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Het beste voor Londerzeel
Beste Londerzelenaar,

We bevinden ons in woelige wateren, letterlijk en fi guurlijk. 
Alweer hebben heel wat inwoners met lede ogen het stijgen van 
het waterpeil moeten aanzien. Afgelopen jaren werd er zwaar 
ingezet op het bestrijden van die wateroverlast. In sommige straten 
zien we de roeibootjes effectief niet meer opduiken wanneer het 
aanhoudend regent, maar op andere plaatsen blijven de rubberen 
laarzen helaas een basisuitrusting in menig huishouden. We 
mogen deze problematiek niet loslaten. Het goeie nieuws is dat 
u en ik ons steentje hiertoe kunnen bijdragen. Door bijvoorbeeld 
na te gaan of alle verharding wel degelijk noodzakelijk is kunnen 
we al een wereld van verschil maken. Verder in dit blad leest u 
hierover meer.

Crisis draaglijker maken
Helaas staat het water ons ook vaak fi guurlijk aan de lippen. 
De crisis begint zwaar te wegen op ieder van ons. De jeugd die 
alle ontspanningsmogelijkheden worden ontzegd, senioren die 
de eenzaamheid te veel wordt, ondernemers die de facturen 
niet meer kunnen betalen … We ervaren allemaal hoe zwaar de 
impact is op onze samenleving. De N-VA zet zich hard in om de 
crisis voor onze inwoners draaglijker te maken. Begeleiding op 
maat van onze handelaars, ondersteuning van de verenigingen, 
organisatie van buitenschoolse activiteiten in de klasbubbels, 
ondersteuning van de horeca … Zoals we dat al twee jaar lang 
gewoon zijn werden deze constructieve voorstellen helaas 

telkens meteen weggewuifd. Het klassieke spel tussen meerder-
heid en oppositie zou u denken. Maar in tijden van crisis zouden 
die machtsverhoudingen niet mogen spelen.

Steun voor N-VA-voorstellen
Misschien heeft u die negatieve sfeer ook opgemerkt en werd 
de kritiek op de halsstarrige houding van de burgemeester en 
schepenen hen te veel, want op afgelopen gemeenteraad werd 
er constructiever met ons samengewerkt. Zo werd ons voorstel 
aanvaard om een nieuw vuilnisbakkenplan op te maken in de 
strijd tegen zwerfvuil en werd ons protest tegen de Brusselse 
stadstol voor de Londerzeelse pendelaars mee ondersteund. 

In de politiek stappen doe je uit idealisme, je wil het beste voor je 
gemeente. Al te vaak worden er spelletjes gespeeld om mekaar 
het licht in de ogen niet te gunnen en dat allemaal vanuit elec-
toraal oogpunt. Wij hopen dat de burgemeester en schepenen 
eindelijk hebben ingezien dat ze de Londerzelenaar hiermee geen 
dienst bewijzen en hun slogans nu ook zullen omzetten in een 
warm beleid voor Londerzeel.

Nadia Sminate 
Fractievoorzitter

Joris Kiekens 
Afdelingsvoorzitter

Trouwt u binnenkort in openlucht?
Binnenkort kunnen in onze gemeente bruidsparen hun liefde in openlucht beze-
gelen. Afgelopen gemeenteraad stemde de meerderheid in op de vraag van raads-
lid Koen Moeyersons om de mogelijkheid te bieden ook in openlucht te huwen. 
Tot op heden kon dit enkel in de raadszaal van het Administratief Centrum.

“De huwelijksdag is veruit de belangrijkste dag uit het leven van twee geliefden”, zegt 
Moeyersons. “Dat de huwelijksgeloften binnenkort ook in het idyllische groen van de 
Groene Long voltrokken kunnen worden, is ongetwijfeld fantastisch nieuws voor velen.”

Vanaf wanneer dit zou kunnen, is nog niet geweten. Het gemeentebestuur zal dit zo 
snel mogelijk uitrollen.
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Londerzeel verzet zich tegen Brusselse stadstol en 
kilometerheffi ng
De gemeenteraad van januari was niet alleen de eerste van dit 
nieuwe werkjaar, maar ook eentje met heel wat constructieve 
beslissingen. Het gemeentebestuur keurde namelijk de N-VA-
motie tegen de stadstol en de kilometerhe�  ng voor automo-
bilisten die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnenrijden 
goed. “Ik ben heel tevreden dat de voltallige gemeenteraad – op 
drie onthoudingen na vanuit Pro1840 en Groen – deze motie 
mee onderschrij� ”, zegt gemeenteraadslid Sanne Eeckelers.

