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N-VA-eetfestijn
Vanaf 17 uur

N-VA KIEST VOOR BREED GEDRAGEN MEERDERHEID
De storm rond de coalitievorming is gaan liggen: de nieuwe bestuursploeg
van Londerzeel is een feit. Onze negen mandatarissen kunnen eindelijk
doen waar ze zo hard voor hebben gestreden: een nieuw beleid voor onze
gemeente op de sporen zetten.

SLEUTELPOSITIE IN NIEUW BESTUUR

Voetbalkantine KLSK Londerzeel

V.U.: Geert Van den Bossche - Kloosterstraat 36 / bus 001 - 1840 Londerzeel - geert.vandenbossche@n-va.be

A. Lambertsstadion
Brusselsestraat 149, Londerzeel
Het bestuur van N-VA Londerzeel
nodigt u van harte uit op haar
jaarlijkse eetfestijn. Deze smulpartij
is inmiddels al aan haar zevende
editie toe en wordt stilaan een vaste
waarde en een beproefd recept
binnen onze lokale werking.
Op zaterdag 4 mei 2013 kan u
kennismaken met onze sterk
uitgebreide bestuursploeg en met
vele nieuwe maar ook vertrouwde
gezichten, die u allemaal met veel
enthousiasme op uw wenken
zullen bedienen.
Naar goede gewoonte staan er
onder andere artisanale kaas- en
garnaalkroketten,
koninginnenhapje, Vlaamse
karbonaden, Noorse visschotel,
Zuiderse kipschotel en heerlijke
nagerechten op het menu.
Kinderen kunnen zich naar
hartenlust uitleven in de speciaal
daarvoor ingerichte speelhoek.
Afspraak dus op zaterdag 4 mei!

www.n-va.be/londerzeel

Wordt het een wandeling door het park? Wel integendeel. De N-VA stapt in het
bestuur op het moment dat er grote budgettaire moeilijkheden zijn (een
uitstaande schuld van 46 miljoen euro). We kozen er niet voor om vanuit de
oppositie garen te spinnen bij de politieke vetes die er tussen bepaalde politieke
families in Londerzeel heersen. Wel kozen we ervoor om verantwoordelijkheid
op te nemen. Gelet op de grote uitdagingen koos N-VA Londerzeel voor een
breed gedragen meerderheid. Binnen het nieuwe bestuur bekleedt onze fractie
een sleutelpositie. Zo kunnen we die keuzes maken die misschien niet altijd het
meest voor de hand liggen, maar die er wel voor zorgen dat Londerzeel een
‘toffe gemeente’ kan zijn en blijven.
N-VA, CD&V en sp.a/Groen sloegen de handen in elkaar. Inspraak, creativiteit
en zuinigheid zijn de drie sleutelbegrippen waarmee we de grote (budgettaire)
uitdagingen aan willen gaan.

MANDATARISSEN GEVEN HET GOEDE VOORBEELD
Gaat de komende zes jaar de knip onverbiddelijk op de portemonnee?
Uiteraard niet. We zullen het wel met minder middelen moeten stellen. Dat is
het gevolg van een aantal investeringsbeslissingen uit het verleden en het
minder gunstige economische klimaat, waar ook de gemeenten de gevolgen
van dragen. Willen we onze gemeente terug gezond krijgen, zullen de
administratie, burger en politici inspanningen moeten leveren.
Onze mandatarissen geven alvast het goede voorbeeld door fors te besparen op
zitpenningen en vergoedingen. Ook de schepenen snoeien flink in hun gages.
De weddes van burgemeester en schepenen worden van
hogerhand vastgelegd, maar qua vergoedingen zagen
we besparingskansen. Die kans hebben we voluit
gegrepen om fors in te leveren. Zo realiseren we een
besparing van meer dan 200 000 euro deze legislatuur.
Onze ploeg zal rust brengen in het woelige politieke
landschap. U koos op 14 oktober voor verandering in
Londerzeel en wij zijn de garantie dat die er zal komen.
Uw toekomstig burgemeester,

NADIA SMINATE

DENKEN.DURVEN.DOEN.

