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Beste inwoners,

Het afgelopen jaar was moeilijk. Ontzettend moeilijk. Er kwamen 

versoepelingen, maar ook verstrengingen, en regelmatig moesten 

we onze verwachtingen bijstellen. Maar stilaan komt het einde in 

zicht. Mede dankzij de vaccinatiebereidheid van onze inwoners én 

jullie doorzettingsvermogen om de coronamaatregelen te blijven 

opvolgen. Bij het ter perse gaan van dit infoblad heeft zowat 55 % van de 

Liedekerkenaren minstens een eerste prik gekregen. We zijn dus goed op 

weg om die zo belangrijke 70 % vaccinatiegraad te halen.

Stilaan durven we ook weer beginnen uitkijken naar meer. Hoe mooi 

zou het zijn om Kermis Deppestraut als ‘bevrijdingsfeest’ te kunnen 

beschouwen. Elkaar opnieuw te mogen ontmoeten, het is iets waar we 

allemaal naar uitkijken. Voorzichtig zetten we onze eerste stappen met 

de horeca. Voorlopig nog aan tafels met onze bubbel en op voldoende 

afstand, maar als de besmettingen blijven dalen, gaan we een mooie en 

gezellige zomer tegemoet. We wensen het alle Liedekerkse handelaars 

en inwoners van harte toe. Liedekerke doet immers ontmoeten!

Intussen blijven we inzetten op coronaproof evenementen met een 

prachtige LikART Light en Kids kunstenwandeling met werk van eigen 

bodem, nog de hele zomer lang te ontdekken. Ook de eerste editie van 

‘LikART in je living’, het cultuurkanaal voor en door Liedekerke, was 

een succes en krijgt dit najaar een vervolg. Of kom op zondag 11 juli de 

Vlaamse feestdag vieren met een wandeling in de Dommelingen en 

Palitsebeekvallei, gespijsd met poëzie, muziek, magie en nog veel meer. 

Alweer heel wat om naar uit te kijken! 

Als LO-leraar wil ik ten slotte ook al onze jonge Liedekerkenaren nog een 

hart onder de riem steken. Het was opnieuw een raar schooljaar, waarin 

jullie amper, deeltijds of met mondmasker naar school gingen. Maar 

jullie bleven ervoor gaan en gaven de moed niet op. Daar mogen jullie 

trots op zijn! We hopen dat ook jullie mogen genieten van een zomer 

waarin meer mag, waarin ontmoeting, plezier en zorgeloosheid voorop 

staan. 

En als vakantie in het buitenland dit jaar misschien niet kan, laten we 

elkaar dan in eigen gemeente ontmoeten, het glas heffen en onze Rode 

Duivels samen naar een EK-titel schreeuwen!

Met vriendelijke groeten,

Steven Van Linthout
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Olympische Spelen 2020 

Wereldkampioen en drievoudig Europees 

kampioen Jaouad Achab op bezoek bij Lions 

Taekwondo Academy voor zijn vertrek naar 

Tokio. #veelsucces 

GESPOT IN LIEDEKERKE …
We willen jou graag aan het woord laten in #1770 en daarom 
gaan we op zoek naar inwoners en bezoekers van Liedekerkse 
evenementen die hun favoriete moment met ons willen 
delen. Wil je zelf graag gespot worden? Laat het gerust weten 
via onze Facebookpagina UiTin1770 en misschien komen wij 
wel naar je toe!

LikART in je living

Beeldatelier lagere graad ABAK op het 

podium voor LikART in je living.

Het was zo tof, dat we er zelfs de nationale radio en 

tv mee haalden! #chiroliedekerke #zaligPasen
Vanuit hun bakfietsen wierpen ze alle kinderen 
coronaproof paaseitjes toe...

VKL paasstage

40 voetbalfanaten beleefden, ondanks de 

coronamaatregelen, weer een fantastische stageweek 

bij VK Liedekerke in bubbels van 10 kinderen.

PaaseierenworpOp zondag 4 april trokken de paashazen 

door Liedekerke ...
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LikART Light en LikART kids

Jill en Sam ontdekten LikART Light en  

LikART kids. #talentvaneigenbodem

Denderloop

De Denderloop verliep dan wel iets anders dan anders, 

toch kon de loopwedstrijd ook dit jaar op veel bijval 

rekenen met 556 inschrijvingen. Er sneuvelden ook 

enkele parcoursrecords. ©Marc Van Liefferinge/Persinfo

LGBTQ+
Op 17 mei was het Internationale Dag tegen Holebi- 
en Transfobie. Om hun steun te betuigen droeg een 
vertegenwoordiging van het gemeentepersoneel en 
het College van Burgemeester en Schepenen iets paars. 
#paarstoday #IDAHOT21

PloggingWeer of geen weer, op zondag 16 mei trokken verschillende 

gezinnen erop uit om zwerfvuil te rapen in onze gemeente. 

Kleine daad, groot resultaat! #mooimakers

Insectenhotel

Dat de gemeente gaat investeren in 

insectenhotels vind ik een geweldig initiatief. 

Reeds enkele weken is mijn insectenhotel 

afgewerkt, daar wij het voortbestaan van de 

bijen en de natuur zeer belangrijk vinden. 

De natuur geeft ons zoveel prachtige dingen 

en we vinden het zo vanzelfsprekend. Het is 

dan ook niet meer dan normaal dat ik voor de 

natuur iets terugdoe.  – Dirk Kryn

Piratenwandeling‘De wandeling was zeer leuk en de moeite 

waard om de regen voor te trotseren.’ 

#WeekvandeGroeilamp, i.s.m. verschillende 

Liedekerkse verenigingen en organisaties
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55-jarig jubileum

Op 8 april mochten Godelieve Couck en 
Jonny Borloo samen hun vaccin gaan halen 
in het vaccinatiecentrum van Affligem. 
Dat ze samen konden gaan was fijn, maar 
specialer was dat ze ook die dag hun 55ste 
huwelijksverjaardag vierden. Proficiat, 
Godelieve en Johnny, met jullie witgouden 
huwelijk en nog vele mooie jaren samen! 

CORONA
Nieuws uit het 

vaccinatiecentrum
Af en toe bereikt er ons ook leuk 
nieuws uit het vaccinatiecentrum.

10 000ste prik!

Hoera! Op 20 mei 
werd de 10 000ste 
spuit gezet in het 
vaccinatiecentrum 
van Affligem. 
Robert Ledeyne 
uit onze gemeente 
mocht de Affligem-
mand mee naar 
huis nemen. Geniet 
ervan, Robert!

Op weg naar vrijheid!

Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de 
COVID-19-pandemie achter ons te laten. Om 
terug gewoon met vrienden je verjaardag te 
vieren, je (groot)ouders of (klein)kinderen te 
knuffelen, op café of restaurant te gaan, of naar 
een concert of het voetbalstadion. Vaccinatie 
kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en 
kan levens redden. Heel belangrijk dus om je te 
laten inenten. Zodat we stukje bij beetje weer 
het gewone leven kunnen oppikken. Doe het 
voor jezelf, maar ook voor elkaar!

Wanneer krijg ik mijn vaccin?
Intussen zijn de 65-plussers en 
risicopatiënten gevaccineerd en is de brede 
bevolking aan de beurt. De timing hangt 
af van de tijdige levering van voldoende 

vaccins en een vlotte vaccinatie in de 95 
centra verspreid over heel Vlaanderen. 

2 prikken, 2 afspraken*
Voor een volledige bescherming tegen 
corona heb je 2 vaccinaties nodig. Bij je 
uitnodiging voor je eerste prik krijg je meteen 
een afspraak voor de tweede inenting. Zorg er 
dus voor dat je je vrij houdt voor dat tweede 
vaccinatiemoment. Hoeveel tijd er zit tussen 
de eerste en de tweede dosis, hangt af van 
het type vaccin. 
*met uitzondering van Johnson&Johnson 

Waar moet ik zijn om me te laten inenten?
Wanneer je je uitnodiging om je te laten 
vaccineren, via sms, brief of mail ontvangen 
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hebt, heb je de optie om te bevestigen, te 
weigeren of de afspraak te verplaatsen. Reageer 
binnen de 30 dagen op je uitnodiging. Daarna 
vervalt je uitnodiging. Voor inwoners van 
Liedekerke is het vaccinatiecentrum gelegen  
in de Bellekouterhal, Bellestraat 99 te Affligem.

Hoe geraak ik in het vaccinatiecentrum?
• Met de auto: er is voldoende plaats om te 

parkeren op de grote parking. Voor minder 
mobiele inwoners zijn er plaatsen voorzien 
nabij de inkomdeur en rolstoelen zijn ter 
beschikking.

• Met de fiets: er is een fietsenstalling voorzien 
vlakbij de inkomdeur.

• Te voet.
• Met een mantelzorger: je mantelzorger mag 

mee binnen als je begeleiding nodig hebt.
• Met het openbaar vervoer: op weekdagen 

bereikbaar met de buslijn 625, minimaal 
om het uur overdag en frequenter tijdens de 
spitsuren.

• Ook mensen die minder mobiel zijn worden 
niet vergeten!

Een vraag?  
Contacteer het callcenter op 053 83 33 29.

Op weg naar groepsimmuniteit
Als de vaccinatiecentra in het hele land vlot 
draaien, dan kunnen tegen eind augustus ruim 
9 miljoen Belgen gevaccineerd zijn. Dat is meer 
dan 70 % van de bevolking, wat nodig is om 
groepsimmuniteit op te bouwen. 

Hoe verloopt de vaccinatie? 
In elk vaccinatiecentrum zijn er meerdere 
vaccinatielijnen. In elke vaccinatielijn wordt 
één type vaccin toegediend, goed voor 20 à 25 
inentingen per uur. 

Intussen kregen  
5 546 (van de 10 670 
in te enten inwoners) 
minstens hun eerste 

coronavaccin. 

Dit staat gelijk  
aan 51,98 %.

Aantal gevaccineerden  
op 10 670 inwoners

Patrick Van Geert Louise Van den Brande Steven Van Linthout

Nog te gaan 5 124
Gevaccineerd 51,98%

*cijfers op 2 juni 2021
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In 4 stappen naar het verlossende prikje 
1. Onthaal
Controle van je identiteitsgegevens en je 
afspraak. Je krijgt je vaccinatiekaart met je 
afspraak voor je tweede inenting.
2. Medische administratie
Je krijgt info over het vaccin en je medische 
voorgeschiedenis en gezondheidstoestand 
wordt overlopen.

3. Vaccinatie
Ontbloot je bovenarm. De vaccinator 
vaccineert je.
4. Wachtruimte
In de wachtzone rust je minstens 15 minuten 
onder medisch toezicht.

Vragen over je gezondheid 
In sommige situaties kan het beter zijn om je 
vaccinatie tijdelijk uit te stellen. Overleg zelf met 
je arts of je gevaccineerd mag worden als je:
• ooit een onmiddellijke of ernstige 

allergische reactie had na een vorig vaccin 
of als je na inname van een geneesmiddel 
dringende medische zorg nodig had.

• symptomen hebt van een infectie (zoals 
koorts boven 38°). Maak dan pas een 
afspraak voor vaccinatie als je volledig 
genezen bent.

• kort geleden corona hebt gehad.

Als je zwanger bent, mag je gevaccineerd 
worden. Als je hierover nog vragen hebt, stel 
je die best vooraf aan je arts. De vaccinatie 
heeft ook geen invloed op je vruchtbaarheid. 

COVID-19-vaccins
De COVID-19-vaccins zijn ontwikkeld 
volgens dezelfde wettelijke vereisten 
voor farmaceutische kwaliteit, veiligheid 
en werkzaamheid als andere vaccins en 
geneesmiddelen. Er zijn verschillende soorten 
vaccins tegen SARS-CoV-2, sommige zijn nog 
in ontwikkeling. België heeft in totaal zicht 
op vaccins van 5 verschillende producenten.

Hoe werkt een vaccin?
• Door het vaccin maakt je lichaam 

antistoffen aan.
• Die stoffen helpen om tegen de deeltjes van 

het virus te vechten.
• Kom je later in contact met het virus?  

Dan beschermen de antistoffen jou.

Stappen in een vaccinatiecentrum

1. Onthaal
 Controle van je identiteitsgegevens en je afspraak. 
Je krijgt je vaccinatiekaart met je afspraak voor je tweede inenting.

2. Medische administratie
Je krijgt info over het vaccin. 
Overlopen van je medische voorgeschiedenis en  gezondheidstoestand.

3. Vaccinatie
Ontbloot je bovenarm. De vaccinator vaccineert je.

4. Wachtruimte
In de wachtzone rust je minstens 15 minuten onder  medisch toezicht. 

4VACCINATIECENTRUM AFFLIGEM

3 3

2

1

Ingang

Uitgang

2

1

4 4

15

Vaccinatiecentrum Affligem
Bellekouterhal
Bellestraat 99
Affligem
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Kan ik last hebben na de vaccinatie?
Misschien krijg je:
• een beetje roodheid, pijn of zwelling in je 

bovenarm
• vermoeidheid
• hoofdpijn
• een beetje hogere temperatuur
Dit is normaal en niet erg. Je kan hiervoor 
paracetamol nemen.

Nog vragen?  
Check https://www.laatjevaccineren.be/
vaccinatie-tegen-covid-19-vraag-en-antwoord

Je bent gevaccineerd. Dank je wel!  
Maar wat nu?
Blijf ook na je vaccinatie de maatregelen goed 
opvolgen.

Heb je symptomen of ben 
je in contact geweest met 
iemand die positief is?
Neem contact op met je 
huisarts!
 
Als alles goed gaat, kunnen 
we op 1 juli naar stap 2 van 
het zomerplan!
 
Volg het nieuws via de 
gemeentelijke website en 
Facebookpagina.

 

AGENTSCHAP 
ZORG & 
GEZONDHEID

Je bent gevaccineerd
DANK JE WEL!

Maar wat nu??

Blijf ook na je vaccinatie de maatregelen goed volgen!
Pas als meer dan 70 à 80 % van de bevolking gevaccineerd is,

zullen we weer controle hebben op het virus en de verspreiding ervan.

Heb je symptomen of ben je in contact geweest met
iemand die positief getest is voor COVID-19?

Ook dan ben je verplicht om de algemene afspraken te volgen

Ben je ziek?
→ Ga in isolatie en bel je huisarts

Had je een Hoog-Risico contact?
→ Ga in quarantaine en laat je testen met een PCR-test

Had je een Laag-Risico contact?
→ Wees voorzichtig en beperk je sociale contacten 
    gedurende 14 dagen
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Registreer je via QVAX!
Via www.qvax.be kan je je online inschrijven op een elektronische reservelijst voor een 
vaccinatie in het vaccinatiecentrum. Daarbij kan je aangeven op welke momenten je 
beschikbaar bent. Het vaccinatiecentrum roept mensen via QVAX op om vrijgekomen 
plaatsen snel in te vullen.
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Zin in een afspraakje?  
Plan je bezoek en kom snel aan de beurt! 
Heb je een nieuwe identiteitskaart, kids-ID 
of rijbewijs nodig? Of heb je vragen voor een 
bepaalde gemeentelijke dienst? 

Leg je afspraak met de dienst burgerzaken 
zelf online vast:

Op die manier bereiden wij jouw dossier voor 
en helpen je snel en efficiënt verder op een 
moment dat jou past!

Vind je de juiste activiteit niet terug of wens 
je een afspraak met een andere dienst? 
Dan kan je ook nog steeds telefonisch of 
via e-mail een afspraak vastleggen via het 
telefoonnummer 1770 of het mailadres  
1770@liedekerke.be.

10
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1. Ga naar de website  
https://afspraken.liedekerke.be

2. Duid aan waarvoor je een 
afspraak wil. Heb je meerdere 

producten nodig? Vergeet 
dan niet om elk product 

aan te duiden. Wanneer je 
producten nodig hebt van 

verschillende diensten (bv. een 
identiteitskaart en info over je 
bouwvergunning), maak dan 
twee verschillende afspraken.

3. Kies de datum en het 
tijdstip die jou het beste 

passen.