Zo’n 1.500 Londerzelenaren pendelen dagelijks naar hun werk in 
Brussel. 40 procent van hen doet dat met de auto. De eenzijdige 
pestbelasting die Brussel de Vlaming wil opleggen zou onze 
pendelende inwoners tot zo’n 2.000 euro per jaar kunnen kosten. 
“Bovendien gaat het niet enkel om werkverplaatsingen, maar 
ook om vrijetijdsverplaatsingen of levensnoodzakelijke verplaat-
singen wanneer je bijvoorbeeld een beroep moet doen op de 
dienstverlening van het UZ Jette.” De alternatieve vervoermodi 
zoals randparkings, mobipunten en openbaar vervoer zijn tot op 
vandaag ontoereikend om op een locatie in Brussel te geraken.

Krachten bundelen

De stadstol is een asociale en discriminerende maatregel voor 
onze inwoners. “Wij zijn erg tevreden dat ook enkele meerder-
heidspartijen deze motie hebben meegestemd en hun engage-

ment opnemen om samen met onze buur-
gemeenten gezamenlijk op te treden om deze 
stadstol te verhinderen of de impact ervan 
op onze pendelaars te minimaliseren. Met 
vereende krachten bereiken we immers 
meer voor de Londerzelenaar.”

Gemeente stapt mee in 
N-VA-voorstel voor effi ciënter 
vuilnisbakkenplan
Londerzeel hee�  net als vele andere gemeenten maar al te vaak te maken 
met zwerfvuil en sluikstort. Zowel de intercommunale Incovo, de 
gemeente, als de vele vrijwilligers namen al heel wat initiatieven om deze 
problematiek aan te pakken. Een deel van de oplossing zou een gerichtere 
en e�  ciëntere plaatsing en monitoring van de straatvuilbakken kunnen 
zijn. Raadslid Koen Vanhoof stelde in januari voor om als gemeente 
toe te treden tot het project ‘vuilnisbakkenplan’ van Mooimakers. De 
gemeenteraad keurde het voorstel goed. 

“Door in te stappen in dit project zal de gemeente zowel inhoudelijk als 
financieel ondersteund worden om de openbare vuilnisbakken te monitoren, 
(visueel) te verbeteren, te verplaatsen of er bij te plaatsen. We zijn tevreden 
dat de gemeenteraad eensgezind ons voorstel goedkeurde”, zegt Vanhoof.

Logistieke en fi nanciële steun

De gemeente kan via Mooimakers onder andere opleidingen volgen en 
via een digitaal platform zorgt Mooimakers voor de nodige monitoring. 
Londerzeel krijgt 8.000 euro steun van Mooimakers om dit project extra te 
ondersteunen.

 De eenzijdige pestbelasting die Brussel de Vlaming 
wil opleggen zou onze pendelende inwoners tot zo’n 
2.000 euro per jaar kunnen kosten.

Sanne Eeckelers, gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid Koen Vanhoof stelde voor dat de 
gemeente de straatvuilbakken gerichter zou plaatsen en 
effi ciënter zou monitoren.
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Skatepark: skaters moeten betalen voor gebrekkige verlichting

Ontmoetingsplaatsen krijgen vorm
Op initiatief van voormalig schepen van Sport Gerda Verhulst en voormalig 
OCMW-voorzitter Geert Van Den Bossche werd vorige bestuursperiode hard 
gewerkt aan de uitrol van ontmoetingsplaatsen in onze gemeente.

Op verschillende plaatsen werden outdoor sporttoestellen geplaatst en gelijktijdig 
werden in samenwerking met de Jeugddienst en het Zorgloket plannen gemaakt 
om van deze locaties volwaardige ontmoetingsplaatsen te maken. 

Vrienden ontmoeten

“We zijn blij het resultaat te kunnen zien van onze plannen en hopen dat dit 
project verder uitgerold kan worden over heel wat locaties in onze gemeente”, 
zegt Gerda Verhulst. “In deze moeilijke periode is eens te meer gebleken dat 
samen buiten zijn niet enkel goed is voor het fysieke, maar ook voor het mentale 
welzijn. Wie weet smeed je op deze ontmoetingsplaatsen onverwachte 
vriendschappen voor het leven”, vult Geert Van Den Bossche aan.

Gerda Verhulst en Geert Van Den Bossche in Zandvat, Malderen. 
Een van de uitgerolde ontmoetingsplaatsen in onze gemeente. 

