we jouw hulp inschakelen om onze ge-

meente nog veiliger te maken. Want jij kan 

mee het verschil maken!

De campagne uit de doeken

Binnenkort zullen we verschillende bood-

schappen in het straatbeeld brengen op 

plaatsen waar een geheugensteuntje ons 

kan helpen om het veilig te houden voor 

elkaar. Zoals bijvoorbeeld aan de kruising 

van de Kasteelstraat met het jaagpad, waar 

we fietsers er attent op maken dat ze voor-

rang moeten verlenen aan het verkeer in de 

Kasteelstraat of aan het fietspad op de Kou-

terbaan waar we automobilisten vragen om 

extra op fietsers te letten voor ze afslaan.

Daarnaast verspreiden we ook positieve 

boodschappen waarin fietsers en automo-

bilisten elkaar bedanken en aanmoedigen 

om rekening te houden met elkaar, met 

deze kleine geheugensteuntjes en minimale 

inspanning houden we het samen veilig en 

maken we samen het verschil.

Als fietser kan je je eigen veiligheid een pak 

verhogen door zichtbaar te zijn of door voor-

spelbaar te zijn voor andere bestuurders en 

duidelijk op voorhand aan te geven wat je 

van plan bent. Maar uit ongevallencijfers 

blijkt dat autobestuurders ook heel vaak 

onvoorzichtig zijn en zo fietsers in gevaar 

brengen. Verplaats je even in de rol van de 

andere en lever die kleine inspanning voor 

elkaar en voor jezelf.

Elektrische deelwagen  
op het Welleplein
Sinds vorige maand zijn er drie elektrische deelwagens beschikbaar in Denderleeuw. 

Voorheen kon je er twee terugvinden aan het station van Denderleeuw. Nu is er ook een 

beschikbaar op het Welleplein. 

Wil je meer weten over autodelen? Neem een kijkje op denderleeuw.be/autodelen. 

Voor al je vragen over reservaties kan je terecht op de website van Valckenier Share 

(www.valckeniergroep.be/carsharing/valckenier-share) of via het telefoonnummer 02 

456 08 98, dat bereikbaar is van 7.00 tot 22.00 uur.

Concreet zal je binnenkort blauwe borden met deze boodschappen in onze gemeente zien:
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Laureaten junior journalist-
wedstrijd zijn gekend
De Junior Journalist-wedstrijd, de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in Vlaanderen, stond dit jaar vol-

ledig in het teken van ‘Schatten’. Een onderwerp waarbij men de fantasie gerust even mag laten op hol slaan 

en zowel de leerlingen van de Vrije Basisschool als de Gemeentelijke Basisschool in Welle leverden knappe 

werkjes af.

In heel Vlaanderen namen meer dan 15.000  jongeren uit de laatste 

graad van het basissonderwijs en het secundaire onderwijs deel aan 

deze wedstrijd. De jongeren met de meest straff e en creatieve schrijf-

sels werden bekroond.

In 6A van de Vrije Basisschool Welle behaalde Louna Feys een eer-

volle vermelding, nipt voorafgegaan door Zjef De Cooman.

In 6B van de Vrije Basisschool behaalde Leonie Lombaerts een eer-

volle vermelding en ging Anouk Buggenhout met de zege lopen.

In 6A van de Gemeentelijke Basisschool ging de eervolle vermel-

ding naar Briek Van Ginderdeuren en Ada De Busscher behaalde 

de hoofdprijs.

In 6B van de GBS mocht Febe Lagring de eervolle vermelding in 

ontvangst nemen en Femke van Hecke eindigde eerste.

Alle laureaten werden beloond met een prachtig boekenpakket. Het 

opstel van Ada De Busscher, ‘Een oude schat’, gaat naar de nationale 

selectie.

vlnr (6A en 6B GBS Welle) Femke Van Hecke, 

Febe Lagring, dir. G. Monsaert, Briek van 

Ginderdeuren, Ada De Busscher.

Klas 6A VBS Welle:  Louna Feys, directrice 

An Van Neck, Zjef De Coo, 

juf Marlies De Brouwer

Klas 6B, VBS Welle: juf Silke De Neve, Anouk 

Buggenhout, Leonie Lombaerts, 

Directrice An Van Neck

Paaseierenzoektocht
Wie zoekt mee naar de paaseitjes van de Gezinsbond ?

Wie zich inschrijft voor deze paaseierenzoektocht bij 

gezinsbonddenderleeuw@proximus.be, krijgt een uitgestip-

pelde wandelroute toegestuurd met zoek- en spelopdrachten.  

We laten je tevens ongekende stukjes van Denderleeuw zien.  

