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N-VA reikt meerderheid nogmaals de hand voor 
positieve samenwerking
Nadat de N-VA vorig jaar als grootste partij in de oppositie belandde, was het onze overtuiging dat we onze rol op een constructieve 
manier moesten vervullen, in het belang van Londerzeel. De eerste alinea van het bestuursakkoord beloofde ook veel goeds.  
“Samen werkt! Wij geloven dat enkel oprechte samenwerking onze gemeente vooruit stuwt”, stond er te lezen. Maar de inkt van 
het bestuursakkoord was nog niet droog toen het al opgeborgen werd in de diepste lade van het bureau van de burgemeester.  
“N-VA Londerzeel ervaart geen enkele opening tot samenwerking. Het gebrek aan respect is ongezien in de Londerzeelse  
politiek”, zegt gemeenteraadslid Nadia Sminate. 

•  Omdat de partij van de burgemeester minder zetels telt dan de 
onze, heeft die volgens de regelgeving minder vertegenwoor-
digers in de gemeenteraadscommissies. Dat hield de partij niet 
tegen om zichzelf toch vier leden toe te kennen en de N-VA 
slechts drie. Na herhaaldelijk aandringen om dat recht te  
zetten, dienden we klacht in. De gouverneur gaf ons over de 
hele lijn gelijk. Maar in plaats van haar eigen zetel terug te 
geven, nam de partij van de burgemeester de enige zetel van 
Pro1840 af om die aan ons toe te kennen. 

•  Als gemeenteraadslid heb je het recht om alle documenten die 
eigendom van de gemeente zijn, te consulteren. Elke maand 
opnieuw dringen we erop aan dat alle gemeenteraadsleden 
toegang zouden krijgen tot die documenten. Tevergeefs. 

•  Uitgaven tot 10.000 euro moesten in het verleden niet nood-
zakelijk op de gemeenteraad goedgekeurd worden, om de 
werkbaarheid van een grote organisatie zoals een gemeente 
te kunnen garanderen. De meerderheid trok dat bedrag nu 
op naar 30.000 euro. Daardoor wordt het merendeel van de 
investeringen niet meer onderworpen aan een controle  
in de gemeenteraad. De balans tussen werkbaarheid en  
democratische controle is daarmee helemaal uit evenwicht.

•  Cultuurraad, sportraad, sociale raad … kortom alle niet- 
verplichte adviesraden worden afgeschaft en vervangen door 

een inwonerspanel, waarvan de samenstelling “willekeurig” 
zal gebeuren. Vraag is of dat inwonerspanel echt tot meer 
inspraak zal leiden. 1.200 inwoners aanschrijven over een  
bepaald thema vraagt zijn tijd. En dan is het nog maar de 
vraag of zij meer mogen doen dan enkel ja of nee antwoorden.

•  Transparantie is een populair woord onder politici. Zo ook bij 
het gemeentebestuur. Alleen jammer dat het enkel bij woorden 
blijft. Wanneer we vragen om het woordelijke verslag of  
het audioverslag van de gemeenteraad op de website te  
publiceren, krijgen we steevast het deksel op de neus. 
Vreemd toch voor een partij die daar zelf voor pleitte tijdens 
de verkiezingscampagne?

De N-VA laat zich niet uit het lood slaan en zal op elke gemeente- 
raad eigen voorstellen blijven indienen. “Wij reiken de meerder-
heid nogmaals de hand om constructief en positief samen te 
werken, in het belang van Londerzeel”, besluit afdelingsvoorzitter 
Joris Kiekens.

Gemeenteraadslid Nadia Sminate en 
afdelingsvoorzitter Joris Kiekens

Noteer nu al in uw agenda!

Zaterdag  
6 juni

12 tot 22 uur

Eetfestijn
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Hondenweide: een plezier voor viervoeters en hun baasjes
N-VA Londerzeel stelde op de gemeenteraad voor om een hondenweide in te richten. “Dierenwelzijn staat alsmaar hoger op de 
politieke agenda”, zegt raadslid Sanne Eeckelers. “Onze gemeente kan op deze manier vele trouwe viervoeters en hun baasjes blij 
maken.”