4. Vul je contactgegevens in.

5. Bevestig je afspraak.

6. Kom langs op het 
afgesproken tijdstip. Kan 

je door omstandigheden de 
afspraak niet nakomen? 
Geen nood! Je kan online, 

telefonisch of per mail 
annuleren of verplaatsen.

BURGER

ZAKEN

De voordelen van werken op afspraak:
• Je komt langs wanneer het jou past
• Je hoeft niet in de rij te wachten
• Je weet meteen welke documenten je moet 

meebrengen (dit wordt bij het vastleggen 
van je afspraak vermeld)

• Je dossier wordt voorbereid
• Je spreekt meteen de juiste deskundige
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24/24 tot jouw dienst met 
het digitaal loket

Een akte, een attest … nodig? Geen 
probleem! Met ons digitaal loket krijg je 
dit binnen de 5 minuten in je mailbox 
en hoef je zelf niet langs te komen 
in het gemeentehuis. Probeer het via 
www.liedekerke.be/thuisloket!

Hernieuwing rijbewijs 
bankkaartmodel
Beschik je over 
een rijbewijs in 
bankkaartmodel, 
dan kijk je best de 
geldigheid ervan 
eens na.
In 2010 is Liedekerke namelijk gestart 
met de uitreiking van deze rijbewijzen 
en aangezien dit rijbewijs slechts 10 jaar 
geldig is, zijn er ongetwijfeld waarvan de 
geldigheidstermijn is verstreken. 

Je ontvangt hiervoor geen oproeping 
van de overheid. Dit betekent dat je zelf 
moet controleren wanneer de geldigheid 
verstrijkt. 

De geldigheidsdatum staat op de voorzijde 
van het rijbewijs.
• Geldigheid: 10 jaar
• Wachttijd: 1 week 
• Prijs: € 25,00 (cash of bancontact)

Indien de pasfoto van de identiteitskaart 
nog gelijkend is hoef je er geen mee te 
nemen. Deze wordt dan overgenomen.

Vakantieplannen?  
Denk aan je Kids-ID!
 
Een reis gepland naar het buitenland? 
Vergeet niet dat de kids-ID noodzakelijk is 
voor reizen binnen de Europese Unie (en 
enkele andere landen). Je wacht dus best niet 
te lang om de kids-ID aan te vragen om een 
dure spoedprocedure te voorkomen.

Alle informatie over de kids-ID vind je 
hier: https://www.liedekerke.be/menu/
identiteit-adres-rijbewijs-en-reizen/
identiteitsbewijzen/kids-id
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Schoolkansenpas
Het Sociaal Huis verleent aan gezinnen 
in Liedekerke met een verhoogde 
tegemoetkoming, die in collectieve 
schuldenregeling zijn of die zich in een 
behartenswaardige situatie bevinden (na 
sociaal onderzoek door een maatschappelijk 
assistent), een financiële tussenkomst in de 
kostprijs van een aantal schoolactiviteiten. 
Zo geeft de schoolkansenpas alle 
schoolkinderen de kans om deel te nemen 
aan de activiteiten die de school organiseert 
en te genieten van sport en cultuur.

De activiteiten die in aanmerking komen 
zijn alle activiteiten van sociale, culturele, 
sportieve aard van één dag, een dagdeel of 
meerdere dagen: 

• schoolreizen
• studiereizen
• toneel- en filmvoorstellingen
• sportdagen
• schoolzwemmen (inclusief vervoer)
• museumbezoek
• bos-, zee- en sneeuwklassen
• …

De schoolkansenpas is één schooljaar geldig. 

Je vindt het aanvraagformulier bij het 
Sociaal Huis, Opperstraat 33, tijdens de 
openingsuren. Je brengt best volgende 
documenten mee:

• Inschrijvingsattest van de school voor alle 
kinderen

• Bewijs van inkomsten via:
- Bewijs verhoogde tegemoetkoming 
- Bewijs collectieve schuldenregeling 

(laatste uitbetaling leefgeld op je 
rekening, attest schuldbemiddelaar, …)

- Indien je geen recht hebt op een 
verhoogde tegemoetkoming of niet in 
collectieve schuldenregeling zit, moet 
je je bankuittreksels van de laatste drie 
maanden, bewijzen van de inkomsten van 
de laatste drie maanden (loonfiche, attest 
uitkering, …), bewijs huur/hypothecaire 
lening en bewijs van eventuele 
afbetaalplannen of hoge medische kosten 
toevoegen

Meer info
Sociaal Huis
Opperstraat 33
socialezaken@liedekerke.be
053 64 55 51

SOCIAAL 

HUIS
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Sociaal Huis  
zkt. vrijwilligers!
In het Sociaal Huis kunnen inwoners van 
Liedekerke terecht met zeer uiteenlopende 
vragen. Wij bouwen er elke dag aan een 
goede hulp- en dienstverlening. En jij kan 
ons hierbij helpen!

Ben je sociaal voelend? Heb je af en toe wat 
tijd en vind je het fijn om iets te betekenen 
voor anderen? Dan hebben wij misschien 
wel de vrijwilligersactiviteit die jij zoekt.  
Iedereen kan bij ons vrijwilliger worden. Elk 
engagement is waardevol. 

Eerste hulp bij een ramp?
Als zich een rampsituatie of grootschalig 
incident voordoet in onze gemeente, wordt 
het gemeentelijk rampenplan afgekondigd 
en een psychosociaal hulpverleningsteam 
gevormd. Dit team richt een informatie- en 
onthaalcentrum op, waar slachtoffers en 
verwanten worden opgevangen. 

In ons team is er nog nood aan vrijwilligers 
voor uiteenlopende taken. Stel je graag 
mensen gerust door een babbeltje te slaan? 
Bezorg je liever een deken of een drankje? 

Of ben je een kei in de registratie van de 
slachtoffers? Jij kiest de rol of taak waar jij 
je goed bij voelt.

We organiseren ook een infosessie 
in samenwerking met onze adviseur 
noodplanning van Haviland, mevrouw Line 
De Wolf. Hierbij klaren we alle vragen uit. Pas 
na jouw akkoord ga je het engagement als 
vrijwilliger aan.

Interesse?
Contacteer ons op het nummer 053 64 55 51  
of via socialezaken@liedekerke.be  
voor een digitaal of telefonisch 
kennismakingsgesprek. We starten 
het vrijwilligerswerk pas op als de 
coronamaatregelen fysieke ontmoetingen 
opnieuw toelaten, maar maken graag al 
kennis met jou!
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Zomersparen
Het OCMW geeft personen in Liedekerke 
met financiële moeilijkheden en een 
budgetmeter voor aardgas een extra 
energietoelage tijdens de periode van 1 
mei tot en met 30 september 2021 via de 
‘zomerspaaractie’.

Wie tijdens deze periode de budgetmeter 
voor aardgas oplaadt, bouwt niet alleen 
een energiereserve op voor de koudere 
en duurdere wintermaanden, maar 
krijgt van het OCMW ook een extra 

energietoelage die gelijk is aan 50 % van 
alle opladingen die gebeuren van 1 mei 
tot en met 30 september 2021. Dit met een 
maximumbedrag van 200 euro. 
 
Schrijf je voor de actie in tijdens de 
openingsuren van het Sociaal Huis:

• maandag t.e.m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur

• woensdag ook van 14.00 tot 16.00 uur
• donderdag ook van 18.00 tot 20.00 uur
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SAMEN

LEVEN
Onthaalgesprekken
Het lokaal bestuur van Liedekerke wil 
iedereen welkom heten in Liedekerke. 
Daarom krijgt élke nieuwe inwoner een 
onthaaltas, een onthaalmap en kan hij/zij 
een onthaalgesprek aanvragen.
In de onthaalmap zitten infobrochures met 
info over de gemeentediensten, evenementen 
…

Nog vragen over Liedekerke?
Dan kan je terecht bij een medewerker 
voor een onthaalgesprek. Het doel van zo’n 
onthaalgesprek is om elke nieuwe inwoner 
welkom te heten en wegwijs te maken 
binnen onze gemeente. Elk thema kan 
aan bod komen: kinderopvang, onderwijs, 
vrijetijdsaanbod, premies, Nederlands leren …

Meer info?
Gemeentehuis Liedekerke  
Opperstraat 31
0470 26 47 09
welkom@liedekerke.be 
gratis

Nederlands leren?  
Dat kan!
In september starten er opnieuw 
verschillende cursussen Nederlands.
In samenwerking met het Agentschap 
Integratie en Inburgering organiseren we 
daarom een infoavond. Op basis van jouw 
wensen en mogelijkheden zoeken we samen 
een cursus op maat.

Het infomoment gaat door op maandag 13 
september 2021 van 17.00 tot 20.00 uur.
Kom je graag langs? Maak dan een afspraak 
via het gratis nummer 0800 123 00.

Meer info? 0470 26 47 09

T A R L
TARL
TARL

TARLTARL
.TERNAT

.AFFLIGEM
. R O O S DA A L

. L I E D E K E R K E

VAKANTIEAANBOD VOOR 
KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR 

Taal in TARL  
zomereditie
Ook tijdens de zomervakantie kan je naar 
Taal in TARL komen. Dit taalkamp is 
geschikt voor kinderen van 5 tot 12 jaar die 
thuis amper of geen Nederlands spreken. 
We trekken door de verschillende TARL-
gemeenten en houden halt met het taalkamp 
in Liedekerke van 19 tot 23 juli 2021. Opgelet: 
geen kampje op woensdag 21 juli!
Je bent ook welkom in de kampjes die 
doorgaan in Roosdaal, Affligem of Ternat.

Alle data:
• 5-9 juli in Roosdaal
• 19-23 juli in Liedekerke
• 9-13 augustus in Affligem
• 16-20 augustus in Ternat

Meer info
www.liedekerke.be/vrije-tijd/spel-recreatie/
taal-tarl-2021 - jeugd@liedekerke.be

T A R L
TARL
TARL

TARLTARL
.TERNAT

.AFFLIGEM
. R O O S DA A L

. L I E D E K E R K E

VAKANTIEAANBOD VOOR 
KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR 
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Chiro Liedekerke
Ben jij tussen 6 en 18 jaar en heb je een 
ongelofelijke hekel aan je vervelen op 
zondagnamiddag? Dan is Chiro Liedekerke 
precies wat je zoekt! Elke zondag van 14.00 
tot 17.00 uur plezier gegarandeerd! 

Daarbovenop is er elke zomervakantie een 
onvergetelijk bivak, waar je tien dagen lang 
kan ravotten met al je vriendjes. 

Voor de oudste groepen is er ook een 
tweejaarlijks buitenlands kamp, waar 
vriendschappen voor het leven ontstaan. 

Kom gerust eens vrijblijvend proberen, je zal 
het je zeker niet beklagen! Tot dan!

Elke zondag 14.00 - 17.00 uur 
BOKAAL, Sportlaan 3A
info@chiroliedekerke.be 
www.facebook.com/ChiroLiedekerke

VNJ Liedekerke
Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) 
is een jeugdbeweging waar kinderen en 
jongeren vanaf 6 jaar een geweldige tijd 
beleven dankzij een waaier aan avontuurlijke 
activiteiten en een unieke sfeer die je enkel bij 
een jeugdbeweging terugvindt.
Plein-, bos- of themaspelen, knutselen, sport, 
avontuurlijke activiteiten of een ander idee 
dat uit het creatieve brein van de leiding 
stroomt! 

JEUGD

Huiswerkbegeleiding
In september 2019 is vzw Alain Moloto 
gestart met huiswerkbegeleiding 
in alle Liedekerkse basisscholen. De 
begeleiding, met de steun van lokaal 
bestuur Liedekerke en de scholen, helpt 
kinderen met leerproblemen naschools 
met taken, huiswerk, educatief spelen, 
enz. Dit project wordt mogelijk gemaakt 
door vrijwilligers en nauwgezet opgevolgd 
door de zorgleerkrachten van elke lagere 
school.

Voor dit mooie initiatief zoeken we nog 
vrijwilligers om het team te versterken.

Heb je interesse? Aarzel dan niet en 
contacteer coördinator Claude Mahau 
op 0485 22 38 75 of mail naar claude.
mahau@hotmail.com voor meer 
informatie.
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Natuurlijk mogen echte jeugdbewegings-
activiteiten niet ontbreken: koken op een 
kampvuur, sjorren, op tocht gaan, te voet, per 
fiets of met een vlot, samen zingen … 
De leiding is in het bezit van een (hoofd)
animatorbrevet, uitgereikt door de Vlaamse 
overheid, als garantie voor de kwaliteit en 
verantwoordelijkheid van de leiding.
VNJ onderscheidt zich door op een speelse 
wijze invulling te geven aan de Vlaamse 
cultuur en identiteit, en draagt waarden zoals 
kameraadschap, respect en zelfstandigheid 
uit.

Elke zondag 14.00 - 17.30 uur 
Ed. Schelfhoutstraat 251
Contact: Lore Daelman (hoofdleidster) 
0485 93 31 58
liedekerke@vnj.org - www.liedekerke.vnj.org 
www.facebook.com/VNJ.Liedekerke

Tienerwerking
Nood aan een plek om gezellig af te spreken 
met vrienden? Twee keer per maand zijn 
jongeren van 12 tot 16 jaar welkom in  
JH Den Bokal op woensdagnamiddag  
tussen 13.30 en 18.30 uur!
Chillen? Muziek beluisteren? Filmpje kijken? 
TikToks maken? Of nog iets anders … Dat mag 
jij mee bepalen! Op woensdag 22 september 
opent het Jeugdhuis zijn deuren voor tieners. 
Benieuwd? Stuur een berichtje via Instagram 
of Facebook naar Jeugd Liedekerke of kom 
gewoon langs en breng je vrienden mee!

Geef je op  
voor de jeugdraad!
Laat je stem horen voor de jeugd! Wil jij iets 
veranderen voor de Liedekerkse jongeren? Of 
heb je een idee of probleem waar we samen 
mee aan de slag kunnen? In september 
maakt de jeugdraad zijn comeback. 

Wil je meer info of heb je interesse?  
Stuur een berichtje (Facebook of Instagram 
van Jeugd Liedekerke) of een mailtje  
(jeugd@liedekerke.be), jeugdconsulente Nina 
geeft graag meer uitleg!

Ezelsoor 2021
Kinderen vanaf 6 jaar hoeven tijdens de zomer 
niet op zoek naar kaftpapier. Kom op vrijdag 
3 september van 15.00 tot 18.00 uur in het 
Vrijetijdshuis gratis jouw boeken kaften met 
origineel Ezelsoor-kaftpapier, ontworpen door 
jongeren uit de streek en leerlingen van het 
beeldatelier van Academie voor Beeldende en 
Audiovisuele Kunsten Liedekerke. 

Tijdens de boekenkaftdag wordt er niet 
alleen gekaft! Er is ook randanimatie 
voorzien: tekenaars die je boek of schrift 
personaliseren en creatieve of muzikale 
workshops die je kan volgen. 

Meer info
uit@liedekerke.be of 053 64 55 82 
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Telefonische hulp  
bij het invullen  
van je belastingen
De FOD Financiën organiseert dit jaar 
opnieuw telefonische hulp bij het invullen 
van je belastingsaangifte. Iedereen die 
vorig jaar telefonische hulp kreeg, wordt 
opgebeld door de FOD Financiën om een 
afspraak voor de aangifte te maken. Wie 
dit vorig jaar nog niet deed, maar graag 
telefonische hulp wil, kan zelf inbellen om 
een telefonische afspraak vast te leggen via 
het telefoonnummer dat op de enveloppe van 
de papieren aangifte staat. 

Je aangifte via MyMinfin (Tax-
on-web): eenvoudig en snel! 

Je aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of 
je voorstel van vereenvoudigde aangifte is 
vanaf begin mei beschikbaar in MyMinfin 
(Tax-on-web).

Hoe krijgt je toegang?
Ga naar MyMinfin.be en meld je aan: 
• met itsme® 
• of met je identiteitskaart, pincode en 

kaartlezer 
• (pincode vergeten of verloren?). 

Je krijgt een voorstel van vereenvoudigde 
aangifte?
• Je gegevens zijn juist en volledig? Je 

moet niets doen. Je zal automatisch 
je aanslagbiljet (belastingberekening) 
ontvangen.

