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Londerzeel bij de top van Vlaanderen
Burgemeester, burgemeesteres, burgemeesterin, burgerjuf, 
burger … er bestaat nog geen woord voor een vrouwelijke bur-
gemeester. Er bestaat wel een woord voor het gevoel om burge-
meester te mogen zijn van deze prachtige gemeente: ZALIG!

Kunnen samenwerken met een ploeg medewerkers die dag 
in dag uit het beste van zichzelf geven om van Londerzeel 
een gemeente te maken waar iedereen zich thuis voelt, 
is een enorm privilege. De tijd van ‘De Collega’s’ is lang 
voorbij (hoewel ik uitkijk naar De Collega’s 2.0 …) en het 
resultaat van het harde werk wordt stilaan zichtbaar.

Het Nieuwsblad heeft Londerzeel uitgeroepen tot 
beste gemeente van Vlaams-Brabant.
Gedurende twee jaar hebben de medewerkers van de krant 
testen uitgevoerd in alle 308 gemeenten, soms anoniem via 

mistery visits, soms openlijk via interviews of vragenlijs-
ten. De thema’s waren heel uiteenlopend en gingen van de 
vriendelijkheid van het gemeentepersoneel, de reactiesnel-
heid bij het beantwoorden van mails door de burgemeester 
tot de toegankelijkheid voor mindervaliden of de netheid 
van de kerkhoven.

Twintig tests werden op ons losgelaten zonder dat we er 
ons altijd van bewust waren. Het doet mij dan ook enorm 
veel plezier om onze gemeente te zien prijken bij de toppers 
van Vlaanderen. Ik wil mijn collega’s uit het schepencollege 
danken voor deze prestatie. Een nog grotere dank gaat 
uiteraard naar de stille krachten die dit mogelijk hebben 
gemaakt. En uiteraard dank aan jullie, inwoners van 
Londerzeel, die mee onze warme samenleving maken. 
Ik ben fier op onze gemeente, ik hoop jullie ook.

Nadia Sminate, burgemeester

Wist je dat ...
 de werken aan de nieuwe kleuterschool in de 

Lijsterstraat goed vorderen? Na de krokusvakantie 
kunnen onze kleuters verhuizen naar hun splinter-
nieuwe klasjes.

 ook de aanpalende zwembadsite volop in ontwikke-
ling is?

 de allereerste ideeënmarkt in Meulekesbaas een 
groot succes was? Ze kadert in een groter project 
rond buurtgerichte zorg dat de wijkwerking in onze 
gemeente sterk moet uitbouwen.

 de cafetaria van onze assistentiewoningen volledig 
vernieuwd werd? Vloer en toog werden volledig ver-
vangen en ook de rest van het lokaal werd opgefrist.

 de schuldenlast van Londerzeel voor het tweede  
jaar op rij gedaald is? Onze nieuwe  
burgemeester en de schepen van  
Financiën doen wat ze beloofd hebben.

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Londerzeel wenst u fijne feestdagen!

N-VA
 Londerzeel 

wenst u een fijn 2018!

N-VA Londerzeel in beeld p. 2 en 3 Consensus over op- en afrittencomplex A12 p. 3
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Sanne Eeckelers 
Thuiskomen …
zo voelt het om in het bestuur 
van N-VA Londerzeel te zetelen.

Mijn politieke interesse groeit 
nog steeds en het is een uitda-
ging om anderen kennis te laten 
maken met het boeiende politieke 
veld. Jongeren zijn weinig of 
niet geïnteresseerd in politiek. 
Nochtans moeten wij nú voor 
onze toekomst spreken. Als 
twintiger kan ik voor Londerzeel 
een meerwaarde zijn, omdat ik 
weet wat jongeren echt belang-
rijk vinden.

Hoewel ik samen met mijn ouders en twee zussen in Malde-
ren woonde, ben ik opgegroeid in Londerzeel. Mijn schooltijd 
(kleuter-, lager- en secundair onderwijs) heb ik op Virgo 
Sapiens doorgebracht.  

Ik ben al meer dan twintig jaar actief in de volleybalwereld en 
vroeger kon je me terugvinden op de Londerzeelse atletiekvelden. 
Sport verbindt mensen. Sport maakt vrienden voor het leven.

Als communicatieadviseur van Vlaams minister Ben Weyts 
breng ik mijn ervaringen vanuit de nationale politiek recht-
streeks binnen in onze gemeente.

De Vlaming, de Londerzelenaar heeft nood aan stabiliteit, aan 
een goed bestuur. Samen met deze ploeg kijken we vooruit en 
werken we samen aan verandering.

Sanne Eeckelers
° 25/02/1989
Woont in Steenhuffel met 
Stijn Sarens

Koen Vanhoof 
“Ge zijt zot!”, “Oei oei oei, ge 
weet niet waar ge aan begint”, 
“Zou je dat wel doen?” … Dit 
waren de eerste reacties die ik 
kreeg toen ik vertelde dat ik mij 
politiek ging engageren.

Iedereen die deze reacties gaf, 
heeft gelijk. Keepers zijn altijd 
een beetje zot, zeggen ze … Met 
meer dan 20 jaar in het doel – on-
der andere bij FC-Jozef – zou dit 
een beetje waarheid kunnen zijn.