Tussen 28 maart en 18 april kan je de wandeling maken in 

je eigen bubbel en op je eigen tempo.  Inschrijven kan tot 21 

maart. 

Inschrijven is gratis voor leden van de Gezinsbond.  Niet-leden 

betalen €5 per gezin.  En ook deze wandeling heeft een fi jne 

verrassing in petto !

Meer inlichtingen bij hilde-sterckx@telenet.be.



CULTUUR & VRIJE TIJD

de Schakel
MAART 2021

35

Kunstenaars gezocht 
voor Kunstroute!
Tijdens het  Pinksterweekend  van zaterdag 22 mei 

tot maandag 24 mei is de tweejaarlijkse kunst-

route er weer. We zoeken nog lokaal talent dat wil 

exposeren.  

Kunstzinnig aangelegd en zin om met je werk naar buiten te treden? 

Dan is er goed nieuws! De tweejaarlijkse kunstroute zet, tijdens het 

Pinksterweekend kunstenaars uit Denderleeuw en omstreken in de 

kijker op verschillende locaties in de gemeente. Zowel huis-, tuin- en 

keukenartiesten als professionele kunstenaars kunnen tentoon stel-

len. Schilderkunst, fotografi e, digitale kunst, keramiek, buitenkunst, 

… het komt allemaal aan bod.

Heb je interesse om deel te nemen aan de kunstroute? Stuur dan een 

mailtje vóór 31 maart naar cultuur@denderleeuw.be.

Ferm Welle opent 
troostplek
In 2020 openden meer dan 300 groepen van Ferm een troostplek in 

hun dorp of buurt. Een plek waar buurtbewoners maar ook toeval-

lige passanten rust, hoop en troost kunnen vinden op een uitnodi-

gende locatie. Dankzij een fi jne samenwerking met de gemeente 

kan vanaf het weekend van 13 en 14 maart in de broekstraat (naast 

de H. Ritakapel) in Welle een eigen troostplek bezocht worden. 

Op zaterdag 13 maart tussen 14 en 16 uur en op zondag 14 

maart tussen 10 en 12 uur en 14 en 16 uur zal er een lid van Ferm 

Welle aanwezig zijn om je coronaproef welkom te heten en een 

woordje uitleg te geven over dit hartverwarmende initiatief. Je 

krijg de kans een symbool, briefj e, een gedicht, foto, de naam van 

een overledene, … toe te voegen aan de troostplek. Je wordt uit-

genodigd even stil te staan, een momentje voor jezelf te nemen 

tijdens een wandeling of fi etstocht, een klein ommetje te maken uit 

nieuwsgierigheid of gewoon even dag te komen zeggen. Nadien is 

en blijft onze troostplek een ankerpunt voor iedereen die worstelt 

met een gemis, verlies, afstand of afscheid. 

We hadden de opening graag anders gezien: samen, verbonden, 

een hapje en drankje. Corona laat dit nu niet toe maar van zodra het 

kan, nodigen we jullie allen heel graag uit om dit met glans goed 

te maken. Nu zal een kort openingsmoment gedeeld worden via 

Facebook van Ferm Welle.

Donderdag 11 maart 19.30 uur: ‘Van verlies 

en rouw naar veerkracht en hoe troost 

bieden’ met rouw- en verliescoach

Verlies, iedereen krijgt ermee te maken. Verlies bestaat in vele vor-

men doch spontaan denken we aan de dood. Er bestaat ook levend 

verlies. Wat doet verlies met je? Hoe verloopt rouw? Hoe bied je  

ondersteuning aan iemand die rouwt?

Wil je graag deelnemen? Stuur dan een mail naar 

fermwelle@gmail.com zodat we je de zoomlink kunnen bezorgen. 

De lezing word je gratis aangeboden en staat ook open voor niet-

leden.

Blijf je graag op de hoogte van een workshop, lezing, of andere initiatieven die wij of een andere Ferm-groep aanbieden? Meer informatie 

is te vinden op www.samenferm.be. Via Facebook Ferm Welle en WhatsApp houden we je graag op de hoogte van wat Ferm Welle te bie-

den heeft. Zijn deze digitale kanalen niets voor jou maar wil je meer info over onze werking of de troostplek dan kan je ons bereiken via 

0472966202 (Greta) of fermwelle@gmail.com.



CULTUUR & VRIJE TIJD

de Schakel
MAART 2021

36

Nieuws van
Maart = 
Jeugdboekenmaand!
In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar, het 

thema is dan ook heel toepasselijk: lezen is een feest!

Ook dit jaar is de bibliotheek van de partij en zet ze feestelijke en 

favoriete boeken voor peuters, kleuters en jongeren in de kijker ge-

durende de maand maart. Op het programma: 

• Poppentheater Sloef viert een spetterend feest met de kinderen 

van de derde kleuterklas en brengt een fi jne online voorstelling, 

die de kinderen in de klas kunnen bekijken.