• Je gegevens zijn onjuist of onvolledig? Je 
moet ze corrigeren, via MyMinfin.be, of via 
het papieren antwoordformulier. 

Meer informatie? Hulp nodig?
• Raadpleeg de website van de FOD 

Financiën.
• Neem contact op met de medewerkers van 

de FOD Financiën op het nummer dat op je 
aangifte vermeld wordt.

Om in de huidige context van het coronavirus 
jouw veiligheid te garanderen, zijn de 
kantoren van de FOD Financiën momenteel 
gesloten.

Zitdagen belastingen
Voor inwoners van Liedekerke die hulp nodig 
hebben bij het invullen van de belastingen, 
zullen er zitdagen georganiseerd worden op:
• maandag 14 juni van 10.00 tot 16.00 uur
• donderdag 17 juni van 19.00 tot 21.00 uur
• dinsdag 22 juni van 10.00 tot 12.00 uur en 

van 19.00 tot 21.00 uur

Je kan hiervoor een afspraak maken op 
afspraken.liedekerke.be. Geef als activiteit 
‘Invullen belastingen’ in en kies vervolgens 
een datum en uur. Vul je gegevens in en 
bevestig de afspraak. Breng je ID-kaart en 
alle bewijsstukken mee (overzichtsfiche loon 
aanslagjaar, kinderopvang …). De zitdagen 
gaan door in het Sociaal Huis, Opperstraat 33.
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Huishoudhulp nodig? 
VZW DOLie zorgt ervoor! 
We leven, werken, studeren … steeds meer 
thuis en spenderen veel tijd in onze woning. 
Ben je het poetsen beu of heb je te 
weinig tijd om alles grondig aan te 
pakken, dan ben je bij ons aan het juiste 
adres. Wij nemen allerlei huishoudelijke 
taken op, zoals poetsen, strijken, ramen 
wassen, boodschappen doen … Onze 
betrouwbare huishoudhulpen staan voor 
je klaar en zorgen ervoor dat jouw huis 
opnieuw proper is. Via het eenvoudige 
dienstenchequesysteem, verloopt alles 
gemakkelijk, vlot en fiscaal voordelig. 

Heb je interesse in een vaste poetshulp? Of 
wens je meer informatie? Neem dan gerust 
contact op, wij helpen je graag verder. 

Dienstenonderneming Liedekerke (DOLie)
Opperstraat 31
053 64 55 60
dolie@liedekerke.be

Nieuwe leden in het BCSD
In de loop van 2021 legden Iris Arijs 
(CD&V-plus), Valérie Van Merris (N-VA) en 
Gunther Bockstal (N-VA) de eed af als lid 
van het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst. 

Zij vervangen hiermee Geert Bronselaer 
(CD&V-plus), Greet Claes (N-VA) en Marc De 
Brabanter (N-VA) tot het einde van deze 
legislatuur. Wij wensen hen veel succes in 
hun nieuwe functie!

Iris Arijs Valérie Van Merris Gunther Bockstal

Nieuwe handelszaak

N’OMI HAIR BEAUTY

Mannen, vrouwen en 
kinderen kunnen bij 
N’OMI HAIR BEAUTY 
terecht voor verschillende 

behandelingen van kleuring tot 
bruidskapsels, over make-up en 
schoonheidsbehandelingen en nog veel 
meer.

Specialiteiten zijn color-change, barber-
technieken, make-up & damessnitten.
Afspraken kunnen gemaakt worden via 
de website www.nomihairbeauty.be of 
telefonisch op het nummer 053 42 84 34.
Benieuwd? Neem gerust een kijkje op 
de website!

N’OMI HAIR BEAUTY
Sint-Gabriëlstraat 132
1770 Liedekerke
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MOBILITEIT

Uitbater commerciële ruimte gezocht voor 
stationsgebouw Liedekerke
NMBS wil in samenwerking met het lokaal 
bestuur nieuw leven in het station van 
Liedekerke brengen om zo activiteiten en 
menselijke aanwezigheid te versterken. Voor 
deze nieuwe invulling in het stationsgebouw 
zoeken we geïnteresseerde verenigingen en 
handelaars die van deze plek een bruisende 
plaats willen maken. We staan open voor alle 
soorten van activiteiten: van koffiezaken 
tot creatieve ateliers. Ook foodtrucks zijn 
welkom.
 
Via een Request for Information worden 
geïnteresseerden uitgenodigd om ideeën 
in te dienen. Dit zal NMBS toelaten om, 
in een volgende fase, te overwegen of en 
hoe zij de officiële marktbevraging kan 
organiseren met toepasselijke regelgeving. 
Van de geïnteresseerden wordt op dit 
ogenblik dus geen offerte gevraagd. Een 

projectidee is evenmin bindend, noch is het 
een voorafname op de toekomstplannen van 
NMBS of de offerte van eventuele inschrijvers 
in een later stadium. Alle projectideeën 
zullen door NMBS worden bestudeerd. 
Het staat NMBS vrij om al dan niet met 
de resultaten van deze marktverkenning 
rekening te houden. Ondernemingen die niet 
deelnemen aan de marktverkenning zullen 
hiervan geen nadeel ondervinden en zullen 
aan een eventuele latere marktbevraging 
kunnen deelnemen.

Geïnteresseerde kandidaten die een 
creatief of leuk idee hebben, kunnen hun 
projectideeën indienen tot en met 30 juli 
2021 via joris.steegen@nmbs.be.
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Wijziging parkeerbeheer
Vanaf 5 juli 2021 zullen de blauwe en 
betalende parkeerzones in de gemeente 
gehandhaafd worden door APCOA PARKING.

Wat verandert er?
• Er zullen nieuwe parkeerautomaten 

komen waarop je bij elke parkeerbeurt 
je nummerplaat zal moeten ingeven. 
Hierdoor hoef je geen parkeerticket meer 
voor te leggen in de wagen. Deze automaten 
worden in juni geplaatst en worden in 
gebruik genomen vanaf 5 juli.

• Je kan je parkeersessie ook starten via de 

app 4411 of een sms  
naar hetzelfde nummer.

• Koop een ticket of abonnement online. Via 
de app 4411 kan je dit abonnement starten 
op een door jou gekozen moment.

• Een bewonerskaart of inwonerskaart kan 
je bekomen door contact op te nemen met 
APCOA PARKING via liedekerke@apcoa.be.

• APCOA PARKING is telefonisch bereikbaar 
van maandag tot vrijdag (09.00-17.00 uur) 
op het nummer 03 216 70 18.

Meer info: www.apcoa.be/straatparkeren

Hinder door wielerwedstrijd voor junioren  
op 24 juli 2021

Op zaterdag 24 juli tussen 
13.00 en 18.00 uur zal 
een wielerwedstrijd voor 
junioren plaatsvinden met 
start en aankomst aan café 
Daatmet. De organisatie 
van de koers zal enige 

hinder met zich meebrengen voor de 
nabijgelegen straten en bewoners. 

In volgende straten zal éénrichtings-
verkeer van toepassing zijn tussen  
12.00 en 18.00 uur:
• Impegemstraat en Houtmarkstraat 

(rijrichting centrum)
• Sportlaan (rijrichting rotonde 

Pamelsestraat) 

In volgende straten wordt een 
parkeerverbod ingesteld:
Denderstraat – Impegemstraat –  
Houtmarkt straat – Sportlaan –  
St-Gabrielstraat – Hoefstraat –  
Kastanje laan – Populierenlaan –  
Ed. Schelfhoutstraat – Gravenbosstraat –  
Zilverberkenlaan - Populierenstraat

Buslijnen 127 en 625 zullen een 
omleiding volgen door het ingestelde 
éénrichtingsverkeer.
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MILIEU

Registratie van katten en honden
Elke hond moet geregistreerd worden voor de 
leeftijd van 8 weken. Als een hond minstens 
6 maanden in België zal verblijven, moet 
hij geregistreerd zijn binnen de 8 dagen 
na aankomst. Vanaf 1 januari 2019 moet de 
dierenarts ook het rijksregisternummer van 
de verantwoordelijke in de databank noteren.

Sinds 1 november 2017 moeten: 
• alle katten jonger dan 12 weken
• alle katten voor ze weggegeven of verkocht 

worden
• alle katten uit het buitenland, als ze langer 

dan 6 maanden in België gaan verblijven
geïdentificeerd zijn (met chip) en worden 
geregistreerd in de centrale databank CatID:
De identificatie en registratie gebeurt door de 
dierenarts. 

Koppel je rijksregisternummer 
aan de chip van je huisdier

Sinds 1 mei zijn alle contactgegevens op de 
chips van huisdieren anoniem, waardoor het 
veel moeilijker wordt om hun baasje te vinden. 

Voorheen kon iedereen met een chiplezer het 
chipnummer van een hond of kat lezen en 
achterhalen wie de eigenaar was. Je vond er 
het (e-mail)adres en telefoonnummer van het 
baasje. Op die manier kon je snel de eigenaar  
contacteren als het dier weggelopen was. Op 1 
mei kwam daar dus verandering in.

Wat is er veranderd?
Een chip wordt geplaatst door een dierenarts, 
die de gegevens doorgeeft aan een centrale 

databank. Daarin wordt elk chipnummer 
gekoppeld aan een dier, dat het nummer zijn 
leven lang behoudt. Bij het dier hoort ook een 
eigenaar, maar die kan wijzigen. Dan moeten 
de gegevens in de database aangepast worden. 
 
De eigenaar is hier zelf verantwoordelijk 
voor wanneer hij bijvoorbeeld verhuist. 
Maar dat gebeurt helaas niet altijd en de 
gevolgen zijn groot. Daarom kan je vanaf 
nu je rijksregisternummer koppelen aan de 
chip van je hond of kat (voor nieuwe honden 
gebeurt dat al sinds 2020). En dat is goed 
nieuws, want in het rijksregister staan altijd 
je meest recente adresgegevens genoteerd. 

Geef op www.dogid.be of www.catid.be  
het chipnummer in (dat vind je in zijn/
haar paspoort onder de barcode die op 
de sticker bij ‘identificatie’ staat) en 
druk op ‘zoek jouw hond/kat’. Via ‘meer 
acties’ kan je je rijksregisternummer 
koppelen aan de chip. Daarvoor heb je je 
elektronische identiteitskaart, je pincode 
en een eID-kaartlezer nodig. Wanneer je 
rijksregisternummer gekoppeld is, moet 
je nog het vakje ‘publiek’ aanvinken zodat 
iedereen met een chiplezer je gegevens 
kan raadplegen. Lukt het niet? Dan kan je 
dierenarts de registratie ook in orde brengen. 
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Castratie en sterilisatie van katten 
Castratie en sterilisatie 
• Sinds 1 april 2018 moeten kittens 

gesteriliseerd of gecastreerd worden voor ze 
5 maanden oud zijn.

• Katten geboren tussen 31 augustus 2014 
en 1 april 2018 moeten sinds 1 januari 2020 
gesteriliseerd zijn.

• Elke kat moet gecastreerd of gesteriliseerd 
zijn vóór ze verkocht of weggegeven wordt.

• Uitzonderingen op de castratieverplichting:
- katten die naar een erkende fokker (met 

HK-nummer) gaan.
- katten die voor het buitenland bestemd 

zijn.

Op huisdierinfo.be vind je meer informatie 
over de castratie en sterilisatie van katten.

Overtredingen 
melden
Wordt er een kat die 
niet gesteriliseerd/
gecastreerd is of die 
niet geïdentificeerd is 
(met chip) verkocht of 
weggegeven? 
Dan kan men dat melden op 
https://www.vlaanderen.be/melden-van-
verwaarloosde-of-mishandelde-dieren. Als er 
een overtreding wordt vastgesteld, kan een 
proces-verbaal worden gemaakt, met een 
administratieve boete tot gevolg.

Meer info: 
https://www.vlaanderen.be/castratie-
identificatie-en-registratie-van-katten 

Kosteloze verdelging Aziatische hoornaar
Omdat het verdelgen van een 
nest Aziatische hoornaars, de 
wespensoort die Vlaanderen 
sinds 2017 teistert en bijzonder 
schadelijk is voor ons 
bijenbestand, niet zonder risico 
is (ze kunnen bijzonder agressief 
zijn en het zijn ook grote 
kleppers) en om de drempel naar 

het inzetten van de brandweer te verlagen, 
heeft het zonecollege van de brandweer 
beslist de verdelging van Aziatische 
hoornaars niet meer aan te rekenen.

Het is voor ons bestand aan inheemse bijen 
en wespen essentieel dat men elk nest dat 
verdacht is op Aziatische hoornaars meldt 
en laat vernietigen.

Hoe je een Aziatische hoornaar herkent, 
lees je op https://www.natuurpunt.be/
pagina/de-aziatische-hoornaar, al is het 
onderscheid tussen de onschadelijke 
Europese hoornaar en de Aziatische niet 
groot voor het niet-geoefende oog. Concreet 
kan je stellen dat, wanneer je merkt dat 
de wespen die rond een nest actief zijn, 
abnormaal groot lijken om ‘gewone’ wespen 
te zijn, je wellicht met een hoornaarsoort te 
maken hebt. Blijf in dat geval uit de buurt 
en laat de identificatie over aan de mensen 
van het gespecialiseerde team.

Een verdelging aanvragen doe je via het 
e-loket op de website  
www.vlaamsbrabantwest.be, door te 
klikken op het icoontje met de wesp.
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Preventie fietsdiefstal:  
laat je fiets graveren door de wijkpolitie 
Laat je fiets graveren door het professioneel 
graveermachine van de politiezone TARL. 
De effectieve gravering is vanuit preventief 
oogpunt te verkiezen boven het aanbrengen 
van een sticker omdat het permanenter 
is van aard en moeilijker te manipuleren. 
Het labelen/graveren gebeurt volgens een 
beurtrolsysteem. De toestellen bevinden 
zich afwisselend per week in de wijkpost 
van Ternat, Affligem, Roosdaal of Liedekerke. 

De kalender is terug te vinden op de website 
van de politiezone: www.tarl.be. Klik onderaan 
op de link bij ‘fiets registreren’. Je vindt er 
alle uitleg over het graveren/labelen en het 
beurtrolsysteem. 

Je kan een afspraak maken in de wijkpost 
via PZ.TARL.wijk.liedekerke@police.belgium.
eu of op het nummer 053 65 00 55 volgens 
volgende procedure:

1. Controleer in de agenda wanneer het 
graveertoestel in jouw wijkpost is;

2. Geef per mail/telefonisch je (voor)naam, 
adres en telefoonnummer door zodat de 
wijkpolitie jou kan contacteren voor een 
afspraak;

3. Je biedt je op de afgesproken dag aan bij 
de wijkpost met je fiets;

4. Na het labelen/graveren van de fiets wordt 
een fietspas (= registratiekaart van je fiets) 
afgeleverd. 

Op de fietspas vul je zelf de gegevens, 
gerelateerd aan de gegraveerde fiets, in. 
Deze fietspas volgt de fiets bij een eventuele 
doorverkoop. Wij raden aan ook telkens een 
foto van de fiets te bewaren.

POLITIE
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Woningkwaliteitsnormen
Elke woning in Vlaanderen moet voldoen 
aan een aantal minimumnormen op het vlak 
van veiligheid, gezondheid en basiscomfort, 
zijnde de woningkwaliteitsnormen. Het 
verhuren, te huur of ter beschikking 
stellen van een woning die niet aan 
de woningkwaliteitsnormen voldoet is 
strafbaar! 

Waaraan moet  
een woning voldoen?

Structurele stabiliteit van het gebouw
• Stabiliteit en stevigheid van dak, 

buitenmuren, binnenmuren en vloeren

Veiligheid
• Voldoende en veilige elektrische installaties 
• Veilige gas- en verwarmingsinstallaties
• Geen CO-gevaar
• Veilige trappen
• Voldoende rookmelders
• Veilige toegang tot de woning

Gezondheid
• Geen vochtproblemen
• Voldoende veilige verluchting en 

natuurlijke verlichting
• Toevoer van drinkbaar water

Een minimum aan comfort
• Minimale sanitaire voorzieningen: een 

goed werkend toilet, badkamer met bad of 
douche, stromend water, aangesloten op een 
afvoerkanaal zonder geurhinder

• Kookgelegenheid (keuken) en drinkbaar 
water

• In minstens één leefruimte een vast 
verwarmingstoestel

• Correcte afwerking van vloeren, wanden en 
plafonds

• Goede staat van ramen en deuren
• Vlotte toegang en respect voor de 

persoonlijke levenssfeer

Minimale energetische prestatie
• Minimale dakisolatie en dubbele beglazing

Verder moet de woning ook ruim genoeg zijn, 
zowel qua oppervlakte als plafondhoogte.