Wie een halfuurtje op een verlichte skatepiste op de sportsite Schaselberg wil skaten, moet daar voortaan 50 cent voor neertellen. 
Onze jongeren zien daar geen graten in, maar mogen in ruil wel degelijke verlichting verwachten. Niets is minder waar, helaas. 
Onze voormalige jeugd- en sportschepen Gerda Verhulst ging een kijkje nemen op de piste en was verontwaardigd. “De gemeente 
plaatste twee spots, maar die voldoen niet qua lichtinval en creëren daarenboven een schaduwinval op de piste, wat het skaten 
gevaarlijk maakt en het risico op valpartijen alleen maar vergroot.”

De skaters zijn vragende partij om tijdens de donkere uren van 
de dag het skatepark te verlichten, zodat zij ook op die momenten 
kunnen skaten. Het gemeentebestuur plaatste daarop een betaal-
automaat waar de skaters 50 cent kunnen inwerpen en daarmee 
30 minuten licht krijgen. Maar de twee spots die de gemeente 
plaatste verlichten het skatepark onvoldoende en zorgen zelfs 
voor schaduwinval op de piste. 

Degelijke verlichting is aanwezig

De skaters krijgen dus geen waar voor hun geld. Er staat noch-
tans al een verlichtingspaal met drie professionele ledspots die 
het volledige skatepark kunnen belichten. Het skatepark, dat een 
onderdeel vormt van de totale sportsite Schaselberg, werd aange-
legd in 2017 tijdens de vorige bestuursperiode. Bij de aanleg werd 
de verlichting zo opgesteld dat niet alleen het skatepark, maar 
ook het aangrenzende basketbalveld verlicht kon worden. “Wij 
begrijpen niet dat de gemeente twee tuinspots aankoopt, terwijl 
er degelijke verlichting voorzien is”, zegt Verhulst. 

Skatevereniging

In de beginperiode was het skaten op de site eerder een ‘losse’ 
beleving. Het was een komen en gaan van skaters die de nieuwe 
infrastructuur kwamen uittesten en verkennen. Vandaag is de 
groep gestructureerd: er werd een vereniging opgericht en de 
communicatie tussen de skaters en de gemeente kan via één 
aanspreekpunt verlopen.  

Recht op veilige verlichting

“Wij willen het gemeentebestuur oproepen om werk te maken 
van een efficiënte verlichting door gebruik te maken van de 
aanwezige constructie die bij de aanleg hiervoor werd voorzien. 
Onze skaters hebben voor hun centen recht op degelijke, veilige 
verlichting.”

Gemeenteraadslid Gerda Verhulst en Jong N-VA-voorzitter Kyell De 
Win betreuren dat de gemeente de skaters laat betalen voor twee 
gebrekkige spots, terwijl er al professionele verlichting aanwezig was. 
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Windturbine op terrein van Sarens zorgt voor ongerustheid
De laatste tijd zorgt de eventuele komst van een windturbine op de terreinen van Sarens langs de A12 voor heel wat beroering 
in onze gemeente. Terecht ook! Want als inwoner, om maar niet te zeggen als naaste bewoner van de windturbine, wil je 
uiteraard alle gevolgen kennen en wil je objectief geïnformeerd worden. Maar laat daar net het schoentje wringen. Het 
gemeentebestuur zwijgt dit dossier klaarblijkelijk dood. 

Inwoners meldden hun bezorgdheden, gaande van eventuele 
minwaarde van hun nabijgelegen woning tot de schade voor 
gezondheid van mens én dier die het geluid en de slagschaduw 
van de windturbine met zich meebrengen.

N-VA Londerzeel neemt initiatief

Op 4 februari presenteerde windparkontwikkelaar Storm een 
infosessie over de mogelijke komst van de windturbine. N-VA 
Londerzeel is bezorgd over de gevolgen en neemt initiatief door 
onder meer aan tafel te zitten met de naburige gemeente Meise, 
het grondgebied waar de windturbine geplaatst zou worden, 

en stelde de projectontwikkelaar ook tal van vragen waar die 
tijdens de infosessie zelf geen antwoord op gaf.

Hernieuwbare energie mag nooit ten koste gaan van inwoners

Voor ons is dit een onvolledig dossier dat met haken en ogen 
aan elkaar hangt en dat onze inwoners geen garantie biedt op 
een gezond leven. In N-VA Londerzeel vind je uiteraard een 
partner om hernieuwbare energie in haar facetten op te 
wekken, maar dat mag nooit ten koste gaan van onze inwoners. 
Wij volgen dit van heel nabij op en u mag er zeker van zijn dat 
wij u tijdig zullen informeren.