DINSDAG 26 FEBRUARI:

een dag uit het leven van onze OCMW-voorzitter
9.20 uur: Bij mijn aankomst zit onze
schepen, Bart Van Doren, reeds te
wachten in mijn bureau. Even later
komt ook schepen Gerda Verhulst
aan. We hebben de voormiddag
uitgetrokken om de gemeenteraad
van vanavond en het college van
morgen voor te bereiden.
12.30 uur: Bart en Gerda zijn net
vertrokken. Even tijd om te eten en
ondertussen de nodige documenten
te ondertekenen en de post door te
nemen.
12.50 uur: De papierberg valt mee
vandaag. Dat geeft me nog even extra
tijd om de dossiers van het vast
bureau van straks door te nemen.
OCMW-voorzitter Geert van den Bossche
gunt ons een blik op zijn drukke dagelijkse
bezigheden.

7.30 uur: Opstaan, wassen, eten. Alles
op automatische piloot, want een echt
ochtendmens zal ik wel nooit
worden.
8.10 uur: Alvorens te vertrekken, toch
nog snel even een aantal mails lezen
en beantwoorden. Volgende week
houden we immers onze lokale
bestuursverkiezingen en de laatste
details moeten nog worden geregeld.
8.55 uur: Het mailen is wat
uitgelopen, dus is het dringend tijd
om te vertrekken. Voor de eerste keer
dit jaar met de fiets. Het is nog wel
frisjes buiten maar het zonnetje
schijnt, dus die 5 km kunnen geen
probleem zijn.

14.00 uur: Mijn agenda laat me nu
even in de steek. Om 14 uur start
immers het comité voor de sociale
dienst, op hetzelfde moment het
comité voor het woonzorgcentrum en
ik moet nog ergens de tijd vinden om
samen te zitten met onze financiële
beheerder. Eerst naar het comité voor
de sociale dienst dus.
15.00 uur: Even het comité verlaten
om te telefoneren met de secretaris
van de gemeente. Ondertussen loop
ik de financiële beheerder tegen het
lijf. We maken dan maar meteen van
de gelegenheid gebruik om ons
geplande gesprek te voeren.
16.30 uur: Ondertussen ben ik
verhuisd naar het andere comité waar
een toelichting wordt gegeven over
het opnamebeleid van het

woonzorgcentrum. Zeer interessant,
want daar krijg ik regelmatig vragen
over van burgers.
17.45 uur: De revisor die vandaag de
boekhouding van het
woonzorgcentrum onder handen
heeft genomen, komt hierover een
toelichting geven voor de leden van
het vast bureau. Gelukkig heeft hij
enkel positief nieuws te melden. Een
pluim dus voor onze mensen van de
administratie.
18.10 uur: We zijn inmiddels gestart
met de vergadering van het vast
bureau. Ik spoor de collega’s
onmiddellijk aan om het tempo erin
te houden, want straks is het nog
gemeenteraad. De agenda wordt
afgewerkt om kwart voor acht. Net
op tijd dus.
19.55 uur: Aangekomen op het
gemeentehuis. Ons OCMW-budget
2013 wordt ondanks enkele vragen
van de oppositie met eenparigheid
van stemmen goedgekeurd.
22.10 uur: De raad zit erop. Nog even
napraten met de fractie en daarna
naar huis.
23.15 uur: Thuis volgt nog een
nabespreking van de dag, maar dan
met de vriendin. Daarna toch nog
maar iets eten, want dat is er
vanavond nog niet van gekomen.
00.05 uur: Tijd om te slapen want
morgen word ik om 8 uur op het
gemeentehuis verwacht.

Schepen reikt hand uit naar verenigingen
Gerda Verhulst, onze schepen van
Sport, Cultuur & Jeugd, neemt haar
taak ter harte. Zo nam ze onlangs
het initiatief om alle sport-, cultuuren jeugdverenigingen aan te
schrijven om hen persoonlijk uit te
nodigen voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

londerzeel@n-va.be

“Ik maak er een zaak van om de
talrijke verenigingen die
Londerzeel rijk is beter te leren
kennen en te weten waar ze mee
bezig zijn. Het is de taak van een
schepen van Vrije Tijd om in zeer
nauw contact te staan met het
verenigingsleven. Ondertussen krijg
ik vele enthousiaste reacties binnen.

Dat bewijst dat er wel degelijk
behoefte is om mij als nieuwe
schepen te ontmoeten”, aldus Gerda
Verhulst.
Voor diegenen die nog geen
uitnodiging hebben ontvangen,
geen paniek: binnenkort valt ook
uw uitnodiging in de bus.

Zes jaar werken voor Londerzeel

Wie zijn de N-VA’ers die sinds januari het beste van zichzelf geven in de
gemeente- en OCMW-raad? We geven u graag een overzicht.