Een plek waar honden en ook hun baasjes kunnen ontsnappen 
aan de dagelijkse drukte is voor N-VA Londerzeel een speer-
punt op het vlak van dierenwelzijn.

“De ideale locatie was voor ons een braakliggend terrein in 
de buurt van het kerkhof dat we met de inrichting van een 
omheinde hondenweide een nieuwe bestemming konden 
geven”, zegt Sanne Eeckelers. “Een perceel van enkele aren met 
eventueel hindernissen is vaak al voldoende om honden de tijd 
van hun leven te geven.”

Ontmoetingsplek

Londerzeel koos uiteindelijk voor de Groene Long. Onlangs 
werd de hondenweide feestelijk geopend. En dat is niet alleen 
goed nieuws voor onze trouwe viervoeters. Een hondenweide 
bevordert ook de sociale relaties tussen hun baasjes. Het is de 
ideale plek waar hondeneigenaars elkaar kunnen ontmoeten en 
verhalen over hun huisdier(en) met elkaar kunnen delen. 

Gemeentebestuur laat slachtoffers eikenprocessierups  
aan lot over
Wie vroeger een nest eikenprocessierupsen in zijn tuin had, kon die voor slechts 50 euro laten bestrijden door de gemeente.  
Daar kwam vorig jaar verandering in: in mei besliste het gemeentebestuur om slachtoffers van processierupsen niet langer te 
helpen bij de bestrijding.

De brandharen van de processierups zijn schadelijk en enorm irriterend voor  
volwassenen, kinderen en (huis)dieren. Om de rupsen te bestrijden, betaalt u voortaan  
gemiddeld 300 euro per boom. Weigert u om de boom te laten behandelen? Dan krijgt u 
een GAS-boete tot 250 euro. 

Gemeentebestuur weigert preventie

N-VA Londerzeel protesteerde tegen deze beslissing van het gemeentebestuur, maar dat 
protest mocht niet baten. Op onze vraag hoe de gemeente de processierups preventief 
zou bestrijden, kwam slechts een zeer vaag antwoord. Wij stellen voor om nestkastjes te 
verdelen, want mezen zijn de natuurlijke vijand bij uitstek van de processierups. 

 Gemeenteraadsleden Greet Ilegems, Sanne Eeckelers en Bart Van 
Doren tijdens de feestelijke opening van de hondenweide. 

Win een nestkastje
Hebt u een eik in uw tuin staan en wilt u het risico op processierupsen op een milieuvriendelijke 
manier beperken? Wij geven twintig nestkastjes voor koolmezen weg. Stuur uw  
contactgegevens naar Koen Vanhoof via mail (koen.vanhoof@n-va.be) of per  
post (Lakeman 37, 1840 Londerzeel) en maak kans om te winnen!
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Geen islamitisch centrum  
in Londerzeel
Het is over en uit met de piste voor een nieuw islamitisch 
centrum in onze gemeente. Al op de gemeenteraden van mei 
en juni uitte de N-VA haar bezorgdheid over de plannen van 
vzw Firdaws om op een residentiële site in de Steenkappers-
straat een zogeheten ‘intercultureel centrum’ te openen. Na 
aanhoudende druk van de bevolking komt de meerderheid nu 
toch tot inkeer.

Nadia Sminate: “Meerdere buurtbewoners spraken ons aan met 
hun vele vragen over dat islamitisch centrum, maar die wer-
den door de burgemeester afgedaan als ‘paniekzaaierij’. Na een 
tijdje begon het de meerderheid dan toch te dagen dat wij niet 
de enigen waren die zich vragen stelden bij de wenselijkheid 
van een dergelijk project in een residentiële buurt. Na meerdere 
verklaringen dat zij geen bezwaren zagen in de plannen van 
Firdaws, kwam enkele maanden later het persbericht dat een 
Koranschool in Londerzeel geen goede zaak zou zijn. De druk 
op sociale media van een brede laag van de bevolking na onze 
vele vragen op de gemeenteraad zal niet vreemd zijn aan dit 
voortschrijdend inzicht van het gemeentebestuur.”