• Voor de jongens en meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar hebben 

we een spannende feestbox gemaakt, vol met vragen, doe- en 

luisteropdrachten. 

• En de bibliotheken van BibArt (Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, 

Lede en Ninove) zorgen voor een klapper met een originele wed-

strijd voor alle kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar: 

bekende Vlaamse jeugdauteurs en illustratoren werken samen aan 

een digitaal vertelmoment voor je klas. Tegelijk krijgen jullie van 

hen een originele challenge! Zet je schrap en bereid je voor op 

een te gekke uitdaging! Een bloemlezing van de resultaten zetten 

we op  de Facebookpagina van de  5 bibliotheken. En we zorgen 

voor mooie prijzen!  Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina 

https://www.facebook.com/BibDenderleeuw of onze website 

www.denderleeuw.bibliotheek.be  

Iedereen Leest 
presenteert

Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd  

door Literatuur Vlaanderen. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen

illustratie Leo Timmers — vorm Kris Demey

Voor kinderen van 6 tot 11 jaar: Bieblo

Voor kinderen is het vaak moeilijk om een tof boek te vinden in de 

rekken: al die keuze!  Wij helpen onze jonge lezers graag een handje 

met Bieblo. Dit intuïtieve spel geeft 6- tot 11-jarigen spelenderwijs 

boekentips die aansluiten bij hun interesses en leeftijd. Kinderen 

zien een afbeelding die een thema uitbeeldt, zoals fantasie, dieren, 

noem maar op. Swipen ze rechts, dan is het hun ding, swipen ze links, 

dan niet. Op het einde krijgen ze een digitale etalage met acht co-

vers. Deze boekentips zijn op dat moment beschikbaar in de bib en 

sluiten aan bij hun interesses en leeftijd. 

Kijk op bieblo.be/#/denderleeuw.

Leestips voor iedereen tussen 0 

en 18 jaar: Boekenzoeker 

Aan de hand van vijf zoekcriteria geeft Boekenzoeker boekentips op 

maat voor jonge lezers. Zo kan je zoeken op leeftijd, soort boek, the-

ma, dikte en extra’s (zoals verfi lmde boeken, klassiekers, …). Daar-

naast kan je fragmenten uit de boeken lezen en beluisteren, lijstjes 

maken met favorieten, je laten inspireren door themalijstjes,…

Meer info vind je op www.boekenzoeker.be. 

Gepersonaliseerde leestips voor 

volwassenen: Mijn Leestipper

Via Mijn Leestipper helpt de bib je zoeken naar een goed fi ctie-

boek in de collectie van onze bibliotheek. Bovendien krijg je elke 

maand persoonlijke leestips. Mijn Leestipper selecteert deze tips 

op basis van je leesvoorkeur, je uitleenhistoriek en de collectie 

Nederlandstalige fi ctieboeken van de bib. Je leest er alles over op 

mijnleestipper.bibliotheek.be.

Op zoek naar een goed boek? De bib helpt!
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de bib!

Praktisch
Openingsuren:

• Maandag en dinsdag: 14 - 19 uur

• Woensdag: 12 - 17 uur

• Donderdag en vrijdag: 14 - 20 uur

• Zaterdag: 9 - 12 uur

Contactgegevens:

• Vrijheidsstraat 11,  9470 Denderleeuw

• 053 668 484 

• bibliotheek@denderleeuw.be

• https://denderleeuw.bibliotheek.be/

• facebook.com/bibdenderleeuw

Breng je leesboek binnen!
De scholen kunnen al even niet meer naar de bibliotheek komen. We zijn volop bezig met 

het voorbereiden van boekenpakketten voor de verschillende klassen. Intussen zijn heel wat 

boeken, die in september en oktober zijn uitgeleend via de klas, nog niet ingeleverd.

Heb jij nog een boek thuis, dat je via de klas ontleend hebt? Breng het alsjeblieft snel binnen 

in de bibliotheek!

Lerarenkaart 2021 
Jouw lerarenkaart voor 2021 nog niet op zak? Haal ze op in de biblio-

theek!

Met de Lerarenkaart van Klasse geniet je van heel wat voordelen en kortingen. Je vindt jouw 

lerarenkaart in de bibliotheek van de gemeente waar jij woont. 

We vragen een identifi catiebewijs bij het afhalen van jouw kaart. Neem zeker je identiteits-

kaart of oude lerarenkaart mee en toon deze spontaan aan de bibliotheekmedewerker.

