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Transparantie en rechtlijnigheid
De laatste maanden en jaren zijn verschillende schandalen – in 
alle openheid en terecht – breed uitgesmeerd in de media. Vele 
van deze zaken speelden zich af op het lokale niveau in steden 
als Brussel en Gent. Toch was ik er bij mijn aantreden als bur-
gemeester van Londerzeel van overtuigd dat zoiets bij ons niet 
mogelijk was en dat de oude politieke cultuur van achterkamer-
tjes en ‘ons kent ons’, als ze ooit al bestaan had in Londerzeel, al 
lang begraven was. Helaas bleek niets minder waar. 

Transparantie is voor mezelf, en bij uitbreiding voor de ganse 
N-VA, altijd een stokpaardje geweest. Denken, durven, doen en 
vooral ook zeggen wat je doet: dat is waar wij vast in geloven. 
Helaas is gebleken dat diezelfde transparantie en openheid niet 
altijd door iedereen uitgedragen werd. Mijn mond is dan ook 
ettelijke keren opengevallen van verbazing. Alcohol vloeide 
rijkelijk in het gemeentehuis. Bieren en cava werden standaard 
aangevoerd om vergaderingen op te fleuren en gemeenteraden af 
te sluiten. Zitpenningen werden aangevraagd voor vergaderin-
gen die bij de job hoorden. Cadeaus werden aangekocht zonder 
bestelbon, maar wel gefactureerd aan de gemeente ...

Nieuwe wind
Ik kan u zeggen dat wij, net als u, dit niet accepteren. N-VA 
Londerzeel heeft dan ook duidelijk komaf gemaakt met alle 
buitensporigheden uit het verleden. Vandaag is alcohol gebannen 
uit het gemeentehuis, een besparing op de drankenfactuur van 
meer dan 1 000 euro. Alleen aan trouwers en jubilarissen wordt 

uiteraard nog een glaasje aangeboden. Onze mandatarissen 
krijgen hun vaste vergoeding en moeten het daarmee doen. Alles 
wat aangekocht of besteld wordt, volgt de vaste regels, zo niet be-
taalt de betrokkene uit eigen zak. En bovenal, het budget van de 
gemeente beheren we zoals we dat thuis met onze eigen centen 
doen. Alleen transparantie en rechtlijnigheid kunnen er immers 
voor zorgen dat deze mooie gemeente ook opnieuw een gezonde 
gemeente wordt.

Nadia Sminate, burgemeester

Heeft u om een of andere 
reden ons ontbijt in uw 
wijk of buurt gemist, 
maar wilt u toch ook 
graag eens aanwezig 
zijn? Dat kan! Elke  
Londerzelenaar die  
nog niet kon aanschuiven 
aan de ontbijttafel, krijgt 
hiertoe een nieuwe gele-
genheid! 
 
Schrijf u nu in via  
koen.moeyersons@n-va.be 
of 0496 71 62 14.
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Eerstesteenlegging nieuw zwembad
Samen met Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en burgemeester Nadia Sminate mocht 
Londerzeels schepen van Sport Gerda Verhulst de symbolische eerste steen leggen van het nieuwe 
sportcomplex ‘De Lijster’ in de Lijsterstraat. Schepen Verhulst: “Het dossier heeft jarenlang aan- 
gesleept, maar nu zal deze site het uithangbord worden dat Londerzeel verdient.” 

Op de plaats waar het oude maar vooral verouderde zwem-
bad stond, maar waar menig Londerzelenaar wel goede 
herinneringen aan overhoudt, zijn vandaag de werken voor 
het gloednieuwe project volop aan de gang. In de loop van 
het jaar zullen zowel de sporthal als het zwembad volledig 
gerenoveerd worden. Schepen Verhulst: “Dit is veel meer dan 
een facelift. Zo komt er onder meer een bad met verstel- 
bare bodem, een extra sporthal, fitnessruimte, danszaal en 
gevechtszaal. Ook de kleedkamers en het sanitair worden 
volledig opnieuw gezet.”