N-VA-voorstel goedgekeurd

Zorg- en kangoeroewoningen 
vrijgesteld van bijkomende  
belasting
Dankzij onze tussenkomst 
op de gemeenteraad van 
december zullen zorg- en 
kangoeroewoningen expliciet 
worden vrijgesteld van de 
6.000 euro belasting per 
bijkomende woonentiteit  
binnen woningbouwprojecten. 
De meerderheid verhoogde die belasting om appartementen-
bouw in onze gemeente te ontmoedigen. Maar veel kangoeroe- 
woningen zijn officieel ook meergezinswoningen. 

“Generatiewonen is de woonvorm van de toekomst”, zegt 
gemeenteraadslid Greet Ilegems. “Over dertig jaar zullen er in 
Vlaanderen per 100 mensen die aan het werk zijn maar liefst  
91 niet werken, vooral door de vergrijzing. De druk op zorg- 
instellingen zal dus enorm toenemen en het zou verkeerd  
zijn om gezinnen die ouderenzorg op zich willen nemen,  
bijkomend te gaan belasten. 
We zijn dan ook tevreden 
dat de meerderheid ons is 
gevolgd en ons voorstel  
tot wijziging mee heeft 
goedgekeurd.”

Greet Ilegems
Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid Gerda  
Verhulst maakt werk van  
ontmoetingsplekken
Vorig jaar startte gemeenteraadslid Gerda Verhulst samen 
met de gemeentelijke dienst Vrije Tijd het initiatief op om 
enkele ontmoetingsplekken in onze gemeente uit te werken. 
Nadat eerder al het speelpleintje in wijk Zandvat in Malderen 
een opknapbeurt kreeg, was nu Sint-Jozef aan de beurt.

Aan het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap werden enkele 
gezellige zitbanken geplaatst. Er staan ook vaak bekeken canvas-
doeken over het werk en leven van Walschap. “Buurtbewoners 
hadden de kans om input te geven. Het resultaat mag gezien 
worden”, vindt Gerda Verhulst. 

Het volgende project op de to-dolijst is de opfrissing van het  
gemeentelijke deel van de pastorietuin. Daar willen Gerda en 
haar collega’s een aangename, openbare rustplek creëren.

Concrete resultaten

“Dergelijke initiatieven vragen een hands-onmentaliteit”, zegt 
Gerda. “Het heeft geen zin om er maanden- of jarenlang over 

te palaveren en ze te kaderen in een ‘groter geheel’. Nu zien we 
meteen resultaat en daar ben ik erg blij om.”

Zaken verwezenlijken, hoe klein ze ook zijn, is een reflectie van 
een ondernemend en dynamisch beleid. “Ik hoop dat de huidige 
bestuursploeg de wilskracht toont om als een locomotief de trein 
te trekken in plaats van als een gestuurd karretje mee te sporen”, 
besluit Gerda.

 Samen met de dienst Vrije Tijd creëert Gerda Verhulst in de hele  
gemeente ontmoetingsplekken.

“Een Koranschool in 
Londerzeel zou geen 
goede zaak zijn”, stelt 
gemeenteraadslid 
Nadia Sminate. ©
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Wist u dat …
  Londerzeel van de Vlaamse Regering bijna 1,5 miljoen extra 
investeringsbudget krijgt?

  gemeenteraadsleden geen gesprek meer mogen aangaan 
met ambtenaren zonder daarvoor schriftelijke toelating te 
vragen?

  de N-VA voorstelde om riooldeksels en elektriciteitskastjes 
te versieren met kunst of foto’s? De vaak aftandse objecten 
ontsieren het straatbeeld en kunnen dankzij lokale kunste-
naars of scholen een nieuw leven krijgen.

  de gemeenteraad open is voor publiek? Elke vierde dinsdag 
van de maand kan u de debatten mee komen volgen.

  u het audioverslag van de gemeenteraad elke maand  
kan opvragen via info@londerzeel.be? We vroegen de 
meerderheid om dat verslag op de gemeentelijke website  
te plaatsen, maar daar ging ze helaas niet op in. 