Gebruik de woningkwaliteitswijzer 
(woningpas.vlaanderen.be/web/woningkwaliteit) 
of de checklist (gemeentelijke website – 
zoekterm checklist) om na te gaan hoe het 
staat met de kwaliteit van jouw woning en hoe 
je die nog kan verbeteren.

Verplicht 
conformiteitsattest  
voor huurwoningen 
Wat? Wanneer? Hoe?
Het conformiteitsattest
Het conformiteitsattest is een officieel 
document dat de gemeente aflevert en 
dat aantoont dat jouw woning aan de 
woningkwaliteitsnormen voldoet. Zo kan de 
verhuurder bewijzen aan de huurder dat zijn 
woning geschikt is voor bewoning.

Het conformiteitsonderzoek
Om te weten of een woning voldoet aan de 
woningkwaliteitsnormen is een onderzoek 
van de woning nodig. Tijdens een controle 
ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur 
de kwaliteit van de woning aan de hand van 
een technisch verslag.

WONEN
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Het technisch verslag
Het technisch verslag is een controlelijst 
waarop de woningcontroleur de gebreken in 
de woning aanduidt. Dit verslag bevat een 
lijst van gebreken die zijn ingedeeld in drie 
categorieën.

Categorie I
• Lichte gebreken
• 6 gebreken (of minder) categorie I = de 

woning is conform
• 7 gebreken categorie I = 1 gebrek van 

categorie II

Categorie II
• Ernstige gebreken, zonder direct gevaar 

voor de veiligheid of gezondheid
• 1 gebrek categorie II = de woning is 

ongeschikt (verhuren is strafbaar!)

Categorie III
• Ernstige gebreken met mensonwaardige 

leefomstandigheden of veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s

• 1 gebrek categorie III = de woning is 
ongeschikt en onbewoonbaar (verhuren is 
strafbaar!)

Ben ik verplicht het conformi-
teits attest aan te vragen?

Vanaf 1 januari 2022 moet er een 
conformiteitsattest aanwezig zijn bij elke 
nieuwe te huur stelling. Voor de bestaande 
huurovereenkomsten wordt de verplichting 
gefaseerd, op basis van het bouwjaar, 
ingevoerd. De eerste verplichting (eerste fase) 
geldt op 1 januari 2022. 

In de tabel hieronder vind je per fase de 
datum van de verplichting en bijhorende 
bouwjaren. 

Datum verplichting Bouwjaar
1 januari 2022 1930 en vroeger
1 januari 2023 1931 tot 1950
1 januari 2024 1951 tot 1970
1 januari 2025 1971 tot 1985
1 januari 2026 1986 tot 2000
1 januari 2027 2001 tot 2012

Hoe vraag ik het 
conformiteitsattest aan? 

a. Online aanvraagformulier invullen 
(https://www.liedekerke.be/webform/
conformiteitsattest-aanvraag) of
b. Aanvraagformulier aangetekend versturen 
of
c. Aanvraagformulier persoonlijk afgeven (na 
afspraak)

Na de aanvraag ontvang je een 
bevestiging. De woningcontroleur neemt 
contact op om een afspraak voor het 
conformiteitsonderzoek in te plannen. 
Na het uitvoeren van het conformiteits onder-
zoek volgt, op basis van het technisch verslag, 
de beslissing of de woning conform is.

Op dinsdag 30 maart 2021 organiseerde de 
gemeente een digitale infoavond. De opname 
en presentaties vind je op de gemeentelijke 
website (https://www.liedekerke.be/menu/
wonen/huisvesting/conformiteitsattest). 
Meer info over een fysieke infoavond lees je 
in de volgende #1770.

Alle info via www.liedekerke.be/menu/
wonen/huisvesting/conformiteitsattest
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Vermindering van 
onroerende voorheffing 
voor een huurder
Als huurder kan je recht hebben op een 
aantal verminderingen van onroerende 
voorheffing, die worden toegekend in functie 
van de bewoner van het pand, ongeacht of 
die eigenaar of huurder is.

Een huurder moet zelf geen onroerende 
voorheffing betalen, daarom wordt de 
vermindering eerst toegekend aan de 
eigenaar (verhuurder). De vermindering wordt 
afgetrokken op het aanslagbiljet van de 
verhuurder en is maximaal het bedrag van 
de onroerende voorheffing voor dat perceel. 
Als er geen onroerende voorheffing betaald 
moet worden door toepassing van andere 
verminderingen, kan geen extra vermindering 
aan de huurder toegekend worden.

Omdat het wel de huurder is die recht heeft 
op de vermindering, moet de verhuurder 
het bedrag één keer per jaar verrekenen 
met de huurprijs of doorstorten aan de 
huurder. Als een vermindering voor de 
huurder toegekend wordt op het aanslagbiljet 
van de eigenaar, ontvangt de huurder een 
brief zodat hij weet dat de vermindering is 
toegekend en hoeveel die bedraagt.

Ook als de huurder de woning in de loop 
van het jaar heeft verlaten, blijft hij recht 
hebben op de vermindering voor dat jaar. 
Het is de huurder die op 1 januari van het 
aanslagjaar de woning bewoonde, die recht 
heeft op de vermindering, als hij aan een van 
onderstaande voorwaarden voldoet:
• huurders met minstens 2 gezinsbijslag-

gerechtigde kinderen gedomicilieerd op  
1 januari of

• huurders met handicap (minstens 66 % of  
9 punten) gedomicilieerd op 1 januari of 

• huurders met een oorlogsslachtoffer als 
gezinslid op 1 januari 

Je kan het aanvraagformulier voor 
vermindering onroerende voorheffing 
terugvinden via www.vlaanderen.be/
formulieren-onroerende-voorheffing.

Meer info
wonen@liedekerke.be – tel. 1770

Huursubsidie  
of huurpremie?
Beide tegemoetkomingen geven financiële 
steun aan wie met een beperkt inkomen een 
woning huurt op de private huurmarkt. Het 
gaat om een maandelijks bedrag voor het 
betalen van de huur. 

De huursubsidie kan je alleen krijgen als:
• je verhuist van een onbewoonbare, 

ongeschikte of overbewoonde woning naar 
een geschikte woning, of

• je verhuist van een woning die onaangepast 
is aan je leeftijd of handicap naar een 
aangepaste woning, of

• je een woning huurt van een sociaal 
verhuurkantoor, of

• je dakloos was en verhuist naar een 
geschikte woning, 

Je mag geen woning of bouwgrond in 
eigendom of vruchtgebruik hebben en moet 
voldoen aan de inkomensvoorwaarden. De 
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huurprijs van de nieuwe woning mag niet te 
hoog zijn (dit wordt berekend naargelang je 
gezinssituatie).

De huurpremie kan je krijgen als je vier 
jaar op de wachtlijst staat voor een sociale 
woning, en voldoet aan de voorwaarden voor 
de huurpremie.

Je moet gedurende vier jaar ingeschreven 
zijn bij de huisvestingsmaatschappij 
in de gemeente waar je woont. Je zal 
automatisch een brief ontvangen met een 
aanvraagformulier. 

Ook hier gelden dezelfde inkomens- 
en eigendomsvoorwaarden als bij de 
huursubsidie. 

Meer info vind je terug via  
www.premiezoeker.be (geef je postcode in en 
zoek bij huren of verhuren van een woning).

Meer info
wonen@liedekerke.be – tel. 1770

Gratis advies  
voor huurders

De Huurdersbond geeft 
juridisch huuradvies 
aan private en sociale 

huurders, en informeert ze over hun rechten 
en plichten als huurder. Je kan bij de 
Huurdersbond terecht voor vragen over je 
contract, opzeg, waarborg, herstellingen, 
indexatie enz., maar ook voor het opstellen 
van aangetekende brieven. Ze bekijken 
samen met jou het probleem en bieden 
oplossingen aan.

Indien je contact neemt met de 
Huurdersbond volstaat het te melden dat je 
huurder bent met domicilie in Liedekerke. 

Je krijgt een lidnummer toegewezen, en kan 
vervolgens een dossier laten opmaken en 
advies inwinnen. Eens je lid bent ontvang 
je ook het 3-maandelijks huurdersblad 
(per mail of post). Doordat de gemeente 
zich als collectief lid heeft aangesloten bij 
de Huurdersbond Vlaams-Brabant is jouw 
lidmaatschap gratis.

Openingsuren en contactgegevens 
adviespunten: www.huurdersplatform.be/
hb/vlaams-brabant.

Vlaamse sloop- en 
heropbouwpremie 
verlengd tot eind 2022
Ook in 2021 en 2022 is het mogelijk om 
als particulier een premie te krijgen voor 
een bouwproject waarbij de afbraak en de 
heropbouw van één of meer woningen of 
een appartementsgebouw gecombineerd 
wordt. De premie werd verhoogd naar 10 000 
euro per project en geldt voor woningen 
met een omgevingsvergunningsaanvraag 
vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 
2022. De premie is niet combineerbaar met 
het verlaagd btw-tarief van 6 procent voor 
afbraak en wederopbouw. 

De slooppremie moet aangevraagd worden 
binnen de 3 maanden na goedkeuring van 
de omgevingsvergunning voor de sloop en 
heropbouw. Om in aanmerking te komen 
voor de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie 
moeten de aanvragers een verklaring op 
eer doen, dat ze niet in aanmerking kunnen 
komen voor het btw-tarief van 6 procent en 
geen aanvraag daartoe ingediend hebben of 
zullen indienen.

Meer info
www.energiesparen.be/slooppremie 
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Tekenkriebels? 
Schildervingers?
De Academie voor Beeldende en Audiovisuele 
Kunsten is een broedplaats voor creatieve 
ideeën. Iedereen vanaf 6 jaar is er welkom om 
nieuwe technieken te leren en zich beeldend 
uit te leven. Je kan de ateliers in juni nog 
niet bezoeken, maar in september houden 
we in elke les opendeur. Kom praten met de 
leerkrachten of maak een gratis proefles mee. 
Voorkennis is niet nodig, de enthousiaste 
leerkrachten leren je alle kneepjes van het 
vak.

Kinderen én volwassenen

• 6- en 7-jarigen = 1e graad, blokje van 2 
lestijden per week Beeldatelier.

• 8- tot 11-jarigen = 2e graad, blokje van 2 
lestijden per week Beeldatelier

• 12- tot 17-jarigen = 3e graad, blok van 4 
lestijden per week Beeldatelier.

• 18-plussers = 4e graad, 2 keer 4 lestijden per 
week.
Je kan kiezen uit:
• keramiek
• schilderkunst
• tekenkunst
• BAK = beeldende en audiovisuele kunsten
• cross-over: combineer 2 richtingen

Na 5 jaar in de 4e graad kan je 2 jaar 
specialisatiegraad in dezelfde richting 
volgen. 

Tentoonstellingen

Kom naar onze afstudeerexpo, in GC 
Warande. Op 12 en 13 juni en 19 en 20 juni kan 
je tussen 14.00 en 18.00 uur prachtwerken 
aanschouwen van jongeren uit de 3e graad 
en van studenten tekenkunst, schilderkunst 
en keramiek.
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Verder vind je de ganse zomer ook werken op 
de kunstenroute LikART Light!

September = opendeurmaand 

In september staan onze deuren open 
tijdens alle lesuren. Kom langs voor een 
gratis proefles of om met een leerkracht te 
praten. Start een boeiende reis vol beelden en 
experimenten!

Meer info
ABAK - Opperstraat 33 
https://www.liedekerke.be/ABAK
gabk@liedekerke.be
www.facebook.com/abakliedekerke
053 64 55 97 

Inschrijven voor volgend schooljaar kan tot 
30 juni en van 20 augustus tot 30 september 
2021.

WWW.ACADEMIENINOVE.BE
academieninove@liedekerke.be

053 67 43 95 

schooljaar '21-'22

INFO &
INSCHRIJVEN
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WERKEN

Groot wegen- en 
voetpadenonderhoud
De opdracht voor het groot wegenonder-
houd 2021 werd gegund aan de aannemer 
Norré-Behaegel bvba. 
• Midden april verving de aannemer in 

de Stationsstraat, ter hoogte van de 
fietsers brug, de wegverharding in beton-
straatstenen door een asfaltverharding. 

 

• Op maandag 17 mei ging de uitvoering 
van asfalteringswerken in de Gravenbos-
straat en de Ed. Schelfhout straat van start. 
De werken betroffen het verwijderen van 
de beton straat stenen ter hoogte van de 
weg versmal lingen en de verkeers plateaus, 

gevolgd door de vervanging ervan in 
asfalt verharding. In de Cathemlindeweg 
werden enkele plaatselijke herstellingen 
uitgevoerd met gietasfalt. 

De aannemer Certysterck staat dit jaar in 
voor het groot voetpadenonderhoud. 
• Een zijweg van de Vijfhoekstraat, 

tussen Muurstraat en Vijfhoekstraat, 
kreeg een nieuwe verharding met 
betonstraatstenen. 

• De parking, gelegen op de hoek 
van de Paardenputstraat en de 
Fabriekstraat, werd heraangelegd met 
betonstraatstenen. 

• Verzakkingen in de kasseiverharding 
van de Warandestraat worden hersteld 
en tot slot worden enkele voetpaden op 
verschillende locaties vernieuwd.

 

Onze wegenis- en 
rioleringsprojecten
Bosbaan en Gasthuisstraat
Lokaal bestuur Liedekerke en 
rioolbeheerder Farys willen overgaan 
tot het aansluiten van de Bosbaan en 
de Gasthuisstraat op het gemeentelijke 
rioolstelsel.

Momenteel lozen beide straten hun 
afvalwater en hemelwater gemengd 
in de langsgracht van de Bosbaan en 
de Sportlaan. Het is de bedoeling om 

fietsersbrug Stationsstraat

Gravenbosstraat/Korenbloemlaan



33
#1770

het afvalwater te scheiden van het 
hemelwater zodat het afvalwater niet 
langer in deze grachten terechtkomt. Een 
ingreep die zal bijdragen tot de zuiverheid 
van onze oppervlaktewateren.  

Ondertussen is de bestaande toestand 
opgemeten, zijn de nodige rioolstudies 
opgemaakt en werden de private 
afkoppelingsstudies uitgevoerd. Het 
studiebureau heeft het ontwerp van 
riolering en bovenbouw uitgetekend en 
het bestek opgemaakt. Het dossier werd 
goedgekeurd op de gemeenteraad van 
3 december 2020. De werkzaamheden 
van de nutsmaatschappijen zullen 
uitgevoerd worden in synergie met de 
rioleringswerken. Deze werken worden 
voorzien eind 2021. Alle betrokkenen 
zullen in een afzonderlijk schrijven worden 
uitgenodigd op de informatievergadering.

Beysstraat, Vijfhoekstraat en 
Gaston Mertensstraat (tussen 
N207 en Heuvelkouterweg en 
tussen Heuvelkouterweg en Gaston 
Mertensstraat) 
De ontwerper is bezig met het ontwerp 
van de bovenbouw van de rijweg en 
het definitieve aanbestedingsdossier. 
Van zodra dit is goedgekeurd kan de 
aanbestedingsprocedure voor het 
aanstellen van een aannemer opgestart 
worden. Alle betrokkenen zullen in een 
afzonderlijk schrijven worden uitgenodigd 
op de informatievergadering. 

Molenstraat, Bunderstraat 
en Meregrachtstraat (tussen 
Kleemputtenstraat en Muilenstraat en 
tussen Bunderstraat en N207) 
De nutsmaatschappijen hebben hun 
nutsleidingen aangepast in functie van de 
geplande wegenis- en rioleringswerken in 
deze straten. De ontwerper is bezig met het 
ontwerp van de bovenbouw van de rijweg 
en het definitieve aanbestedingsdossier. 
Van zodra dit is goedgekeurd, kan 
de aanbestedingsprocedure voor het 
aanstellen van een aannemer opgestart 
worden.

