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Welkomstwoord
Door de afdeling

Beste Leden en alle inwoners van Sint-Lievens-Houtem,

De Voorzitter en het gehele bestuur wensen jullie vooral een 
gezond en gelukkig nieuwejaar toe. Ook zullen wij ons dit jaar 
volledig inzetten voor iedereen van Onze gemeente, wij blij-
ven zeker ten dienste van iedereen en blijven verder werken in 
de mate van het mogelijke.We doen ons uiterste best om naar 
elke inwoner te luisteren en na te gaan welke noden er nog zijn 
in Sint-Lievens-Houtem, deze zullen wij ook aankaarten zover 
mogelijk is.

We werken zo verder naar 2024.

Alvast bedankt voor jullie steun 
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Evenementen in de toekomst!
Door het feestcomité

In de nabije toekomst zijn er nog evenementen in het verschiet.

Valentijns actie: Wij stellen een pakket samen dat bestaat uit 

° 3 Brusselse wafels
° 4 kleine suikerwafels
° Een kleine Valentijns verrassing

Dit kan besteld worden met de documenten, die per mail verstuurd 
zijn aan alle leden. De bestelling hiervoor loopt af op 7 februari 2022. 
De producten worden vers klaargemaakt door Ijs Anneleen en worden 
u thuis geleverd, binnen SLh of kunnen afgehaald worden ten huize 
Anneleen op 12 februari 2022.
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De kranten pakte groot uit met het diervriendelijke 
vuurwerk, dat op het einde van de kermis gehou-
den werd. Een pluim in de hoed van ons gemeen-
tebestuur. Ware het niet dat voor de eindejaarspe-
riode, een algemeen verbod werd uitgevaardigd 
voor het afsteken van allerhande vuurwerk. Dit is 
reeds terug te vinden in de gemeenteraads notu-
len van 26-12-2012.

Wel vinden wij het zeer spijtig dat er toch vuur-
werk is afgestoken. De burgemeester moet nog al 
veel toelatingen hebben verleend.

Lopende Dossiers
Door de Secretaris

regenboogzebrapad

Het gemeenschap wegen en verkeer (AWV) wil in 
iedere gemeente of stad in Vlaanderen één regenboog-
zebrapad aanleggen en onderhouden, als het lokale 
bestuur hierom vraagt. Het AWV zal zelf instaan voor 
kosten en onderhoud.

Wel is het duidelijk dat dit zebrapad niet wettelijk is 
en eerder een symbolische “all inclusive“ maatschappij 
promoot. De verkeerscode is hier heel duidelijk over. 
Wij stellen ons de vraag wat als er iets gebeurt op dit 
regenboogzebrapad? Dekt de verzekering de schade? 
Wie is verantwoordelijk? Ook is het AWV betaald door 
belastinggelden dus wederom zullen wij de burgers 
deze kosten mogen dragen.

‘s HondsHuffel

Wij hebben dit megalomaan project met argusogen ge-
volgd en waren dan ook zeer tevreden toen we hoorden 
dat de werkgroep een negatief advies heeft kunnen 
afdwingen van de provincie.

De provincie heeft duidelijk gesteld dat hier geen en-
kele behoefte voor was en dat dit tegen de ruimtelijke 
ordening ingaat. Dit veel te zware bouwprogramma 
met te hoge dichtheid zal nu hopelijk een stille dood 
sterven.

Top werk van de werkgroep! 
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Outro
Door de Afdeling

Wij hebben de laatste maanden niet stil gestaan. Wij zijn 
langs geweest bij de jongste telgen van onze gemeente als 
Sint en Piet. Met zeer veel goede commentaren en oprech-
te blijdschap om de echte zwarte pieten te zien.

Ook willen wij via deze weg iedereen bedanken die de tijd 
en moeite heeft genomen om een lekker tas soep te drin-
ken op de markt. Dit ten voordele van “VZW Huizen van 
Vlaamse Solidariteit”. Er is dankzij alle bijdragen van over 
heel Vlaanderen een cheque afgegeven van 10.000 EUR.

Namens het bestuur danken we jullie voor het blijvende 
vertrouwen


