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U KOMT
TOCH OOK
?
Het bestuur van N-VA Londerzeel nodigt u
van harte uit op haar jaarlijkse eetfestijn.
Deze smulpartij is inmiddels al aan haar
elfde editie toe en wordt stilaan een vaste
waarde en een beproefd recept binnen
onze lokale werking. Op zaterdag 17 juni
2017 bedienen onze bestuursleden en
enkele sympathisanten u op uw wenken.
Naar goede gewoonte staan de artisanale
kaas- en garnaalkroketten, het koninginnenhapje, de Vlaamse karbonaden,
de Noorse visschotel en het befaamde
N-VA-dessertenbord weer op de kaart.
Kinderen kunnen zich naar hartenlust uitleven in een speciaal daarvoor ingerichte
speelhoek.
Tot dan?
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Nieuwbouw
school Lijsterstraat
Ook onderwijs is een thema waarop de N-VA sterk inzet. Het schepencollege duidde in april de aannemer aan die de kleuterschool in de Lijsterstraat zal omvormen tot een splinternieuwe infrastructuur die voldoet aan de moderne standaarden inzake
energiezuinigheid en veiligheid.
De huidige staat van de klassen is bedroevend en goed onderwijs onwaardig. De kleuters, leerkrachten en ouders verdienen betere
kwaliteit. Zodra de financiële middelen konden worden vrijgemaakt, hebben we dan ook het licht op groen gezet voor deze investering.
Burgemeester Nadia Sminate (N-VA): “We hebben gekozen voor Machiels, een bedrijf dat een ontwerp heeft voorgesteld dat volledig
aan onze verwachtingen voldoet. Het project omvat een nieuwbouw van vijf ruime klassen, drie sanitaire blokken en een ruime overdekte speelplaats. De polyvalente zaal en één van de klassen zullen behouden blijven. De start van de bouwwerken is voorzien in de
zomer van dit jaar en we hopen dat de kinderen begin 2018 hun intrek kunnen nemen in de nieuwe klassen. Het hele project wordt
geraamd op 830 000 euro.”

Mantelzorgwerking: veel meer dan een premie
Over de mantelzorgpremie heeft u wellicht al gehoord. Maar voor het OCMW
van Londerzeel gaat mantelzorgwerking
over veel meer dan enkel een premie. De
focus van het OCMW ligt de laatste jaren
vooral op het informeren en ondersteunen van de mantelzorgers. Voorzitter
Geert Van den Bossche (N-VA): “In

de eerste plaats wil ons zorgloket een
infopunt zijn waar mantelzorgers terecht
kunnen met al hun individuele vragen
en problemen, vragen over premies,
medische hulpmiddelen, oppasdienst
enzovoort. Daarnaast organiseert het
zorgloket in samenwerking met verschillende erkende mantelzorgorganisaties

vormings- en ontmoetingsmomenten
specifiek gericht op mantelzorgers.”
Tijdens zo’n ontmoetingsmomenten
krijgen mensen de kans om elkaar te
ontmoeten bij een kop koffie en een stuk
taart om zo ervaringen en ideeën uit te
wisselen. Elk ontmoetingsmoment heeft
zijn eigen thema dat dient als rode draad.
Tijdens de vormingsmomenten krijgen
mantelzorgers specifieke informatie rond
een welbepaald thema.
In 2017 wordt er gewerkt rond jonge gezinnen die de zorg hebben voor een kind
met een beperking. Voor hen komt er
immers veel meer kijken bij de dagelijkse
zorg voor en opvoeding van hun kinderen. Deze ‘zorgenkinderen’ hebben extra
ondersteuning, zorg en medische hulp
nodig. In samenwerking met de organisatie Magenta richt het OCMW dit jaar dan
ook verschillende workshops voor hen in.
Zit u zelf met vragen over mantelzorg?
Neem dan zeker contact op met ons
zorgloket.

londerzeel@n-va.be
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Londerzeel investeert in veiligheid
De camera’s met nummerplaatherkenning op het grondgebied
van Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos en Meise zijn vandaag
allemaal operationeel. De lokale politie kijkt dagelijks de geregistreerde nummerplaten na en in het kader van vastgestelde
feiten zoals diefstal, vandalisme en drugs wordt een onderzoek van de gegevens uitgevoerd. De afgelopen maanden
hebben we tijdens een testperiode op deze manier al een
aantal misdrijven opgelost. Ook in het kader van verkeer,
niet-verzekerde voertuigen en technische controle, worden
de geregistreerde gegevens geëxploiteerd.

Om het systeem volledig te laten renderen, werd binnen de
politiezone K-L-M beslist om te voorzien in de oprichting
van een gerechtelijk lokaal informatiekruispunt. Dat vereist
bijkomend personeel, maar zal uiteraard bijdragen aan méér
veiligheid in onze gemeente.

De oplevering van deze ‘slimme’ camera’s heeft lange tijd
aangesleept. De politieraad besliste eind 2015 tot het plaatsen
van deze camera’s ter hoogte van de op- en afritten van de
A12 en dit op het grondgebied van de drie gemeenten, Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise. In het voorjaar 2016 werd
gestart met de werken maar door verschillende technische
problemen, en na een testperiode van enkele maanden, kon de
oplevering van deze werken pas gebeuren in april 2017.

Terugblik op succeseditie ontbijttoer Steenhuffel
Burgemeester Nadia Sminate nodigde op zondag 23 april
alle inwoners van Steenhuffel uit voor een gratis ontbijt in
zaal Forever. Ruim 250 inwoners schreven zich in voor het
gezellige burenonderonsje.
Na eerdere edities in andere deelgemeenten was het immers
de beurt aan Steenhuffel en zoals algemeen bekend zien
zij een feestje altijd zitten! Onze burgemeester benadrukte
dat ze het belangrijk vindt dat mensen mekaar ontmoeten
op informele gelegenheden zoals vandaag. “Ik wil ook dat
de inwoners op een laagdrempelige manier hun politieke
vertegenwoordigers kunnen leren kennen zodat het contact
vlot kan verlopen. Dat er zoveel buren mekaar hier gevonden
hebben stelt mij bijzonder gelukkig” besluit de burgemeester.

www.n-va.be/londerzeel

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:
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