 N-VA Londerzeel in groep gaat bloedgeven?

Digitaal aanmeldingssysteem voor scholen: vloek of zegen?
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts stelde het nieuwe inschrijvingsdecreet uit. Dat decreet verplicht scholen met  
een capaciteitsprobleem om met een digitaal aanmeldingssysteem te werken. Ondanks het uitstel vond de meerderheid in 
Londerzeel het nodig om onze scholen halsoverkop in te schrijven voor het aanmeldingssysteem. 

Het digitale aanmeldingssysteem zou  
ouders moeten verzekeren dat hun kinderen 
een plaatsje op een school krijgen zonder 
dat ze daarvoor voor de schoolpoort 
moeten kamperen. Voor het basis- 
onderwijs zijn er voorlopig drie factoren 
die bepalen of uw kind een plaats krijgt: 
de eigen voorkeur, de afstand van de 
school tot de woonplaats en het feit of er 
een moeilijke gezinssituatie is of niet. Dat 
klinkt goed, maar om dit systeem te laten 
werken, moet er per school en per klas 
een maximumcapaciteit bepaald worden, 
want sommige scholen zitten nu al op 
hun tandvlees. 

Capaciteitsprobleem

En net daar schiet het nieuwe systeem  
tekort: er is geen enkel plan om het  
capaciteitsprobleem structureel aan  
te pakken. Elke tien jaar groeit de  
schoolpopulatie met tien procent. Op die 
groei kan je anticiperen. Maar dat doet 
men niet: er worden geen uitbreidings-
mogelijkheden op lange termijn gepland.

Geen plaats in eigen gemeente

“Wij hebben het er vooral moeilijk mee 
dat in secundaire scholen loting bepaalt 
wie een plaats krijgt als er een tekort is”, 
zegt gemeenteraadslid Koen Vanhoof. 
“De nabijheid is daarbij géén factor. Bij de 
inschrijvingen voor dit schooljaar werden 
er massaal kinderen aangemeld van  
buiten de regio, waardoor er voor  
kinderen uit Londerzeel geen plaats  
was in de eigen gemeente.” 

Londerzeel staat alleen met 

aanmeldingssysteem

“Veel scholen buiten de regio hadden nog 
geen aanmeldingssysteem, waardoor de 
ouders daar op twee paarden wedden. 
Die leerlingen kregen vaak een plaats 
toegewezen in Londerzeel om die nadien 
– als ze zich twee maanden later in de 
eigen regio hadden kunnen inschrijven – 
weer af te staan. Dat kan uiteraard niet de 
bedoeling zijn”, aldus Koen Vanhoof.

De N-VA heeft van meet af aan gewaar-
schuwd dat men oog moest hebben voor 
de Londerzeelse scholieren. Het is niet 
interessant om lokaal met een digitaal 
systeem te werken, terwijl scholen in de 
regio rond ons dat niet doen. Voor het 
komende schooljaar wordt dit probleem 
“opgelost” door de regio te verruimen 
met de scholen uit de regio Leuven,  
Tervuren, Merchtem, Mechelen en  
Vilvoorde. Benieuwd wat dat zal brengen. 
We volgen het op.

Bij de inschrijvingen voor dit schooljaar werden er massaal kinderen aangemeld van buiten 
de regio, waardoor er voor kinderen uit Londerzeel geen plaats was in de eigen gemeente.” 

Koen Vanhoof, gemeenteraadslid
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Voor heel wat projecten legde het N-VA-gemeente- 
bestuur de voorbije bestuursperiode de basis. Zo zal  
de nieuwe bestuursploeg de cultuursite verder  
uitwerken waarvoor voormalig schepen van Cultuur 
Gerda Verhulst al middelen voorzag. 