De provincie Vlaams-Brabant kent de Kouterschool in Malderen 
een subsidie van 10.000 euro toe. Dankzij die steun wordt de 
speelplaats omgevormd tot een groene, speelse ontdekkingsruimte.

  10.000 euro 

voor groenere 
     speelplaats 
  Kouterschool

N-VA Londerzeel is voorstander 
van hernieuwbare energie, maar 
dit mag nooit ten koste gaan van 
onze inwoners.”

www.n-va.be/londerzeel
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Londerzeel voor ontharding
In Vlaanderen wordt onze ondergrond in sneltempo verhard. Dat is geen goede zaak, want het maakt onze leefomgeving 
gevoelig voor overstromingen, droogte en hittestress, allemaal problematieken waar we in onze gemeente ook de gevolgen 
van dragen. “Om onze omgeving hiertegen beter bestand te maken, kunnen we onder andere inzetten op ontharding”, 
zegt fractievoorzitter Nadia Sminate. “Daardoor zorgen we voor meer biodiversiteit, een betere luchtkwaliteit, minder 
wateroverlast en een hogere levenskwaliteit.”

In vergelijking met onze buurlanden is in Vlaanderen een veel 
hoger percentage van de voortuinen en opritten verhard. Vaak 
kunnen slimme en kleine ingrepen zoals waterdoorlatende 
tegels of klinkers zonder voegen al een oplossing bieden. Om de 
kosten te helpen beheersen voor onze inwoners, hebben wij op 
de gemeenteraad een systeem van projectsubsidies voorgesteld. 

Gemeente kan goed voorbeeld geven

“Hierbij wordt het principe gehanteerd dat de meest water-
doorlatende materialen de hoogste subsidiebedragen zouden 
vertegenwoordigen”, legt Nadia Sminate uit. “Ook het type 
van verharding dat vervangen wordt zou een rol spelen in de 
tegemoetkoming. Uiteraard moeten de inspanningen niet enkel 
geleverd worden door ons, inwoners. De gemeente kan een 
voorbeeld stellen door zelf te kijken welke plaatsen geschikt zijn 
om aan ontharding te doen. Daarom hebben wij voorgesteld 
om een globaal plan op te maken om de speelplaatsen van al 
onze scholen te gaan ontharden en om te vormen naar groene 
oases. Helaas was de meerderheid niet klaar om zich achter ons 

werk te scharen, maar we blijven ons inzetten om ervoor te 
zorgen dat ons mooie Londerzeel zijn landelijke en groene 
karakter kan blijven behouden.”

Cultuur in uw living
Veel sectoren moeten het dezer dagen met heel weinig perspectief stellen en het ziet er niet naar uit dat we op 
korte termijn veel versoepelingen mogen verwachten. Dat weinige perspectief geldt ook voor onze toneel- en 
muziekverenigingen. Het zal nog even duren vooraleer zij weer voor een volle zaal kunnen optreden. Raadslid 
Sanne Eeckelers stelde op de voorbije gemeenteraad dat de gemeente deze verenigingen een tussentijds perspectief 
kan bieden door hun allereerste optreden (met waarschijnlijk beperkt publiek) professioneel te laten opnemen en 
gratis voor uitzending aan te bieden aan de lokale radiostations en aan Ring-TV. Op die manier kan hun concert 
of toneeloptreden heel wat mensen bereiken, rechtstreeks in hun huiskamer.

Steun voor audiovisuele en evenementensector

Bovendien steunen we hiermee de audiovisuele 
sector en de evenementensector door hen mee te 
nemen als logistieke partner in dit verhaal. Ook 
deze sector ziet immers al bijna een jaar zijn 
activiteiten on hold staan. 

De bevoegde schepen is alleszins van plan om zijn 
diensten te laten polsen naar interesse bij de betrok-
ken verenigingen en dit opnieuw te agenderen op 
een gemeenteraadscommissie, zodat meerderheid 
en oppositie dit voorstel samen kunnen uitwerken.

 Raadslid Sanne Eeckelers wil onze toneel- en muziekverenigingen perspectief bieden 
door ze de mogelijkheid te geven om hun eerste optreden professioneel te laten opnemen. 

Fractievoorzitter Nadia Sminate vraagt dat ook 
de gemeente bekijkt welke plaatsen geschikt zijn 
om aan ontharding te doen.

londerzeel@n-va.be
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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