Kleemputtenstraat 
(tussen Molenstraat en Affligemsestraat)
Op de gemeenteraad van 20 februari 
2020 is de heraanleg van een deel van de 
Kleemputtenstraat goedgekeurd. Zowel de 
riolering als de bestaande wegenis is in 
slechte staat en aan vervanging toe. Er zijn 
recent diverse interventies nodig geweest 
om lekken, verzakkingen en breuken 
tijdelijk te herstellen. De herinrichting van 
de schoolomgeving ter hoogte van het  
GO! Atheneum Liedekerke is opgenomen 
in het ontwerp om een verkeersveiligere 
inrichting ter hoogte van de schoolingang 
en -uitgang te organiseren. Studiebureau 
Lobelle werkt momenteel aan het 
voorontwerp van deze opdracht in overleg 
met het lokaal bestuur en GO! Atheneum 
Liedekerke.
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Alles wat je moet weten  
over gewogen diftar 

Sinds 7 juni 2021 is onze gemeente gestart met gewogen diftar. Dat betekent concreet dat:
• de gele zakken vervangen werden door grijze restcontainers, voorzien van een chip;
• de groene GFT-containers ook voorzien werden van een chip en de GFT-stickers verdwijnen,
• je via een afvalrekening per kilogram betaalt voor GFT-en restfractie. 

Inruilen gele zakken  
en/of GFT-stickers

Gele zakken en GFT-stickers mag 
je na 7 juni niet meer gebruiken. 
Je kan je overschot wel inruilen in 
GC Warande (vergaderzaal 1 op de 
benedenverdieping, Opperstraat 31). Dit 
kan vanaf 17/06/21 tot en met 27/08/21 
op donderdag (14.00 – 20.00 uur) en 
vrijdag (14.00 – 17.00 uur). Maak wel 
eerst een afspraak tot 1 dag op voorhand 
via https://afspraken.liedekerke.be,  
duid ‘inruilen restzakken en/of 
GFT-stickers’ aan. Het bedrag van 
de ingeleverde stickers en zakken 
wordt aan je afvalrekening bij 
ILvA toegevoegd. Vergeet zeker je 
identiteitskaart en gele zakken en/of 
GFT-stickers niet mee te brengen!

Meer info?
https://www.ilva.be/gewogendiftar

Storten op de afvalrekening

ILvA vraagt je om 35 euro te storten als 
startbedrag. Opgelet! Van zodra je hebt 
gestort, is jouw afvalrekening actief. Je 
betaalt dan onmiddellijk alle betalende 
ILvA-diensten (zoals een bezoek aan het 
recyclagepark of een inzameling van 
grofvuil of snoeiafval en de inzameling 
van restfractie en GFT) automatisch via 
de afvalrekening.

Is je saldo te laag? 
ILvA stuurt je een betalingsuitnodiging 
zodra er minder dan 12,50 euro op je 
afvalrekening staat. Daalt je saldo onder 
0 euro, dan vraagt ILvA je nogmaals om 
je rekening aan te zuiveren, zodat je kan 
blijven gebruikmaken van de ILvA-
diensten. 
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DOSSIER
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Je saldo en afvalverbruik 
raadplegen? 
Na registratie van het gezinshoofd 
kan je het saldo en afvalverbruik van 
je gezin online raadplegen via  
www.ilva.be/gewogendiftar. 
Geen toegang tot internet? De 
betalingsuitnodiging geeft ook een 
overzicht van je afvalgegevens.

Nog vragen?
Contactreer ILvA op het gratis 
nummer 0800 98 002 of neem 
een kijkje op https://www.ilva.be/
gewogendiftar/veelgestelde-vragen

Info voor handelaars 

Heb je een bedrijf en wil je weten of je 
een ILvA-container kan krijgen voor 
de restfractie en GFT?

ILvA zamelt huishoudelijk afval in, 
maar ook bedrijfsafval dat ontstaat 
door ‘huishoudelijke activiteiten’ 
van het bedrijf. Het is qua aard, 
samenstelling en hoeveelheid 
vergelijkbaar met huishoudelijk 
afval. Alle andere bedrijfsafval wordt 
niet door ILvA ingezameld.

Bedrijven kunnen van de dienst-
verlening van ILvA gebruikmaken 
indien ze:
• een ondernemingsnummer hebben
• officieel gevestigd zijn in een ILvA-

gemeente.

Het bedrijf kan enkel gebruikmaken 
van de inzameling aan huis als:
• op het adres van de vestiging geen 

personen gedomicilieerd zijn,
• het inzameladres van het bedrijf op 

een inzamelronde van ILvA ligt.

Een bedrijf krijgt geen gratis 
container ter beschikking, maar kan 
1 restcontainer en 1 GFT-container 
aankopen. Tarief: voor 40 liter en 140 
liter: 40 euro; voor 240 liter (enkel 
restfractie): 60 euro.

Om te weten of je bedrijf recht 
heeft op de dienstverlening, moet je 
eerst via https://ilva.mijncontainer.
be/login online registreren. ILvA 
onderzoekt deze registratie en stuurt 
een mail met een beslissing. Bij 
gunstig advies wordt een pincode 
bezorgd, waarmee je kan inloggen en 
een container aanvragen.

Gebruik de Recycle! app

Vind je je papieren afvalkalender 
niet meer of heb je er geen gekregen? 
Gebruik dan je smart-
phone om de data van 
inzameling te bekijken. Via 
www.ophaalkalender.be 
kan je de handige Recycle! 
app downloaden. Je krijgt 
met deze app zelfs een 
berichtje wanneer je welk 
afval moet buitenzetten.
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VRAAG en ANTWOORD

We merken dat heel wat inwoners nog 
met vragen zitten over de invoering 
van gewogen diftar. Daarom maakten 
we hieronder een overzicht van de 
meest gestelde vragen. Heb je toch 
nog een vraag? Neem een kijkje op 
https://www.ilva.be/gewogendiftar/
veelgestelde-vragen

Wat is gewogen diftar? 
Diftar is de afkorting van gedifferen-
tieerd tarief. Dit is een moeilijke 
benaming voor iets eenvoudigs: 
afhankelijk van het type afval betaal 
je een ander tarief. Hoe minder 
recycleerbaar, hoe duurder.
Gewogen diftar betekent dat je je 
restfractie aanbiedt in een container 
en niet langer in gele zakken en dat je 
afval (restfractie en GFT) gewogen zal 
worden. Je betaalt dan per kilogram 
afval die je aanbiedt. Hoe meer afval 
iemand produceert, hoe meer hij dus 
moet betalen. Maar wie afval voorkomt 
en goed sorteert, zal minder betalen 
dan wie geen inspanning levert. 

Zal mijn afvalkost hoger worden? 
Je hebt je eigen afvalrekening in de 
hand. Vermijd je afval? Sorteer je goed? 
Dan zal je minder betalen dan wie 
dat niet doet. Of je minder zal betalen 
dan tot nu toe, hangt af van de extra 
inspanningen die je doet om afval te 
vermijden en te sorteren. Denk aan 
thuiscomposteren, afvalarm winkelen, 
herbruikbare goederen kopen in plaats 
van wegwerpspullen …  

Zorgt dit systeem niet voor meer 
zwerfvuil en sluikstorten? 
Cijfers tonen aan dat er geen verband 
is tussen de kostprijs van afval en 

de toename van sluikstorten. Ook de 
ervaring van andere intercommunales 
bevestigt dat: sluikstorten is eerder een 
mentaliteitsprobleem. ILvA zal daarom 
blijven inzetten op preventie en advies 
inzake sorteren en recycleren. Samen 
met de steden en gemeenten wil het 
ook verder inzetten op communicatie 
en handhaving: asociaal gedrag moet 
bestraft worden.

Kan ik een slot kopen voor mijn 
container? 
Uit de ervaring van meer dan 115 
Vlaamse gemeenten waar met 
diftarcontainers wordt gewerkt, weten 
we dat het storten van afval in iemand 
anders container zelden gebeurt. 
Bovendien kost een slot 35 euro. Bij 
de opstart van het project worden dus 
containers zonder slot aangeboden. 
Wanneer gezinnen nadien toch 
problemen met sluikstorten hebben, 
kan contact opgenomen worden met 
ILvA. Ten vroegste vanaf 1 januari 2022 
kan je een slot aanvragen.

Wat doe ik als ik uitzonderlijk  
veel restfractie heb? 
Je kan uitzonderlijk 1 extra zak afval 
bij de container plaatsen. De ophalers 
ledigen dan eerst je container en 
steken daarna de extra zak in de 
container, die opnieuw wordt gewogen 
en aangerekend.

Opgelet:
• Je moet de aanbieding van de extra 

zak ten laatste drie werkdagen voor 
de inzameling telefonisch bij ILvA 
melden.

• Je moet je adres duidelijk aanbrengen 
op de extra zak.
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• De extra zak moet volledig in de 
aangeboden restfractiecontainer 
passen na de eerste lediging.

• Heb je een container van 40 liter, dan 
mag de extra zak niet groter zijn dan 
40 liter. Heb je een container van 140 
of 240 liter, dan mag de extra zak niet 
groter zijn dan 60 liter.

• De extra zak met restfractie mag niet 
meer dan 15 kilogram wegen.

• Je hebt geen speciale ILvA-zak nodig. 
Je kiest zelf welke zak je aanbiedt. 
Zorg er wel voor dat hij stevig genoeg 
is, zodat hij niet scheurt.

De ophaler kan de extra zak weigeren 
indien niet aan bovenstaande 
voorwaarden is voldaan.
Wie regelmatig meer afval heeft, kan 
de aankoop van een extra container 
overwegen tegen 40 euro (voor 40 of 
140 liter).

Wat gebeurt er met mijn 
container(s) als ik verhuis? 
De rest- en GFT-container zijn 
verbonden aan je adres. Wanneer 

je verhuist, moeten de containers dus 
blijven staan. Had je een bijkomende 
container gekocht, dan mag je die 
wel meenemen. De afvalrekening 
is gebonden aan het gezinshoofd. 
Wanneer het gezinshoofd verhuist, 
dan neemt hij/zij het saldo mee naar 
zijn nieuwe adres binnen het ILvA-
werkingsgebied. Wie verhuist naar een 
gemeente of stad buiten ILvA, moet 
contact opnemen met ILvA.

Blijven de eerste 100 kilogram 
recycleerbaar afval per jaar 

gratis op het recyclagepark? 
Ja! Jaarlijks mag elk gezin de eerste  
100 kg recycleerbaar afval gratis brengen. 
Niet-recycleerbaar afval dien je te betalen.

TIPS! Hoe kan ik afval 
voorkomen? 

Restfractie
Zorg dat je zo weinig mogelijk 
restfractie hebt!
Gooi er geen papier, karton, glas, GFT en 
PMD in. Breng afgedankte elektrische 
en elektronische apparaten naar het 
recyclagepark en (herbruikbaar) textiel 
naar De Kringwinkel.
Nog beter dan recycleren is natuurlijk 
afval vermijden!
• Koop enkel wat je nodig hebt.
• Misschien kan je apparaten huren of 

delen in plaats van ze aan te kopen?
• Koop geen wegwerpproducten 

(bestek, bekers, zakdoeken …).
• Onderhoud je producten goed. Koop 

duurzame spullen aan.
• Ga naar een Repair Café en laat je 

spulletjes repareren.
• Gebruik een eigen boodschappentas.

PMD
• Koop zo weinig mogelijk voorverpakte 

producten.
• Ga naar een verpakkingsvrije winkel 

of een Zero Waste Shop en vul er je 
eigen bewaardozen en herbruikbare 
zakken.

• Gebruik een brooddoos en geen 
plastic boterhammenzakjes. Die 
laatste zijn niet herbruikbaar en dus 
te mijden. 

• Water van de kraan is goedkoop en 
goed voor het milieu en er is minder 
plastic nodig. 

• Ga je picknicken of geef je 
een feestje? Gebruik geen 
wegwerpbekers, -borden of -bestek. 
Als je niet genoeg servies in huis 
hebt, kan je er lenen van vrienden of 
buren. 
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GFT
• Composteer thuis: eenvoudig en gratis! En 

de beste oplossing voor het milieu, want 
vrachtwagens die om GFT komen, zijn niet 
zo milieuvriendelijk als een compostvat of 
-bak in je tuin.

• Al gedacht aan kippen? Die eten maar al 
te graag je etensresten op. Dat ze je eitjes 
geven, is een mooie bonus!

• Let goed op de houdbaarheidsdatum als je 
iets koopt. Denk aan het verschil tussen ‘ten 
minste houdbaar tot’ en ‘te gebruiken tot’. In 
het eerste geval mag je het product zeker nog 
opeten na de vermelde datum. Je koekjes zijn 
dan misschien al een klein beetje zachter 
geworden, maar voor je gezond heid kan het 
zeker geen kwaad. Met een ‘te gebruiken 
tot’-datum is dat anders. Dit staat op verse 
producten zoals vlees of vis. Eenmaal de 
vermelde datum is overschreden, kan je dit 
niet meer consumeren.

Tuinafval
• Hergebruik je tuinafval! Denk aan een 

takkenwal of een schutting met wilgen.
• Mulch je gras in plaats van het te maaien. 

Je maaisel wordt dan niet opgevangen 
maar fijn versnipperd zodat het kan blijven 
liggen en verteren. Het verbetert de bodem 
en is goed voor de kwaliteit van het gazon.

• Vermijd te sterke groeiers en woekeraars.
• Strooi blaadjes of fijn haagscheersel 

tussen vaste planten of heesters. Die laag 
beschermt de tuingrond tegen uitdroging 
en wordt langzaam door het bodemleven 
afgebroken.

Papier en karton
• Hang een nee-nee sticker op je brievenbus 

zodat je geen reclamedrukwerk meer 
ontvangt. Deze sticker is gratis te verkrijgen 
bij je gemeente, in het postkantoor of bij 
ILvA.

• Laat je gratis op de robinson-lijst zetten 
via robinsonlist.be, zodat bedrijven je geen 
ongewenste ongeadresseerde reclame meer 
sturen.

• Gebruik de achterkant van beschreven of 
bedrukt papier als boodschappenlijstje of 
kladpapier.

• Kopieer en print op beide zijden wanneer 
dat mogelijk is.

Kinderen tot 2,5 jaar in huis? Dan krijg je een luierpremie!

Wat? Naar aanleiding van de invoering 
van de gewogen restafvalinzameling op  
7 juni 2021, verleent het gemeentebestuur 
vanaf 1 januari 2022 als tegemoetkoming 
een jaarlijkse luierpremie.

Voor wie?
Kinderen die ingeschreven zijn in de 
bevolkingsregisters van de gemeente en 
op 1 januari de leeftijd van twee jaar en 
zes maanden nog niet bereikt hebben.

Hoeveel?
De jaarlijkse premie bedraagt forfaitair:
• 20 euro voor kinderen van minder dan 

één jaar.

• 20 euro voor kinderen van meer dan één 
jaar en minder dan twee jaar.

• 10 euro voor kinderen van meer dan 
twee jaar en minder dan twee jaar en zes 
maanden.

Hoe? De premie wordt betaald op de 
ILvA-rekening van de ouders. Deze premie 
wordt automatisch toegekend, je hoeft 
hier niets voor te doen!

Opgelet! Deze premie is niet cumuleerbaar 
met de financiële steun die het OCMW 
verleent voor de aankoop voor luiers en 
verzorgingsproducten voor baby’s in het 
kader van kinderarmoedebestrijding.
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Sociale correcties diftar

Veel afval- of incontinentiemateriaal?
Je hebt recht op een diftarpremie!

Wat? 
Naar aanleiding van de invoering van 
de gewogen restafvalinzameling op 
7 juni 2021, verleent het OCMW een 
jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten 
voor incontinentiemateriaal van zwaar 
zorgbehoevenden of van niet afhankelijke 
personen en aan personen die lijden aan 
een onbehandelbare ziekte waarvan de 
verzorging abnormaal veel afvalmateriaal 
oplevert.