Ook de heraanleg van de Drietorenstraat werd al  
begroot in de meerjarenplanning 2014-2019. “We  
kunnen alleen maar toejuichen dat de huidige  
meerderheid voortbouwt op de fundamenten die de 
N-VA de voorbije jaren heeft gelegd”, zegt gemeente-
raadslid en voormalig schepen van Financiën Bart  
Van Doren. “Helaas missen we wel een degelijk  
onderbouwde visie op onze mobiliteit.”

Dubbele kosten

“Verder stellen we ons de vraag of bepaalde dure inves-
teringen niet dubbelop zijn”, zegt Sanne Eeckelers. “De 
meerderheid wil de kasseien in Londerzeel-Dorp onder 
handen nemen, zonder de honderd jaar oude riolering 
mee te nemen in de heraanleg. Tweemaal het hart van 
onze gemeente openleggen op korte termijn lijkt ons niet 
bevorderlijk voor het ondernemersleven.”

Steenhuffeldorp is enkele jaren geleden heringericht en 
zou volgens de meerjarenplanning in 2023 aangepakt 
worden. Het investeringsbudget kan volgens ons beperkt 
worden door bijvoorbeeld bepaalde verkeersstromen 
te herbekijken, zodat de andere dorpskernen in onze 
gemeente ook een stuk van de taart krijgen.

N-VA kritisch over extra belastingen

De meerderheid had er de mond van vol dat ze met een 
beperkt aantal middelen bijzonder creatief was geweest 

om een duidelijke visie voor de gemeente uit te  
werken. Maar voor de realisatie van haar meerjarenplan 
komt ze wel aankloppen bij wie hier bouwt, woont en  
onderneemt. In totaal zal er deze bestuursperiode zo’n  
5 miljoen euro aan extra belastingen geheven worden. 
Wij kunnen daar uiteraard niet mee akkoord gaan en 
deden een aantal voorstellen om onrechtvaardigheden 
uit die nieuwe belastingen te halen.

Toezien op gezonde financiën

“Ik wil onze financiële dienst bedanken voor het voorbe-
reidende werk”, zegt voormalig schepen van Financiën 
Bart Van Doren. “In de vorige bestuursperiode hebben 
we achter de schermen hard gewerkt om Londerzeel 
klaar te stomen voor de toekomst. We effenden het pad 
naar gezonde financiën en startten met de afbouw van 
de schulden. Wij blijven bezorgd om onze financiën en 
zullen nauw toezien op de inkomsten en uitgaven van 
deze meerderheid.”

Meerjarenplan 2020-2025
Gemeentebestuur bouwt verder op N-VA-fundamenten

Op de laatste gemeenteraad van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen stond traditioneel het  
meerjarenplan op de agenda. In dat plan licht de meerderheid haar strategische visie en actieplannen toe met 
daarbij telkens de aangewende budgetten. “In het meerjarenplan 2020-2025 zitten heel wat elementen waarvan 
de aanzet al in de vorige bestuursperiode is gegeven”, duidt gemeenteraadslid Nadia Sminate. 

 Voormalig schepen van Financiën Bart Van Doren zal  
nauw toezien op de inkomsten en uitgaven van het  
gemeentebestuur.
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De Verandering werkt 
voor Vlaams-Brabant

Met de N-VA …

... versterken we het 
Vlaamse en groene 
karakter van onze 

provincie

... geniet u binnenkort 
van meer en betere 

fietssnelwegen en veilige 
lokale fietsverbindingen

... komt er in het 
arrondissement 

Halle-Vilvoorde een 
volwaardig justitiehuis  

... investeren we met het 
Vlaamse Randfonds extra in 
kinderopvang, zorg, welzijn, 

inburgering en onderwijs 

Ben 
Weyts

Vlaams minister 
van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en 
Vlaamse Rand

Bart
Nevens 
gedeputeerde
provincie Vlaams-Brabant

De Vlaams-Brabantse 
steden en gemeenten 
krijgen van de Vlaamse 
Regering 132 miljoen euro 
extra om hun open ruimte 
te bewaren, de pensioenen 
te betalen en te blijven 
investeren.

“

012419