Ik wist inderdaad niet waar ik 
aan begon, en ik weet het nog 
altijd niet helemaal. Dat hoeft 

ook niet. In de ruim 15 jaar leiding bij de KAJ wisten we het ook 
niet altijd even goed van tevoren, maar we gingen er altijd voor 
met frisse moed, en met succes.

Als politiek onbeschreven blad breng je een zekere frisheid 
mee, waardoor je de dingen uit een ander perspectief kan be-
kijken. Dit brengt dikwijls onverwachte oplossingen voor heel 
diverse uitdagingen. Dat is trouwens ook wat ik al 15 jaar doe 
bij Gamma Londerzeel: oplossingen zoeken voor alledaagse en 
minder alledaagse vragen van onze wel zeer diverse klanten.

“Tof!”, “Amai, knap dat je je wil engageren”, “Je gaat dat goed 
doen”, … Deze reacties kreeg ik ook, onder andere van mijn 
vrouw Tessa. En de reactie van mijn twee kleine kindjes hoop ik 
binnen enkele jaren te krijgen: papa helpt mee bouwen aan de 
tofste gemeente! Uiteraard met de beste ploeg van de gemeente.

En binnen deze ploeg wil ik mij engageren om de dingen af en 
toe anders te bekijken, een frisse blik op de uitdagingen die 
zich stellen, in team en met open vizier.

N-VA verwelkomt nieuwe gezichten

Koen Vanhoof
° 24/07/1980
Woont op Lakeman, op 
de grens van Londerzeel 
met Steenhuffel, met Tessa 
Roels

N-VA Londerzeel in beeld

  Een delegatie van N-VA 
Londerzeel liet zich regis-
treren als orgaandonor

  Balletjesworp op jaar-
markt Londerzeel

  Bierkorf eetfestijn

  Dag van de  
jeugdbeweging   Kubbtornooi Chiro 

Londerzeel

N-VA Londerzeel wenst  
u een prettige Kerst!
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www.n-va.be/londerzeel

  Kubbtornooi Chiro 
Londerzeel

  Molenloop Malderen   Ondertekenen van een engage-
mentsverklaring met als doel de 
lokale handel te promoten

  Scholenveldloop
  Stevoc volleybaltoernooi

Eindelijk consensus over op- en afrittencomplex A12
In september keurde de InterGemeentelijke BegeleidingsCommissie (IGBC) het ontwerp voor een volwaar-
dig op- en afrittencomplex A12 unaniem goed. Volgens burgemeester Nadia Sminate een belangrijke stap 
naar de uitvoering van dit project. “Dit dossier sleept al decennialang aan en de beslissing kan dus echt wel 
historisch genoemd worden. Het nieuwe op- en afrittencomplex moet eindelijk voor meer verkeersveiligheid 
voor álle weggebruikers zorgen.”

Het kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat en de Londerzeelse-
steenweg staat al heel lang op de lijst van gevaarlijke kruispunten in 
Vlaanderen en dit zelfs na de heraanleg van het kruispunt in 2010. 
Een structurele en gerichte aanpak dringt zich dus op. “De aanleg 
van een conflictvrij kruispunt betekent meer verkeersveiligheid en 
een vlottere doorstroming voor het verkeer”, duidt Sminate.

De verkeerslichten aan het kruispunt zullen verdwijnen en er zal 
geen rechtstreekse oversteek van de Kerkhofstraat in Londerzeel 
naar de Londerzeelsesteenweg in Westrode meer zijn. Autobe-
stuurders die van Londerzeel naar Westrode willen rijden, zullen 
dit kunnen doen via een brug over de autosnelweg. Op- en afritten 
zullen het autoverkeer vlot naar en van de A12 leiden. “Fietsers en 
voetgangers zullen de autosnelweg dan weer via een aparte fiets-
brug veilig kunnen oversteken”, aldus Sminate. “Nu alle neuzen in 
dezelfde richting staan, hopen we eindelijk de schop in de grond te 
kunnen steken”, besluit burgemeester Sminate.

Digitaal participatieplatform ‘Citizenlab’ bundelt grote en 
kleine ideeën voor Londerzeel
Om het voor onze inwoners nog eenvoudiger te maken om met de gemeente te communiceren, lanceerde Londerzeel in oktober 
een heus digitaal participatieplatform, Citizenlab genaamd. Onze burgemeester was een van de voortrekkers en gelooft sterk in 
het project. “Met dit nieuwe digitale platform gaan we op een heel eenvoudige manier in dialoog met de burger. Op die manier 
worden mensen sneller en meer betrokken bij initiatieven die door de gemeente genomen worden. Dit moet zorgen voor meer 
inspraak en ruim gedragen projecten. Londerzeel kan er alleen beter van worden.”

De eerste projecten die op Citizenlab gelanceerd werden, zijn de zoektocht naar nieuwe ontmoetingsplekjes in onze gemeente, 
plaatsen waar mensen gezellig kunnen samenkomen, een babbeltje slaan en de kinderen kunnen laten spelen. Ook worden er 
bijkomende plaatsen gezocht voor onze nieuwe buitenfitnesstoestellen. Neem zeker eens een kijkje op londerzeel.citizenlab.co

  Burgemeester Nadia Sminate bekeek de plannen voor het op- en 
afrittencomplex A12 samen met Vlaams minister Ben Weyts.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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