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De asielcrisis beheerst al vele maanden het nieuws. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken 
staat al die tijd al in het oog van de storm. Hij handelt streng maar rechtvaardig en liet vriend noch vijand 
onberoerd. Op dinsdag 29 november doet hij zijn verhaal in Londerzeel.

Het migratie- en asielbeleid van 
de regering houdt menig burger 
bezig. 

 Belangrijke en ingrijpende vragen 
als “Ontbreekt het niet aan een 
krachtig Europees antwoord op 
de vluchtelingenstroom?” en 
“Worden er nu veel meer crimine-
le asielzoekers teruggestuurd naar 
hun land van herkomst dan onder 
de vorige regering?” gaan vaak 
over de tongen en vragen om een 
antwoord. 

Dat krijgt u op 29 november te 
horen van mijn partijgenoot en 
goede vriend Theo Francken. 

Het bestuur van N-VA Londerzeel 
heeft dan de eer om Theo Fran-
cken te ontvangen voor een ge-
spreksavond in zaal De Kampanje 
(Brouwerijstraat 10 in Steenhuf-
fel). Theo’s drukke agenda laat dit 
soort gelegenheden tegenwoordig 
amper nog toe, maar voor ons 
maakt hij een uitzondering. Wees 
er dus bij! 

Wij nodigen u dan ook graag uit 
op wat een bijzonder boeiende en 
interessante avond zal worden. 

Men zegge het voort en tot dan! 

Uw burgemeester,
Nadia Sminate

Theo Franken komt naar Londerzeel 

Programma
20 uur: Ontvangst en inleiding door Vlaams volksvertegenwoordigster en burgemeester Nadia Sminate
20.30 uur: Staatssecretaris Theo Francken over asiel en migratie, gevolgd door een vragenronde
22 uur: Napraten
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  Tennisclub Setpoint zette een nieuwe tennishal neer.

N-VA zet in op dementievriendelijk Londerzeel

Overal in gemeente verzorgingstafels voor baby’s
Wie kinderen heeft, kent het verhaal maar al te goed: het is niet altijd 
eenvoudig om een geschikte plaats te vinden om uw baby te verschonen. 
Gemeente- en provincieraadslid Koen Moeyersons, zelf vader van twee 
kinderen, stelde op de gemeenteraad van 25 oktober daarom voor om in 
alle openbare gebouwen van de gemeente (opklapbare) verzorgingstafels 
te installeren. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

Er is in Londerzeel nood aan tafels waarop jonge ouders hun baby comfortabel en discreet 
kunnen verversen en verzorgen. Momenteel is dat nog op geen enkele openbare plaats 
mogelijk. Maar in de toekomst, bijvoorbeeld aan het sportcomplex dat volgend jaar 
gerenoveerd wordt, moet hier meer aandacht naartoe gaan.

“Het gaat slechts om een kleine investering, maar eentje die veel jonge ouders zullen 
waarderen”, aldus Koen. “De plaatsing van de tafels kan perfect gecombineerd worden 
met de sanitaire voorziening voor mindervaliden. Daar is er meestal plaats genoeg voor 
een opklapbare tafel.”

Koen, die ook in de Vlaams-Brabantse provincieraad zetelt, zal dit voorstel ook daar 
indienen.

N-VA Londerzeel: Je kan er niet naast kijken!

In 2014 engageerde Londerzeel zich ertoe om tegen 2020 twintig 
procent van haar elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energie te 
halen. In september dit jaar resulteerde dat in een visienota ‘hernieuw-
bare energie’. Hiermee kiest Londerzeel bewust voor méér groene 
stroom (wind, warmte, water, zon). 

Enige tijd geleden kwam de grens met Merchtem in beeld als enig mogelijk gebied om 
een windturbine te plaatsen. In haar positief advies stelde Londerzeel wel een belang-
rijke voorwaarde: zo weinig mogelijk hinder voor de buurtbewoners! Om die reden 
moet de turbine minstens 250 meter van de aangrenzende woningen blijven. 

De Vlaamse overheid is nu aan zet. Zij zal uiteindelijk beslissen of er een vergunning 
wordt afgeleverd. Het spreekt voor zich dat, indien het licht op groen wordt gezet, er 
voldaan zal moeten worden aan alle wettelijke verplichtingen en geldende normen.

In navolging van vele andere 
gemeenten werkte het zorgloket 
ook voor Londerzeel een visietekst 
rond dementievriendelijk beleid uit. 
OCMW-voorzitter Geert Van den 
Bossche: “Concreet hebben we 16 
acties klaarstaan die we tussen nu en 
2018 zullen uitvoeren. Doel van deze 
acties is om mensen met dementie op 
een volwaardige en actieve manier 
te laten blijven deelnemen aan onze 
samenleving.”

Vlaanderen telt vandaag 116 000 
personen met dementie. Ongeveer 
zeventig procent daarvan woont 
thuis. Bovendien zijn er bij elke 
persoon met dementie minstens drie 
andere personen betrokken zijn (als 
mantelzorger, partner, kind van of 
als professionele hulpverlener). Het 
belang van een goede omkadering 
kunnen we dus niet genoeg in de 
verf zetten. Samenwerken is daarbij 
het codewoord: met de verschillende 
gemeentelijke diensten, met de 

middenstand, het verenigingsleven 
en de mantelzorgers.

De acties kan u herkennen aan de 
knoop in de rode zakdoek. Het 
symbool staat voor organisaties en 
handelszaken waar mensen die veel 
vergeten zelf niet vergeten worden. 
Het is een herkenningsteken voor 
iedereen die mensen met dementie 
en hun omgeving een warm hart 
toedraagt.

Windturbine op grens tussen Steenhuffel en Merchtem?

Sporters op Schaselberg gedepanneerd
In afwachting van de nieuwe sportinfrastructuur op de Schaselberg (en omdat er werken aan de gang zijn) werd de 
verlichting op het terrein afgekoppeld. Daarom zocht én vond schepen van Sport Gerda Verhulst een oplossing voor de 
joggers van de twee atletiekclubs die er hun vaste stek hebben.

Om hen ’s avonds in alle veiligheid te laten sporten, zorgde Gerda voor 
mobiele verlichting. Op die manier (en zolang de werken het toelaten) 
kunnen de sporters blijven trainen op hun bestaande looppiste. Ook de 
voetbalclubs blijven niet in de kou staan: zij kunnen uitwijken naar het 
voetbalveld aan de technische school, waar ook de nodige verlichting 
voorzien werd. 

Deze oplossingen zijn overgangsmaatregelen tot de nieuwe 
sportinfrastructuur in het voorjaar van 2017 een feit is. In overleg 
met de sportclubs en onder begeleiding van de sportdienst werden 
concrete bouwplannen uitgewerkt. De plannen kregen groen licht op de 
gemeenteraad van oktober. 

 Zowel Londerzeel als Merchtem zet-
ten in op hernieuwbare energie, zeggen 
de burgemeesters van beide gemeenten.

  De Jaarmarkt in Londerzeel 
kleurde ook dit jaar weer geel!

  De tentoonstelling 
Barwell - Pas – Frengen 
lokte veel volk.

  De plannen voor het nieuwe sport-
complex werden plechtig voorgesteld.

  De N-VA wil de gemeente via 
een app interactief laten com-
municeren met de burgers.

  Ook onze burge-
meester doet mee 
met Rodeneuzendag!

  De N-VA feestte mee op de 

Nacht van de Jeugdbeweging.  De pop-up gin bar sloeg aan bij 

de inwoners.

  N-VA Londerzeel trakteerde de 

inwoners van het centrum op 

een ontbijt.
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  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