Hoe? 
De aanvraag gebeurt met het 
aanvraagformulier dat te verkrijgen is 
in het OCMW en op de gemeentelijke 
website (https://www.liedekerke.be/
diftarpremie2021-aanvraag) en moet 
gebeuren voor 31 december voor de premie 
van het volgende kalenderjaar. De aanvraag 
moet elk jaar hernieuwd worden.

Het bewijs van het incontinentieforfait 
kan alleen worden geleverd aan de hand 
van een attest van het ziekenfonds.

Het bewijs van onbehandelbare zieke 
kan alleen worden geleverd aan de hand 
van een attest van de behandelende arts 
waaruit blijkt dat de verzorging abnormaal 
veel afvalmateriaal oplevert.
Op basis van het aanvraagformulier wordt 
de premie toegekend aan de personen die, 
op het ogenblik van de aanvraag, aan alle 
voorwaarden voldoen.

Hoeveel? 
De jaarlijkse premie bedraagt:
• 40 euro voor een zwaar zorgbehoevende;
• 20 euro voor een niet afhankelijke 

persoon;
• 20 euro voor een onbehandelbare zieke.

De premie wordt toegekend per 
kalenderjaar, volgend op het jaar van 
de aanvraag. De betaling van de premie 
gebeurt in de loop van de eerste twee 
maanden van het kalenderjaar waarop de 
premie betrekking heeft.

In geval van samenloop wordt alleen de 
hoogste premie betaald. De premie wordt 
betaald door storting op de rekening 
opgegeven in het aanvraagformulier.

Opgelet! Aangezien het reglement van 
de premie pas in werking treedt op 1 juni 
2021, wordt de premie voor het jaar 2021 
gehalveerd en dient de eerste aanvraag 
te gebeuren voor 1 september 2021. 
Uitbetaling van de premie is  
voorzien voor 30 oktober 2021.

Meer info
www.liedekerke.be/diftarpremie
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Heemkring Liedekerke 
redt reus broeder Louis van de ondergang
In februari van dit jaar kwam reus broeder Louis plots in de Liedekerkse media. Met de 
nakende afbraak van ’t Mulhof (Sint-Gabriëlinstituut), was bij de Heemkring Liedekerke 
de herinnering aan de reus naar boven gekomen. Alleen herinnerde niemand zich 
nog het bestaan ervan of men ging er van uit dat hij definitief verdwenen was. Tot de 
Heemkring in het bezit kwam van een tamelijk recente foto van “de restanten” van de 
reus en overging tot de redding ervan. Een prachtig verhaal, dat niet in ons infoblad 
mocht ontbreken, en dus gingen we op zoek naar verheldering bij Eric Geyssens en Jan 
Asselman van Heemkring Liedekerke. 

Wat voorafging…
Aan het einde van het 
schooljaar 1991-1992 stond 
het schoolfeest van het 
Sint-Gabriëlinstituut in 
het teken van 900 jaar 
Liedekerke. Het decor, van 
de hand van meester Paul 
Bronselaer, was een kasteel 
naar het voorbeeld 
van dat van de graven 
van Liedekerke. 
Het verhaal errond 
beschreef de 
geschiedenis van 
Liedekerke, het Sint-
Gabriëlinstituut en 
het leven van broeder 
Louis.

Wie was broeder Louis 
eigenlijk?
Weinigen zullen zich broeder 
Louis (geboren Louis August 
Fransen) nog herinneren. 
Na 63 jaar kloosterleven, 

waarvan zeven jaar in Congo 
en meer dan 40 jaar in het 
onderwijs, overleed broeder 
Louis op 5 maart 1978 op 
80-jarige leeftijd. Broeder 
Louis had een bescheiden 
leven geleid. Hij verstond 
de kunst om gelukkig te 
zijn met simpele dingen en 

heeft getracht dat geluk met 
anderen te delen. Vooral tot 
kinderen en ouderlingen 
voelde hij zich bijzonder 
aangetrokken en hij was 
bij hen zeer geliefd. Hij 
droeg steevast een oude 
stofjas of toga, nooit had 

hij iets nieuws nodig. Ook 
zijn onverzorgde vader 
Abrahambaard heeft hij 
steeds behouden. Allemaal 
tekens van zijn waardigheid 
als missionaris, een tijd 
waarvan hij de verkleurde 
foto’s steeds bij zich hield als 
bewijs.

Waarom werd hij 
voorgesteld door 
middel van een reus?
Omdat broeder 
Louis zo’n typische 
“kop” had, waarvan 
er geen gelijken te 
zien waren in onze 

gemeente en omdat hij 
voor velen een nostalgische 
figuur was, zowel voor de 
toenmalige jeugd, als voor de 
ouderlingen.

Hoe ging het opkomen van 
de reuzen in zijn werk?

DE ONTMOETING

Hij verstond de kunst  
om gelukkig te zijn  

met simpele dingen.
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De komst van de reus werd 
aangekondigd door een 
echte belleman in groen 
uniform en in het bijzijn van 
Doeken, Docka en Geeraard, 
reuzen uit Ninove die de 
installatieplechtigheid van 
hun nieuwe soortgenoot niet 
wilden missen.

De aankleding van de reus 
bleek een ware topprestatie 
van de leerlingen van 
de afdelingen Lassen-
Constructie en Kleding-
Retouches-Verkoop. In een 
zwarte soutane, de oude 
kledij van de broeders van 
het Sint-Gabriëlinstituut, 
compleet met blauwe bef. Het 
hoofd werd vervaardigd door 
beeldhouwer T. Verhellen, 
leraar aan de Kunstacademie 
van Liedekerke.  
 
Na een spontaan applaus 
van het enthousiaste publiek 
dankte de reus met enkele 
danspassen. Daarop nodigde 
ceremoniemeester, leraar 
Godsdienst en Nederlands 

Piet Van Vaerenbergh, 
mevrouw Isabelle Amaury, 
gravin van Liedekerke, 
toenmalig burgemeester 
Etienne Schouppe en E.H. 
Piet Michiels uit naar de 
plaats waar reus broeder 
Louis officieel zou gedoopt 
en geïnstalleerd worden 
tot grootste inwoner van 
Liedekerke. Omringd door 
talrijke getuigen, namen 
de meter en de peter hun 
plaatsen in naast de reus.

Vervolgens begaf de reus 
zich naar het midden van de 
speelplaats, waar hij omringd 
werd door de leerlingen van 
de lagere school. Samen 
dansten zij op de tonen van 
het reuzenlied terwijl de 
meter, peter, doopheer en 
getuigen de geboorteakte en 
het gulden boek tekenden.
Tot de late avond gingen 
de feestelijkheden door. 
Achteraf verdween reus 
broeder Louis van het toneel 
en werd hij nooit meer 
gezien.

Hij moet nochtans niet klein 
geweest zijn. Wat zijn de 
afmetingen?
De reus bestaat uit drie 
delen. Voor het geraamte 
werd Guido Cobbaert met 
de leerlingen van lassen-
constructie aangesproken en 
zij hebben dat vakkundig en 
professioneel tot een goed 
einde gebracht. Van “kop tot 
teen” meet de reus ongeveer 
een kleine drie meter.

Hoe kwamen jullie onlangs 
plots weer bij reus broeder 
Louis uit?
In 2019 deden wij een 
rondgang in het Mulhof, om 
alles wat dreigt te verdwijnen 
vast te leggen op film. Wij 
wisten dat er ooit een reus 
was geweest, maar niemand 
wist ons te zeggen of deze 
nog bestond en waar hij zich 
eventueel kon bevinden. 
Tot wij op Facebook een 
tamelijk recente foto zagen 
opdagen van de resten van 
de reus. Aan de hand van 
de foto wisten wij dat deze 
was genomen in een oude 
fietsenstalling, die op slot zat.

En daar werd hij uiteindelijk 
teruggevonden?
Inderdaad. Sinds 
verschillende decennia 
bleek reus broeder Louis 
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opgeborgen in die verlaten 
fietsenstalling. Toen wij 
dit te weten kwamen, 
hebben wij niet getwijfeld 
en aan broeder Marcel (één 
van de vier resterende 
broeders van Sint-Gabriël) 
gevraagd of de Heemkring 
reus broeder Louis mocht 
redden van de ondergang. 
Ook broeder Marcel wist 
eerst niet waar de restanten 
zich bevonden, maar wij 
hebben ze uiteindelijk toch 
gevonden en meegenomen. 
Nu is hij veilig opgeborgen 
in de stockeerplaats van de 
Heemkring.

Zijn er nog verdere plannen 
met de reus?
In betere tijden, wanneer 
corona onder controle is, 
en wij terug veilig kunnen 
werken, zullen wij trachten 
de reus op te knappen. Dit 
zal heel wat werk vergen, 

want het hoofd, dat gemaakt 
was van kippengaas en 
beplakt met krantenpapier, 
is bijna volledig vernield, 
en ook de soutane zal meer 
dan waarschijnlijk moeten 
vervangen worden. Hiervoor 
zullen we beroep moeten 
doen op handige vrijwilligers.

Maar al bij al is het bestuur 
van Heemkring Liedekerke 
blij dat reus broeder Louis 
in Likert blijft. Misschien 
kan hij dan nog eens door de 
straten van onze gemeente 
wandelen, waar hij in het 
echte leven veelvuldig te 
zien was.

Kunnen we dit als een 
oproep naar vrijwilligers 
beschouwen?
Inderdaad. Via onze 
Facebookgroep “heemkring 
liedekerke group” hebben er 
zich reeds een paar mensen, 

waaronder enkele oud-
leerlingen van de technische 
school van Sint-Gabriël, 
aangeboden om ons te 
helpen bij het restaureren 
van onze reus. Suggesties 
en handige harry’s zijn 
natuurlijk steeds welkom.

Dank voor dit verhelderende 
gesprek! 

Meer info
Wie alles te weten wil 
komen over het verhaal van 
reus broeder Louis en de 
geschiedenis van ’t Mulhof, 
kan dit lezen in het boek  
‘Van Moeliehof tot Sint-Gabriël’, 
te koop bij Heemkring 
Liedekerke voor € 25.  
Opgelet: er zijn nog maar 
enkele exemplaren 
beschikbaar.
 
heemkringliedekerke@
gmail.com.
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WELKOM

IN LIEDEKERKE
Welkom in Liedekerke, Sherry. Wij leerden 
elkaar in februari kennen tijdens een 
onthaalgesprek. Je was nog niet lang in 
Liedekerke en had enkele vragen over 
onze gemeente: je wilde je aanmelden voor 
Nederlandse les en had graag een overzicht 
van het Liedekerkse vrijetijdsaanbod.

Waar kom je vandaan?
Ik ben geboren en opgegroeid in Londen, 
maar heb de Franse nationaliteit. In 1999 
keerden mijn ouders en ik, voor een periode 
van 6 jaar, terug naar Frankrijk. Nadien 
trokken we opnieuw naar Londen. In mei 
2020 verhuisde ik met mijn kinderen naar 
Liedekerke.

Waarom heb je gekozen voor Liedekerke als 
woonplaats?
De ouders van mijn ex-partner wonen hier. 
Ik verhuisde naar Liedekerke zodat zij mij 
wat kunnen helpen bij de opvoeding van de 
kinderen.

Wat is/was je eerste indruk van Liedekerke?
Ik verhuisde naar Liedekerke tijdens de 
lockdown, dus het was hier heel stil. De 
gemeente lijkt op een gezellig, klein, pittoresk 
stadje. Ik heb nog even in Brussel gewoond, 
maar daar was het te druk en gebeurde er te 
veel. Liedekerke is veel rustiger en groener, 
veel aangenamer.

Wat is je favoriete/mooiste plek in 
Liedekerke?
Er zijn veel groene plaatsen waar de 
kinderen kunnen spelen, maar ik ga het 
liefst wandelen aan het station en langs 
de spoorweg. Mijn dochter kan daar fietsen 
en er komen veel gezinnen met kinderen 
wandelen. De mensen die ik daar vaak tegen 
kom, durf ik wel eens aan te spreken over het 
weer of over de kinderen.

Wat vind je van het Likerts dialect?
Ik vind het Likerts dialect moeilijk om te 
verstaan omdat ik nog Nederlands aan 

het leren ben. Ik kan mijn Nederlands wel 
oefenen met de buren. Woorden die ik niet 
begrijp, vertalen ze naar het Engels of Frans. 
Maar een brood (wit, bruin of meergranen) 
bestellen bij de bakker kan ik in het 
Nederlands.

Vul aan…
Ik vind Liedekerke…
gezinsvriendelijk. Er zijn veel groene 
plaatsen om te wandelen en te spelen.  

In Liedekerke zijn de mensen…
gereserveerd. De mensen benaderen je niet 
als je over straat wandelt, ze zullen niet 
spontaan een babbel doen.

Dit vraag ik mij af over Liedekerke?
Hoe moet je sorteren en hoe werkt de 
afvalophaling in Liedekerke?

Ik laat Sherry kennis maken met de telefoon-
app ‘Recycle!’ en zij is meteen enthousiast.
Je vindt er alle essentiële info: datum en 
inhoud van de ophalingen, gegevens van de 
recyclageparken, sorteergids en -tips … Je kan 
zelfs ophaalherinneringen inschakelen, zodat 
je nooit meer je afval vergeet buiten te zetten.

In dit nummer vind je ook meer info over het 
nieuwe systeem van ophalen, diftar.

Bedankt voor je tijd, Sherry! 

Ben jij ook NIEUW IN LIEDEKERKE en  
heb je vragen? Stuur een mailtje naar  
welkom@liedekerke.be.



44
#1770

VRIJE TIJD

Online inschrijven 
voor de jaarmarkt!
Op zaterdag 2 oktober 2021 is het 
hopelijk terug zo ver, de gezelligste 
jaarmarkt van Vlaanderen in de 
Opperstraat!

•  Heb je een handelszaak in de 
Opperstraat?

•  Ben je marktkramer en sta je jaarlijks 
op de jaarmarkt?

•  Heb je een kraam of stalletje en wens 
je voor het eerst deel te nemen?

•  Ben je een vereniging of organisatie 
en wens je een tent of stand op te 
bouwen (enkel op zaterdag)?

Schrijf je dan als de bliksem in via het 
online inschrijvingsformulier:
www.liedekerke.be/vrije-tijd/cultuur/
markten-en-kermissen.

Opgelet: dit moet ten laatste op  
15 augustus gebeuren! Iedereen 
moet zich online registreren, ook de 
jaarlijkse marktkramers, de handelaars 
langs de Opperstraat en de wekelijkse 
zaterdagmarktkramers. 

Jouw online inschrijving is onder 
voorbehoud van de verdere exitstrategie 
inzake corona. Wij kunnen in geen 
geval dezelfde locatie van standplaats 
(in vergelijking met 2019) garanderen. 
Er wordt vermoedelijk ingezet op een 
ruimere spreiding van de standen, 
kramen en attracties. Alle laatste 
praktische info zullen de geregistreerde 
deelnemers ontvangen via mail.

Erfgoedambassadeurs 
gezocht
Ga je graag op stap in de streek? Het maakt 
niet uit of je jong of oud bent of pas in de 
streek woont of er geboren en getogen bent …  
Wij zijn op zoek naar jou! Word één van onze 
ambassadeurs, ga gratis op ontdekking 
in musea en erfgoedplekken en deel je 
ervaringen. Interesse? Neem dan contact op 
met Hilke@erfgoedcelpz.be. 

Fotowedstrijd
In 2021 is het 10 jaar geleden dat de 
erfgoedcel van start ging om het geheugen 
van de streek te borgen voor de toekomst. 
Een goede reden tot feesten dus én om het 
geheugen van onze streek toe te voegen 
aan Wikimedia, één van de grootste visuele 
geheugens op het wereldwijde web.  
Van 1 juli tot 30 september nodigen we je 
uit om je foto’s van erfgoed (gebouwen, 
historische landschappen, tradities, 
processies, volkssporten, ambachten, 
streekgerechten …) en cultuur op te laden 
via Wikimedia Commons. De 10 beste foto’s 
worden in het najaar tentoongesteld én 
krijgen naast een prijs ook een plekje in 
het herfstnummer van PenZine. Grasduin 
dus zeker in je digitale fotocollectie, in je 
fotoboeken op zolder of ga op stap en laat 
je inspireren door je gemeente. Bovendien 
doen alle foto’s die gemaakt worden onder 
de noemer “Wiki loves PZ” ook mee met de 
nationale fotowedstrijd “Wiki loves Heritage”. 
Meedoen is dus de boodschap. 