Hou ook rekening met de veiligheidsmaatregelen wegens COVID-19. De belangrijkste afspra-

ken: kom bij voorkeur alleen, draag je mondmasker correct en hou steeds voldoende afstand 

van andere bezoekers. Abonnees van Klasse kregen hun lerarenkaart opgestuurd met het 

decembernummer. 

Proeven van 
E-boeken? 
Leen een 
e-reader in de 
bibliotheek
Het e-boekenproject dat we in 

september startten, kent een 

groot succes. Alleen al in janu-

ari leenden 60 van onze inwoners 

220 e-boeken.

Wil je ook wel eens een e-boek lezen, maar 

heb je geen e-reader? En vind je het niet  

aangenaam om een roman te lezen op je 

laptop of smartphone? Gelijk heb je! Een 

e-reader biedt een veel aangenamer leeser-

varing. Kom gerust naar de bibliotheek, we 

hebben drie e-readers klaar om uit te lenen. 

Zo kan je makkelijk testen of je fan bent!
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LEREN & SPELEN

Walter Van Cotthem 
overleden
De mandatarissen en de personeelsleden van het lokaal bestuur 

Denderleeuw melden u het overlijden van Walter Van Cotthem. 

Walter is donderdag 14 januari 2021 op 69-jarige leeftijd van ons 

heen gegaan. 

Walter is in Denderleeuw vooral bekend als uitbater van de ca-

fetaria in sportzaal A. Ottoy. Hij deed dit gedurende 14 jaar met 

hart en ziel en heeft dan ook meegeholpen aan de organisatie 

van onder andere de Buitenspeeldag, de Seniorensportweek, de 

Bianchi-trofee, de interbankencross, enzovoort.

Daarnaast was Walter de stichter en oprichter van Badmintonclub 

Denderleeuw, TTC Denderleeuw, de zaalvoetbalcompetitie en de 

Stratenloop Denderleeuw, heeft hij bij Standaard Denderleeuw 

in eerste provinciale gevoetbald en was hij lid van Fietsclub De 

Trappers.

Vrijwilligerswerk was hem niet vreemd. Zo heeft hij de cafetaria 

van WZC Rodenbach uitgebaat, was hij vrijwilliger bij TOPAZ (het 

dagcentrum voor palliatieve patiënten opgericht door Wim Dis-

telmans), begeleidde hij mindervaliden en was hij als buddy actief 

voor The Foundation (een stichting die eind jaren 80 aidspatiën-

ten psychologisch begeleidde).

Het lokaal bestuur Denderleeuw betuigt haar medeleven aan fa-

milie en vrienden en wenst hen veel sterkte. 

Chiro Welle organiseert taartenslag
Op zaterdag 20 maart kan je terug smullen van de overheerlijke 

taarten ten voordele van Chiro Welle. Indien het niet kan doorgaan, 

omwille van de huidige maatregelen, gaan we op zoek naar een 

nieuwe datum.  

Elke taart kost €8 en er is keuze tussen: 

• appeltaart  

• frangipanetaart  

• confi tuurtaart  

• kriekentaart  

• rijstaart  

• fl antaart  

Bestellen kan tot 14 maart door ie-

mand van de leiding te contacteren 

of door een berichtje te sturen naar 

één van deze nummers: 0471 68 29 

28 of 0497 84 96 84.

De taarten worden aan huis geleverd 

op 20 maart vanaf 9 uur. Wie wil, kan 

ze komen afhalen aan onze lokalen (Broekstraat 164, 9473 Welle) van 

9 uur tot 11 uur.  

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij iemand van de leiding. 

Laat ze smaken en alvast bedankt! 
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VENSTER OP DENDERLEEUW

Venster op Denderleeuw

Wil jij  j e foto zien verschijnen op deze pagina? 

Deel je foto dan op Instagram via #deschakel 

of stuur  naar communicatie@denderleeuw.be. 

Door de foto te posten of door te mailen geef 

je de gemeente toestemming om deze te pu-

bliceren in het infoblad. Vergeet ook  niet om  

toestemming te vragen aan iedereen die op de 

foto staat.

Conny Hooghejensdm84

b_art_oostAnnick Scheerlinck

Ann Soil
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VENSTER OP DENDERLEEUW

Els Eemandenohlrich

inge8814Hans Ruysseveldt

hannevofotometeokevins
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VENSTER OP DENDERLEEUW

Noa De NeveLuc Robyns

solitarywandererblog

serial_traveller_foodieelien6

Siegi Absillis
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Bloemen
Sonck-Bauwens

Veldstraat 147

9470 Denderleeuw

�+�: 053 66 13 46

Open alle dagen
van 13.00 tot 19.00 u.

Zondag van 9.00 tot 14.00 u.
Alle dagen verse snijbloemen,
opgemaakte plantenschalen,

bloemstukken, groene en
bloeiende planten
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