Ontmoetingsplaats
Ook burgemeester Sminate is opgetogen over het nieuwe 
complex: “Dit wordt de ontmoetingsplaats bij uitstek voor 
sportliefhebbers van binnen en buiten de gemeente. Het hele 
complex zal echt een meerwaarde zijn voor onze gemeente.” Volgens de huidige planning zal het nieuwe sportcentrum 

zijn deuren openen in het voorjaar van 2019.

Interview met Yuri Schelkens
Yuri Schelkens
28 jaar
Londerzeel Sint-Jozef
Ontwerper, architect, grafisch vormgever met passie voor kunst en geschiedenis

Waarom ben je aan politiek begonnen?
Mijn interesse in politiek heeft zich ontwikkeld in 
mijn latere tienerjaren, toen ik op de kunstschool zat. 
Daar leerde ik zowel om voor mijn eigen mening op te 
komen als de visie van klasgenoten te respecteren. Toch 
was het pas op mijn 21ste, toen ik – bijna toevalliger-
wijs – in de Chiro ‘gerold’ ben, dat ik geproefd heb van 
wat het inhoudt om je maatschappelijk te engageren 
in je eigen dorp. Ik heb me ook vier jaar ingezet voor 
de overkoepelende Chirowerking van het gewest. Hier 
organiseerde ik mee vorming, ondersteuning en leuke 
activiteiten voor de verschillende Chiro’s uit de streek. 
Wie zich inzet voor zijn plaatselijke jeugdvereniging 
groeit als persoon, leert verantwoordelijkheid opnemen 
en samenwerken om een doel te bereiken. Je leert nieuwe 
mensen kennen, elk met hun eigen overtuigingen en 
ideeën. Ik heb er de kans gehad om mijn vaardigheden 
te ontwikkelen met de luxe om fouten te maken en 
daaruit te leren. Een betere leerschool voor de politiek 
is er niet, denk ik. Voor mij is de keuze om mij nu  
politiek te engageren dan ook een logische stap.

Waarom heb je voor de N-VA gekozen? 
Ik heb van thuis altijd de boodschap ‘Als je iets wil 
bereiken, moet je er zelf voor werken’ meegekregen. Dit 

herken ik ook in het beleid dat de N-VA voert op fede-
raal en Vlaams niveau. Het Vlaamse karakter is altijd 
aanwezig geweest in mijn familie. Mijn grootouders 
waren destijds al lid van de Volksunie. Thuis wordt er 
dan ook vaak over politiek gesproken. De stijl van de 
N-VA spreekt mij ook aan. Rechttoe rechtaan. Politici 
als Bart De Wever of Theo Francken zijn vandaag 
populair, omdat ze op een eerlijke en duidelijke manier 
communiceren. Als bestuurslid bij de lokale afdeling in 
Londerzeel ben ik zeer tevreden dat de N-VA een voor-
trekker is in zowel het zwembad- als het bibliotheek-
dossier. Twee projecten die mij na aan het hart liggen 
en die ik met veel belangstelling volg.

Wat wil je graag bereiken in Londerzeel? 
Ik zou graag verkozen worden om actief mee te denken 
over de thema’s in Londerzeel waarin ik iets te bieden 
kan hebben. Hoe dichter de gemeenteraadsverkiezin-
gen komen, hoe meer het erop lijkt dat alles draait om 
het ‘postje’. En dat vind ik jammer. Als ik sommige 
nieuwe kandidaten bij andere partijen zie, kijk ik er 
net naar uit om met hen samen te werken. Uiteindelijk 
willen we toch allemaal hetzelfde? Dat iedereen die hier 
woont het goed heeft en erop vooruitgaat.