Meer info: 
www.cultuurregiopz.be en www.wikimedia.be  
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Kunstenwandelroutes LikART 
Light & LikART Kids nog te 
ontdekken tot eind augustus

Alle info via liedekerke.be/likart-light-2021 of 
haal je wandelkaart af in de hal van de bib (of 
aan de gevel).

Unieke theatervoorstelling ‘In 
Topvorm’ komt naar Liedekerke

Op 3 april stond het 
muziektheater ‘In Topvorm’ 
met o.a. Warre Bormans 
gepland in GC Warande. Maar 
die kon door de lockdown 
niet doorgaan… Geen nood, 
op zaterdag 21 augustus, 
komen Warre Bormans, 
Gwen Cresens en Bo Spaenc 
naar Liedekerke.

Een unieke, gezellige 
en COVID-veilige 
cultuurbeleving die je niet 
mag missen!

Drie atleten, potsenmaker Warre Borgmans 
en klanktovenaars Bo Spaenc en Gwen 
Cresens, in de fleur van hun leven, waarvan 
de houdbaarheidsdatum nog lang niet 

Eerste uitzending ‘LikART in je 
living’ schot in de roos

De eerste uitzending van ‘LikART in je living’ 
op 15 mei 2021 werd druk bekeken op het 
YouTube-kanaal van GC Warande. Een dik 
halfuurtje muziek, theater, dans en kunst 
van eigen bodem, met o.a. performances 
van klasgroepen van onze muziek- en 
kunstacademie en Toneelkring De Waag, 
gepresenteerd door Erik Vermeiren (Theater 
De Motoen). Herbekijk de aflevering via: 
https://youtu.be/oiDDGSi0Jv8.

Nog van dadde! 
Wij willen we nog meer Liedekerks lokaal 
talent naar de huiskamer brengen en kijken 
nu al uit naar onze tweede uitzending in het 
najaar.

Interesse om deel te nemen aan deze 
volgende aflevering van ‘LikART in je living’? 
Meld je als kunstenaar, artiest, vereniging ... via 
www.liedekerke.be/likart-light-2021.
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overschreden is. Ondanks een pijntje hier, 
een zalfje daar en wat stram ongemak bij 
het ontwaken. Aanschouw dit olympische 
triumviraat dat je tegemoet treedt zonder 
kunstmatige gezichtscosmetica of 
verdoezelende correcties. Enkel hun rauwe 
oprechte blik en dito gehavende lijven zullen 
je verleiden en ontroeren. Hoogstaande 
verscheurende poëzie, anekdotiek uit de 
goorste goot en naar adem snakkende 
melodieën. 
Tickets: liedekerke.be/vrije-tijd/tickets

1770 ZOMERT gaat voor 
aangepast wandelconcept

Op zondag 11 juli 2021 vieren we de Vlaamse 
feestdag in Liedekerke, traditioneel met 
‘1770 ZOMERT’ in het Pastoriepark. Maar 
deze keer gaat ‘1770 ZOMERT’ on tour. Het 
event vindt plaats op een dynamisch 
parcours langs de Dommelingen en de 
Palitsebeekvallei. Een natuurlijke en 
avontuurlijke beleefwandeling van 4 km 

met 7 verrassende stops vol muziek, magie, 
kleur, poëzie en sportieve vibes. Met o.a. een 
mobiele speelkamer (breek het record), tattoo 
on heels, Les Tsigales ‘gypsy swing’, obstacle 
run, Magico Magico ‘Antonio’ (goochelact) en 
nog zo veel meer. 

Je kan vertrekken met jouw wandelbubbel 
(max. 10 personen) vanaf het Pastoriepark 
of BOKAAL. Vertrek mogelijk om 13.30, 14.00, 
14.30 of 15.00 uur. 

Gratis, wel vooraf inschrijven via:  
liedekerke.be/vrije-tijd/tickets
Inclusief gratis consumptie bij de lokale 
horeca!

Kom terug BUiTen in 1770!

Stilletjes aan trekt het culturele leven zich 
weer op gang, proef in je eigen gemeente 
opnieuw van cultuur en ontspanning, jaja het 
mag! Natuurlijk houden we rekening met de 
nodige veiligheids- en afstandsregels.

1770 Z     MERT
ONTDEK- EN BELEEFWANDELING

Vlaanderen Feest
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MEI TOT AUGUSTUS 2021 DONDERDAG 17.06

Muziektheater De Kolonie
In topvorm!

ZATERDAG 21.08

Lichtschilderijen maken 
met fototoestel

WOENSDAG 07.07

ANJACOPEJANS

1770 ZOMERT
wandeleditie

ZONDAG 11.07

Info & tickets?
   053 64 55 82

PROGRAMMA

Perfectionisme, 
valkuil of talent?

WARRE BORGMANS, BO SPAENC & GWEN CRESENS

   Vrijetijdshuis (op afspraak)   Vrij
Warandestraat 22, 
1770 Liedekerke

uit@liedekerke.be
www.liedekerke.be/vrije-tijd/tickets

Leuke filmpjes maken 
met TikTok

ZATERDAG 21.08

1770 Z     MERT
ONTDEK- EN BELEEFWANDELING

Vlaanderen Feest

1770 Z     MERT
ONTDEK- EN BELEEFWANDELING

Vlaanderen Feest
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De bib tipt: Lees voor, elke dag! Ook met je baby of peuter.

Boeken en baby’s? Natuurlijk! 

Voorlezen aan een baby of 
een peuter is meer dan lezen 
alleen. Aan het boekje voelen, 
verhaaltjes verzinnen, liedjes 
zingen en versjes vertellen bij 

de prenten. Ook dat is voorlezen. 

Voorlezen is oh zo belangrijk, en heeft alleen 
maar voordelen.

Het is leerrijk én gezellig. De woordenschat 
van baby’s en peuters die veel woorden horen 
groeit razendsnel. Bovendien leren kindjes 
niet alleen meer maar ook andere woorden 
kennen wanneer er boeken aan te pas komen. 
En er is nog meer. Als (groot)ouders al vanaf 
heel jong starten met vertellen en samen 
in boekjes kijken, heeft het kindje het later 
makkelijker op school. Dat is zelfs bewezen!

Maar bovenal is samen in boekjes kijken 
gezellig. Dicht bij mekaar zitten, plaatjes 
aanwijzen en benoemen, versjes leren 
kennen, verhaaltjes vertellen ... Het versterkt 
de band, en het is pure ‘kwali-tijd’, goed voor 
een levenslange herinnering aan warme 
momenten en geborgenheid.

‘Ik had er eigenlijk niet bij stil 
gestaan om al zo vroeg met 
boekjes te beginnen, maar 
anderen hadden mij gezegd: 
als je baby kan grijpen, kan hij 
een boekje vastnemen. Toen 

ben ik ermee begonnen.’ Theo 

NIEUWS

Voorlezen aan de allerjongsten, 
een handleiding:

De eerste maanden
Baby’s houden van zwart-wit contrasten. 
Ze horen graag je stem en vinden het fijn 
als je tegen hen praat of voor hen zingt. 
Laat je baby rustig kijken terwijl je het 
boekje stil voor hem houdt.

Na enkele maanden
Baby’s verkennen een boek al kijkend, 
voelend en letterlijk proevend. Ook 
knisper boekjes vinden ze geweldig. Ze 
genieten van versjes en liedjes, in gelijk 
welke taal.

Rond 1 jaar
Jouw baby ontdekt het boek als boek. 
Laat hem de baas zijn van het boek, en ga 
er in mee. Je kan aanwijzen en benoemen 
wat er allemaal gebeurt, zo pikken jonge 
kinderen allerlei woorden op.

Rond 2 jaar
De aandacht gaat steeds meer naar de 
inhoud van het boek. Terwijl je samen 
het boek bekijkt, vindt je kind het leuk 
wanneer je hem bevestigt en stimuleert.

Rond 2,5 jaar
Tijd om echt voor te lezen! Peuters 
begrijpen steeds beter hoe boeken 
lezen gaat. Maak het gezellig. Geluiden 
en gebaren vinden kinderen heerlijk. 
Leesplezier staat voorop, in welke taal je 
ook voorleest!
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Wist je dat…. 
… kindjes (en ook grote mensen) gratis 
lid worden van de bib?

…. de bib over een uitgebreid 
assortiment baby- & peuterboekjes 
beschikt. Boekjes voor in bad, 
contrastenboekjes, donzige 
knisperboekjes, schuifboekjes, 
geluidenboekjes …?

… je de boekjes voor de allerkleinsten 
(0-2 jaar) kan herkennen aan het extra 
icoontje in de vorm van een tutje op de 
cover?

…. de bib over speciale babyrugzakjes 
beschikt, de ‘tatertaal rugzakjes’, 
waarin diverse voorleesmaterialen 
gebundeld zitten voor de allerjongsten: 
een badboekje, een knisperboekje, een 
schuifboekje ...?

Liedekerke =  
Boekstart-gemeente

Fijn! De bibliotheek en het 
consultatiebureau van 
Kind en Gezin slaan sinds 
dit voorjaar de handen in 
elkaar en zorgen ervoor dat 
jonge ouders al heel vroeg 
boekjes voor hun baby 
én het aanbod van de bib 
leren kennen. Wanneer ze 

met hun kindje op het 6 maanden-consult 
naar Kind en Gezin gaan, ontvangen ze een 
eerste babypakketje. Hierin zit een zacht 
voelboekje, een infobrochure ‘Baby’s houden 
van boeken. Een gids voor grote mensen’, én 
de Boekstart-groeimeter. 

Wanneer hun kindje 15 
maanden oud is, ontvangen 
ze bij Kind & Gezin een bon 
om hun Boekstart-peutertas 
in de bibliotheek op te halen: 

een mooie tas met twee kartonboekjes (een 
aanwijsboek en een eerste peuterverhaaltje). 
De brochure ‘Peuters houden van boeken. 
Met boeken de wereld ontdekken’ geeft meer 
informatie over taalontwikkeling en hoe 
boeken de leefwereld van peuters vergroten. 
Leesplezier staat voorop! 

NIEUWS
De bibliotheekmedewerker 
geeft op dat moment ook 
graag een rondleiding in de 
minibib, en kan het kindje 
gratis inschrijven via de 
kids-id.
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1770 Spreekt
Lokaal bestuur Liedekerke werkt aan een 
vernieuwd participatiereglement waarmee 
het bestuur zich engageert om inspraak en 
participatie te realiseren van inwoners en 
doelgroepen ten aanzien van het beleid, de 
besluitvorming en de dienstverlening.  

Een vernieuwing van de adviesorganen zit 
mee vervat in dit project. Op basis van de 

thema’s of projecten die door het bestuur 
worden bepaald, worden er denkgroepen 
of adviesorganen samengesteld. De leden 
gaan het engagement aan om constructief 
en onafhankelijk mee te denken en 
afhankelijk van het thema wordt er in één of 
meerdere overlegmomenten samen tot een 
beleidsadvies gekomen.

Vacatures: denkers met een hart voor Liedekerke (m/v/x)

Oproep leden Denkgroep cultuur & vrije tijd

Lokaal bestuur Liedekerke zet sinds jaren 
actief in op cultuur en kwaliteitsvolle 
vrijetijdsbesteding. Liedekerke wil een 
bruisende en ontmoetingsgerichte gemeente 
zijn waar inwoners en bezoekers culturele 
en vrijetijdsactiviteiten kunnen maken en 
smaken. 

Het gemeentebestuur zoekt daarom 
cultuur- en vrijetijdslovers die actief mee 
willen nadenken over thema’s zoals het 
cultuurprogramma, de sportinfrastructuur, 
de bibcollectie, sporten voor iedereen, 
feestelijkheden, belevingsprojecten, 
ondersteuningsbeleid voor verenigingen 
en organisaties, leesbevordering, 
vrijetijdskansen voor iedereen, etc.

Je denkt mee na over:
• het jaarlijkse cultuur- en vrijetijdsaanbod 

van UiTin1770 (mogelijke voorstellingen, 
workshops, cursussen, lezingen, projecten …),  
binnen de budgettaire en inhoudelijke 
doelstellingen van het gemeentebestuur

• nieuwe cultuurvormen, moeilijk te bereiken 
doelgroepen, lokale cultuurinitiatieven …

• (nieuwe) communicatiekanalen en 
samenwerkende partners

• het aanbod van onze bibliotheek (aankopen 
collectie en leesprojecten)

• suggesties over muziek, theater, educatie, 
literatuur, (podium)kunsten …

• de kwaliteit van onze 
vrijetijdsinfrastructuur (met o.a. sporthal, 
zwembad, GC Warande, bibliotheek, sport-, 
speel- en ontmoetingspleinen …)

• ondersteuningsbeleid voor Liedekerkse 
organisaties, verenigingen en inwoners

Interesse?
• Je bent bereid om je min. 3 keer per jaar vrij 

te maken voor een avondvergadering. Dit 
voor een periode van min. 2 jaar.

• Stuur een mailtje met jouw korte motivatie 
naar uit@liedekerke.be voor 10 september 
2021. 
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Oproep denkgroep masterplan Sportlaan 

Deze denkgroep zal betrokken worden 
bij de opmaak van een nieuw Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan Sportlaan en advies 
verlenen bij de ontwikkeling ervan. Dit plan 
zal in de nabije en iets verdere toekomst de 
leidraad moeten vormen voor concrete acties.

Wie zoeken we? 
• Sportievelingen met een brede interesse in 

sport & beweging
• Actieve sporters die lid zijn van een 

(Liedekerkse) sportclub maar met een open 
blik naar breedtesport kijken

• Regelmatige bezoekers van onze sportsite 
die frisse ideeën hebben

• Professionals die beroepsmatig actief zijn 
in de sport 

• Geïnteresseerde buurtbewoners met een 
passie voor sport

• …
Herken je jezelf in dit profiel en zie je als 
geïnteresseerde inwoner onbenutte kansen 
om meer mensen aan het bewegen te krijgen 
in eigen gemeente? Ben je bereid om enkele 
avonden per jaar op te offeren om dit project 
mee vorm te geven?

Aarzel dan niet en stel je kandidaat om deel 
uit te maken van de denkgroep masterplan 
Sportlaan. 

Stuur een mail met korte motivatie naar 
sport@liedekerke.be en geef aan waarom 
wij je zeker moeten uitnodigen voor deze 
denkgroep. 

Een masterplan? 
De coronapandemie legde het belang 
bloot van voldoende toegankelijke outdoor 
sportinfrastructuur, de toegenomen 
sportbeoefening buiten clubverband komt 
in concurrentie met het bestaande aanbod, 
padelterreinen schieten als paddenstoelen 
uit de grond … 

Het gemeentebestuur wenst daarom 
een toekomstvisie uit te werken voor de 
Sportlaan en de beschikbare ruimte verder te 
ontwikkelen zodat de sportsite klaar is voor 
de uitdagingen van nu en van de toekomst.