N-VA levert drie schepenen
De volgende zes jaar levert N-VA
Londerzeel drie van de vijf
schepenen. Dat was nodig om de
verandering die Londerzeel wil te
garanderen.
Bart Van Doren is bevoegd voor
begroting en financiën, personeel en
verzekeringen. Deze flinke opdracht
zal hij, met zijn ervaring binnen de
FOD Financiën, tot een goed einde
brengen.
Gerda Verhulst is bevoegd voor vrije
tijd, integratie, emancipatiebeleid,
feestelijkheden en kermissen. Met
haar aanstekelijke enthousiasme zal
ze zich gedurende zes jaar inzetten
op deze domeinen.
Met Geert Van den Bossche levert de
N-VA ook de OCMW-voorzitter, die
ook deel uitmaakt van het

schepencollege. Geert is de
uittredende voorzitter van N-VA
Londerzeel.

Nadia Sminate burgemeester
vanaf 2016
Halverwege de legislatuur, vanaf
1 januari 2016, neemt N-VAKamerlid Nadia Sminate de
burgemeesterssjerp van Londerzeel
over. Tot die tijd is ze N-VAfractieleidster in de gemeenteraad.

Koen, Patrick en Wim
vervolledigen gemeenteraadsploeg
Koen Moeyersons begint aan z’n
tweede legislatuur als
gemeenteraadslid. Ook in de
provincie zal hij de Londerzeelse
belangen verdedigen. Patrick
Bogaerts en Wim Eeckelaers zijn
nieuw in de gemeentelijke N-VAploeg.

Werken aan uw
welzijn in het
OCMW
Ook in het
OCMW is de
N-VA goed
vertegenwoordigd. Naast
voorzitter Geert
Van den Bossche,
zetelen Dieter
Bellings en
Maria Van
Nieuwenhove in
de OCMW-raad.
Dit zijn de negen mandatarissen
die zes jaar voor u willen werken.
Hebt u een vraag, een
bekommernis of een voorstel?
Laat u horen. Deze N-VA’ers
staan alvast tot uw dienst.

Meer doen met minder centen
Meer doen met minder centen. Dat
is de uitdaging waar vele steden en
gemeenten voor staan. Voor
Londerzeel is dat niet anders.
De voorbije jaren is fors geïnvesteerd
in onze gemeente. Voor Londerzeel
betekent dat ook forse financiële
engagementen. Toch wil de nieuwe
bestuursploeg nieuwe
beleidsinitiatieven nemen zoals een
nieuw verhaal voor onze
sportinfrastructuur. Onder impuls
van de N-VA engageert het voltallige
schepencollege zich om werk te
maken van een efficiëntere, slankere
en dus goedkopere lokale overheid.
Schepen van Financiën Bart Van
Doren verklaart: “Ofwel verhogen we
de inkomsten, hogere belastingen
dus, ofwel verminderen we de
uitgaven. Het is duidelijk dat er nog
vet op de soep zit. Het is onze plicht
als een goed huisvader te waken over
die uitgaven. De rekening moet
kloppen.”

www.n-va.be/londerzeel

De beste leerling van de klas?
Het is onze ambitie om de
budgettaire situatie van Londerzeel
op het juiste spoor te brengen. Want
die weegt op de toekomstige
generaties. Vandaag is het moment
om die toekomst veilig te stellen. Dit
zal niet van vandaag op morgen
gebeuren: op korte termijn zullen we
niet de beste leerling van de klas zijn.
Een vrachtschip kan je immers niet
zomaar omdraaien. Maar op het
einde van de rit moet de
koerswijziging duidelijk zijn.

Besparen door efﬁciënter te
werken
Zo willen we nagaan op welke
manier we de verschillende diensten
binnen gemeente en OCMW nog
beter kunnen laten samenwerken.
Identieke ondersteunende diensten
van gemeente en OCMW, zoals ICT,
willen we zoveel mogelijk laten
samensmelten. Niet alleen om te

besparen maar ook om u nog beter
van dienst te kunnen zijn. Op
dezelfde manier zullen we in alle
departementen nagaan hoe we
efficiënter kunnen werken zonder in
te boeten op kwaliteit en
dienstverlening. Zelf doen de leden
van het gemeentebestuur ook een
duit in het zakje door te besparen op
de eigen politieke werking.

Zorgvuldig met uw zuurverdiende
centen omspringen
Eén ding kunnen we u verzekeren.
De volgende zes jaar willen we
zorgvuldig met uw centen
omspringen. Daar maken we vanaf
dag 1 werk van. Dat is het minste wat
we kunnen doen.

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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