Capaciteit parking Schaselberg wordt meer dan verdubbeld
De parking aan buitensportcentrum Schaselberg wordt fors uitgebreid: er zijn nu 45 plaatsen en in de toekomst zullen er 104 plaatsen 
beschikbaar  zijn. Het gloednieuwe buitensportcentrum Schaselberg met een atletiekpiste, voetbalvelden, een basketbalveld en een 
skatepark opende een halfjaar geleden. Van bij de start werd meteen gretig gebruik gemaakt van de site. “De beperkte parking die 
gebruikt werd door zowel bezoekers als de klanten van Fitality bleek al snel veel te klein geworden”, zegt burgemeester Sminate. “Een 
oplossing die in twee fases uitgevoerd zal worden, is in de maak.”

Sminate investeert 5 000 euro in een parking met steenslag voor een 24-tal plaatsen rechts van de atletiekpiste. Deze parking zal voorlopig soelaas 
bieden. Om ook in de toekomst iedereen een comfortabele parkeerplaats te verzekeren, wordt er gewerkt aan een gloednieuwe parking langs 
Ursene. Momenteel wordt de procedure doorlopen om de grond te verwerven en zodra dat is afgerond, kunnen we starten met de aanleg van de 
parking. 35 plaatsen zullen daar permanent ter beschikking zijn van onze sporters. “Het sluitstuk van dit prachtige project”, besluit Sminate.

N-VA Londerzeel vraagt aandacht voor 
middenstand en consument
Recent laaide de discussie over de invoer van statiegeld op petflessen en blik-
jes weer op. Het is een thema dat leeft en iedereen aanbelangt. “Dat is maar 
logisch”, zegt burgemeester Nadia Sminate. “Iedereen ijvert voor een propere 
buurt, wij ook! De invoer van statiegeld mag de lokale middenstand echter niet 
op kosten jagen en moet voor de consument in de praktijk doenbaar zijn.”

Als verkopers van petflessen en blikjes moeten investeren in terugnamemachines 
(die leeggoed aannemen en uitbetalen) zoals deze nu bestaan voor glazen flessen, 
staan onze handelaars voor een investering van 40 000 euro. Dat is voor kleine 
zelfstandigen moeilijk te dragen. Bovendien moet er voorzien worden in extra 
ruimte om al dat leeggoed te stockeren. Ook de consument zal al zijn lege blikjes 
en petflessen ergens moeten bewaren.

Dit alles om de pmd-zak te vervangen die op dit moment best goed werkt.  
Vlaanderen behoort niet voor niets tot de beste leerlingen van de Europese klas 
wat het sorteren en recycleren van afval betreft. Nadia Sminate: “Een nieuw sys-
teem voor statiegeld mag de drempel om te sorteren niet opnieuw verhogen. Onze 
inwoners zijn er nu eindelijk mee vertrouwd en het merendeel van de mensen doet 
het goed. Vanzelfsprekend zijn wij met de N-VA voorstander van elke maatregel 
die voor een beter milieu en properdere straten zorgt, maar we willen wel vermij-
den dat iedereen meer moet betalen voor water en andere dranken enkel en alleen 
omdat een kleine groep van mensen hun afval niet gooit waar het hoort.”

Gerda Verhulst, Bart Van Dooren, Geert Van den  
Bossche en Nadia Sminate: “Statiegeld mag niet ten 
koste gaan van de lokale handelaars en consumenten.”

Noteer nu al in uw agenda
N-VA Londerzeel nodigt u ook dit jaar van harte uit op de inmiddels twaalfde editie 
van haar eetfestijn. Duid zaterdag 16 juni met stip aan in uw agenda. 
Wij hopen u smakelijk te begroeten!

Nadia Sminate en Gerda Verhulst: 
“De parking wordt het sluitstuk van 
de sportsite.”

Koen Moeyersons, Philippe Muyters, Nadia Sminate, Geert Van den 
Bossche, Gerda Verhulst, Patrick Bogaerts en Bart Van Dooren.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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:     /     /
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