Hiervoor starten we een denkgroep 
‘masterplan Sportlaan’ met een 
vertegenwoordiging van het ruime 
sportlandschap in Liedekerke. We willen 
duidelijk de behoeften in kaart brengen 
en inspelen op de trends die op ons zullen 
afkomen.
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TENTOONSTELLING

Tentoonstelling 
afstuderenden 2020 - 2021 
- ABAK Liedekerke
12-13 juni 2021 
19-20 juni 2021
14.00 uur
GC Warande
gratis

Tentoonstelling van de 
afstuderenden in de 
tekenkunst, keramiek, 
schilderkunst en 3de graad.
gabk@liedekerke.be

LEZING

Perfectionisme,  
valkuil of talent?
Donderdag 17 juni 2021
20.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
12 euro

Met haar interactieve lezing 
wil Anja Copejans mensen 
sensibiliseren zodat ze zelf 
aan de slag kunnen met 
hun perfectionismepatroon 
en leren anticiperen op de 

verschillende symptomen 
die in hun leven voor 
negatieve stress zorgen.
uit@liedekerke.be

LEZING

Online lezing: 
kwetsbaarheid  
maakt je sterker
Zaterdag 19 juni 2021
10.00 uur
Online event
7 euro

Heb je soms het gevoel 
dat je niet goed genoeg 
bent? Dat fouten uit het 
verleden je parten blijven 
spelen? Tijdens deze 
online workshop daagt 
psychotherapeute en 
lifecoach Ilse Wevers je 
in een veilige omgeving 
uit om je kwetsbaarheid 
te delen met anderen. Dat 
vergt kracht en een portie 
moed, maar het lucht ook 

op en zorgt voor echte 
verbinding. Via uitwisseling 
en praktische oefeningen 
ervaar je al snel dat 
kwetsbaarheid geen teken 
van zwakte is, maar een 
sleutel vormt om je beter te 
voelen.
https://avansa-
hallevilvoorde.
be/activiteiten/
kwetsbaarheid-maakt-je-
sterker

DIGITALE INFOSESSIE

Ken je rechten als patiënt
Maandag 21 juni 2021
19.30 uur
Online
gratis

In deze interactieve 
infosessie staan we stil bij 
alle rechten van de patiënt 
en zijn mantelzorger. 
Maar wat houden die 
rechten precies in? Geeft 
de specialist je medische 
informatie altijd door aan 
je huisarts en mag je je 
eigen dossier inkijken? 
Kan je de verzorging door 
een arts weigeren en 
wat doe je bij een klacht 
over je behandeling of 
ziekenhuisfactuur? 
vorming@fsmb.be

AGENDA

alle evenementen zijn coronaproof
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GROEN

Infoavond bebossen:  
Boom zoekt bos.  
Bos zoekt grond.
Dinsdag 22 juni 2021
19.30 uur
BosSuzanne
gratis

Heb je ergens een stuk 
grond liggen in het 
Pajottenland dat je 
graag zou bebossen of 
wil je graag bebossen en 
ben je op zoek naar een 
terrein, kom dan zeker 
je oor te luister leggen 
op de infoavond aan de 
rand van Liedekerkebos 
(BosSuzanne). Deze avond 
is er voor iedereen die 
interesse heeft in bossen, 
wil bebossen of een 
financiële bijdrage wil 
leveren om te bebossen. 

Geen voorkennis vereist. 
Reservatie verplicht! Kun 
je niet aanwezig zijn? 
We zullen het geheel 
livestreamen.
sp.pajottenland@
vlaamsbrabant.be

WORKSHOP

Fotografie: 
lichtschilderijen maken
Woensdag 7 juli 2021
19.00 uur
GC Warande - cafetaria
13 euro
De creatieve mogelijkheden 
met lange sluitertijden 
zijn eindeloos. In deze 
verrassende workshop 
toont fotograaf Sander 
de Wilde hoe je met 
je toestel en enkele 
lampjes kleurrijke 

lichtkunstwerken maakt.
uit@liedekerke.be

BELEEFWANDELING

1770 Zomert -  
wandeleditie
Zondag 11 juli 2021
13.30 uur
Pastoriepark of BOKAAL
gratis

Ook dit jaar geen traditio-
neel feest in het park. 
Maar niet getreurd, 
we zorgen voor een 
volwaardig alternatief: een 
natuurlijke en avontuurlijke 
beleefwandeling van 4 km 
met 7 verrassende stops vol 
muziek, magie, kleur, poëzie 
en sportieve vibes.
uit@liedekerke.be

JEUGD

Kijk! Ik Fiets!
Zondag 11 juli 2021
14.30 uur
Pastoriepark Liedekerke
5 euro
Je kindje leren fietsen? 
Dan kan bij ‘Kijk! Ik Fiets!’ 
Een ervaren lesgever helpt 

alle evenementen zijn coronaproof

1770 Z     MERT
ONTDEK- EN BELEEFWANDELING

Vlaanderen Feest
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jou en je kind en zorgt 
voor toffe oefeningen. Zo 
komen jullie op één les al 
een heel eind. Na de les 
thuis nog goed oefenen en 
dan kunnen jullie er met 
het hele gezin met de fiets 
op uit!
sport@liedekerke.be

KAMP

JamaisVu Musicalkamp
12 tot 17 juli 2021
Parochiehuis
145 euro/week

We haalden de hits van 
de jaren 80 van onder het 
stof en maakten er een 
knaller van een musical 
van. Tijdens de kampweek 
zingen, dansen en acteren 
we er op los. We bouwen 
ons eigen decor en sluiten 
af met een spetterend 
optreden! Voor jongeren 
van 9 tot 16 jaar.
jamaisvu.contact@ 
gmail.com

WORKSHOP

Leuke filmpjes  
maken met TikTok
Zaterdag 21 augustus 2021
10.00 uur
Vrijetijdshuis Liedekerke
10 euro

TikTok is een enorm 
populaire app waarmee je 
korte, creatieve filmpjes 
kan maken en delen. In 
deze workshop ben jij de 
ster. Laat je fantasie de 
vrije loop, creëer je eigen 
video en deel die met je 
familie en vrienden.
uit@liedekerke.be

PODIUM

In Topvorm! / 
Muziektheater De Kolonie
Zaterdag 21 augustus 2021
20.30 uur
GC Warande
17 euro

Drie atleten: Warre 
Borgmans, Bo Spaenc en 

Gwen Cresens, in de fleur 
van hun leven, brengen 
hoogstaande verscheurende 
poëzie, anekdotiek uit de 
goorste goot en naar adem 
snakkende melodieën. 
Deze knalvoorstelling is de 
opvolger van ‘Mevrouw Bob’, 
‘DeWattman’, ‘Twee Zielen’ en 
‘De Woordenaar’.
uit@liedekerke.be

KUNSTIGE WANDELING

LikART light / 
kunstenwandelroute
Nog tot 31 augustus 2021
Liedekerke
gratis

De nieuwe 
kunstenwandelroute 
LikART Light van 11 km 
neemt je mee langs 
verschillende kleurrijke 
locaties. Liedekerke heeft 
een sterke voedingsbodem 
voor kunst en dat merk je 
ook echt letterlijk op zijn 
bodem. Voor families is er 
een verkorte, interactieve 
route van 5,5 km, ‘LikART 
Kids’, met kunstige 
creatieve doe-opdrachten 
via de app Actionbound.
uit@liedekerke.be
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HIEP HIEP HOERA

De Schutter Louis  De Strijcker Francine
Gravenbosstraat 124
Gehuwd te Borchtlombeek op 9 april 1971

De Ridder Willy  Van den Brande Jeanne
St-Gabriëlstraat 190
Gehuwd te Liedekerke op 31 maart 1961

Wouters Joseph  Abts Marie
Tulpenlaan 32
Gehuwd te Honsem op 18 maart 1971

De Potter Eric  Van Droogenbroeck José
Ed. Schelfhoutstraat 37
Gehuwd te Liedekerke op 16 april 1971

50
GOUD

50
GOUD

50
GOUD

60
DIAMANT
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De Moortel Emile  Ransbeek Celina
Velodroomplein 5/0031
Gehuwd te Pamel op 5 mei 1961

De Weghe Rufin  Christien Maria
Gravenbosstraat 120
Gehuwd te Liedekerke op 12 mei 1961

De Petter Clement  D’hoe Jeanne
Pamelsestraat 129
Gehuwd te Liedekerke op 7 april 1961

Roelant Frans  Heymans Christina
Rozenlaan 68
Gehuwd te Liedekerke op 12 mei 1961

60
DIAMANT

60
DIAMANT

60
DIAMANT

60
DIAMANT
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Praet Alfons  Segers Lea
Muilenstraat 125
Gehuwd te Liedekerke op 4 mei 1956

65
BRILJANT



GEMEENTEHUIS
Opperstraat 31
1770@liedekerke.be
tel. 1770
www.liedekerke.be

Openingstijden
• maandag tot donderdag  

van 08.30 tot 12.00 uur en  
van 13.00 tot 16.00 uur 

• vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Enkel toegankelijk na afspraak

Secretariaat & Onthaal
1770@liedekerke.be

Personeel & Organisatie
personeel@liedekerke.be

Marketing & Communicatie
communicatie@liedekerke.be

Burgerzaken
burgerzaken@liedekerke.be

Ruimtelijke ordening
stedenbouw@liedekerke.be

Mobiliteit
mobiliteit@liedekerke.be

Milieu
milieu@liedekerke.be

Financiën
financien@liedekerke.be

Openbare werken
openbarewerken@liedekerke.be

Wonen
wonen@liedekerke.be

VRIJETIJDSHUIS
Warandestraat 22
tel. 053 64 55 82

Openingstijden
• ma en do: 15.00 tot 19.00 uur
• di en woe: 13.00 tot 17.00 uur
• vrij: 09.00 tot 12.00 uur
• zat: 10.00 tot 13.00 uur

Terug vrij toegankelijk zonder 
afspraak

Vrije tijd
uit@liedekerke.be

Bibliotheek
bibliotheek@liedekerke.be
tel. 053 64 55 81

DE LOODS
Pamelsestraat 179
deloods@liedekerke.be
tel. 053 67 26 01

GEMEENTELIJKE 
KLEUTERSCHOOL DOL-FIJN
Pamelsestraat 331
gki@liedekerke.be
tel. 053 66 37 19

ACADEMIE VOOR BEELDENDE 
EN AUDIOVISUELE KUNSTEN
Opperstraat 31
gabk@liedekerke.be
tel. 053 64 55 97

POLITIEHUIS LIEDEKERKE
Affligemsestraat 101
PZ.TARL@police.belgium.eu
tel. 053 65 00 65 of 101 (112 met gsm)
fax. 053 65 00 64

Openingstijden
• maandag tot vrijdag van 8.00 uur 

tot 20.00 uur
• zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur
• gesloten op zon- en feestdagen

WIJKPOLITIE LIEDEKERKE
Affligemsestraat 101
pz.tarl.wijk.liedekerke@police.
belgium.eu
tel. 053 65 00 55

Openingstijden (via zonaal gebouw)
• maandag tot vrijdag: van 8.00 uur 

tot 16.00 uur
• donderdag ook van 8.00 uur tot 

20.00 uur

SOCIAAL HUIS
Opperstraat 33
1770@liedekerke.be
tel. 1770

Openingstijden
• maandag tot donderdag  

van 08.30 tot 12.00 uur en  
van 13.00 tot 16.00 uur 

• vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Enkel toegankelijk na afspraak

ACADEMIE VOOR MUZIEK,  
WOORD EN DANS
Muilenstraat 33
academieninove@liedekerke.be
tel. 053 67 43 95

MELDPUNT
www.liedekerke.be
Alle klachten, opmerkingen en 
vragen kunt u melden via de knop 
‘Meldpunt’ op de gemeentelijke
website.

GEMEENTELIJK ZWEMBAD 
HEUVELKOUTER
Sportlaan 5
tel. 053 66 05 73 –  
zwembad@liedekerke.be

WACHTDIENSTEN

Wachtdienst geneesheren
tel. 053 22 17 70 of 1733
Weekdagen van 18.00 uur tot 8.00 
uur
’s morgens
Van vrijdag 18.00 uur tot 
maandagochtend 8.00
uur (en op feestdagen)

Wachtdienst apothekers
tel. 0900 10 500
www.apotheek.be

Wachtdienst tandartsen
op zaterdag, zon- en feestdagen van 
9.00 tot 18.00 uur – tel. 053 70 90 95

ANONIEME ALCOHOLISTEN
Luc tel. 0476 21 94 72
Danny tel. 0483 24 46 60

SOS NUCHTERHEID VZW
www.sosnuchterheid.org
Centraal nummer tel. 09 330 35 25
(24/24 uur bereikbaar)
Wilfried tel. 0496 06 58 67

CONTACT

De diensten van gemeente en
ocmw zullen gesloten zijn op 
woensdag 21 juli 2021.



College
STEVEN VAN LINTHOUT
burgemeester

Politie en veiligheid,
mobiliteit en
verkeersveiligheid,
personeel, milieu,
duurzaamheid en
afvalbeleid, 
participatie
Spreekuur mogelijk 
op afspraak

Steven.vanlinthout@liedekerke.be
tel. 053 64 55 77

DIRK LODEWIJK
schepen

Openbare werken,
ruimtelijke 
ordening en 
planning, 
woonbeleid,
gebouwen, 
patrimonium
en begraafplaatsen,
dierenwelzijn

Spreekuur elke donderdag
van 18.00 uur tot 20.00 uur
of na afspraak
Dirk.lodewijk@liedekerke.be
tel. 053 67 21 24

JORIS POPPE 
schepen

Financiën, lokale
economie en
ondernemen,
markten, kermissen
en feestelijk heden,
ICT en 
e-government,
communicatie
Spreekuur na 
afspraak

Joris.poppe@liedekerke.be
tel. 0471 48 14 03

HANS EYLENBOSCH
schepen

Cultuur,
gemeenschaps-
centrum,
bibliotheek, 
academies,
inwoners, integratie 
en
onthaal
Spreekuur mogelijk 

op afspraak
Hans.eylenbosch@liedekerke.be
tel. 0476 99 67 68

JOHNNY VAN DROOGENBROECK
schepen

Sport, recreatie, 
jeugd,
onderwijs en 
ontwikkelings-
samenwerking
Spreekuur op 
afspraak

Johnny.vandroogenbroeck@
liedekerke.be
tel. 0479 33 07 41

RITA TRIEST
schepen en voorzitter
Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst

Sociale zaken, 
welzijn,
armoedebestrijding,
gelijke kansen en
activeringsbeleid,
sociale huisvesting,
ouderenbeleid en 
erediensten
Spreekuur mogelijk 

op afspraak
Rita.triest@liedekerke.be
tel. 0478 21 28 21

Vanaf 1 september 2021 hervatten 
de zitdagen in het Sociaal Huis op 
dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en 
op donderdag van 18.00 tot 20.00 
uur.

ETIENNE 
SCHOUPPE
Voorzitter 
gemeente- en
OCMW-raad
Etienne.schouppe@
liedekerke.be
tel. 053 66 86 27

Colofon
# 1770
\ Informatietijdschrift van het 

gemeentebestuur Liedekerke

\ Nr. 19
\ Abonnement buiten Liedekerke 

15 euro per jaar over te schrijven 
op rekening 091-0001649-29

Verantwoordelijke uitgever
Steven Van Linthout, 
burgemeester

Redactie
Dienst communicatie & marketing

Ontwerp
CIBE communicatie

Fotografie
medewerkers van gemeente en 
OCMW

Publiciteit
Gemeentebestuur
Opperstraat 31
1770 Liedekerke
tel. 1770
communicatie@liedekerke.be

Druk & lay-out
Van der Poorten

Dit drukwerk werd 100 %
klimaatneutraal gerealiseerd.

De volgende #1770 verschijnt op  
15 september 2021. Gelieve teksten 
voor 15 augustus 2021 te mailen 
naar communicatie@liedekerke.be,  
anders kunnen ze niet meer 
gepubliceerd worden.
De redactie is vrij om ingezonden 
teksten in te korten en/of te 
herschrijven met respect voor het 
meest essentiële van de inhoud.

Verenigingen en organisatoren uit Liedekerke kunnen activiteiten 
publiceren in #1770 via de UiT-databank.
Hoe voer je een activiteit in? Surf naar www.uitdatabank.be
• Maak een account aan. Geef je e-mailadres in en een paswoord.  

Je krijgt meteen een e-mail met de bevestiging van je registratie. 
Krijgt je die e-mail niet? Stuur dan een e-mail naar vragen@uitdatabank.be.

• Log in met je e-mailadres en je paswoord. Vanaf nu kan je activiteiten 
beginnen in te voeren.



Voor al uw vragen
tel. 1770
1770@liedekerke.be
www.liedekerke.be

Al gevaccineerd?
Blijf de maatregelen 
toch opvolgen!

Sven BosmansBettina DeneysYassine Mir


