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De weg naar de vrijheid
De adviezen en beslissingen van virologen en overlegcomités 
vliegen ons al ruim anderhalf jaar om de oren. Iedereen 
heeft er zijn buik van vol en de meningen over de aanpak 
van de crisis zijn op zijn zachtst gezegd verdeeld. Ook in 
onze gemeente zijn er heel wat beslissingen genomen die 
telkens veel verder gingen dan wat de federale en Vlaamse 
beleidsmakers voorschreven. Terecht plaatste u vaak grote 
vraagtekens bij maatregelen, zoals het verbieden van 
hobby’s voor kinderen jonger dan twaalf. Maar er zou licht 
aan het einde van de tunnel zijn, ‘de weg naar de vrijheid’ 
wordt door velen gepredikt nu de cijfers de goede kant uit-
gaan. Laat ons hopen dat ook wij mekaar opnieuw kunnen 
treffen op een van de evenementen waarvoor Londerzeel 
bekend staat.

‘Geen commentaar’

Het vertrouwen in de politiek is helaas naar een dieptepunt 
gezakt en dat heeft uiteraard veel te maken met de aanpak 
van de gezondheidscrisis. Als we dan moeten vaststellen 
dat er lokale politici zijn die vanuit persoonlijk belang hun 
macht gebruiken om zichzelf en hun familie en vrienden 
in veiligheid te brengen, dan hoeft het natuurlijk niet te 
verbazen dat het imago van de politiek en van lokale 
politici in het bijzonder zwaar te lijden heeft. Op afgelopen 
gemeenteraad wilden we de burgemeester en schepenen 
de kans geven om te tonen dat wantoestanden zoals in 

Sint-Truiden bij ons geen plaats hebben. Helaas moesten 
we het net als in Sint-Truiden stellen met een ‘geen com-
mentaar’. Een gemiste kans om de Londerzelenaar te tonen 
dat wij integriteit wel hoog in het vaandel dragen en de 
veiligheid en gezondheid van onze inwoners boven ons 
eigenbelang plaatsen.

Verder werken voor Londerzeel

Het was echter niet allemaal kommer en kwel op de 
gemeenteraad. Verschillende van onze voorstellen werden 
positief onthaald, zoals de schoolroutes verkeersveiliger 
maken en fraude bij huurders van een sociale woning 
bestrijden. Ondanks de moeilijke tijden en de negatieve 
perceptie van ‘de politiek’, werken wij verder. Onze enthou-
siaste raadsleden geven iedere maand het beste van zichzelf. 
Ook de oprichting van Jong N-VA en de vele nieuwe leden 
die we mochten verwelkomen sterken ons om verder te 
gaan op de ingeslagen weg.

Geniet van de zomer. Geniet van elkaar.

Nadia Sminate
Fractievoorzitter

Joris Kiekens
Afdelingsvoorzitter
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Londerzeel onderzoekt  
knelpunten om schoolroutes 
veiliger te maken
De gemeente Londerzeel zal onderzoeken op welke school-
routes er nog aanpassingen en dus verbeteringen aangebracht 
kunnen worden op het vlak van signalisatie of infrastructuur. 

Oppositiepartij N-VA deed de voorbije gemeenteraad het voor-
stel aan het bestuur. “Vlaanderen voorziet via de oproep veilige 
schoolroutes de nodige financiële steun om lokale besturen te 
helpen schoolroutes al dan niet infrastructureel aan te pas-
sen, zodat leerlingen op een veilige manier van en naar school 
kunnen fietsen of stappen”, zegt raadslid Sanne Eeckelers. “De 
gemeente kan per jaar een dossier indienen tot maximaal vijf 
schoolroutes, die elk tot 100.000 euro gefinancierd kunnen 
worden.”

Kleine ingrepen, groot resultaat

Enkele eenvoudige ingrepen zoals wegmarkeringen, attentiepalen 
of verlichting kunnen vaak al voldoende zijn om het verkeer 

attent te maken op de aanwezigheid van fietsende of stappende 
schoolkinderen.

“Meerderheid en oppositie maken van verkeersveiligheid duide-
lijk een prioriteit. We zijn tevreden dat alle gemeenteraadsleden 
dit voorstel ondersteunen.”

“Richt hondenweide in op geschikte locatie”
De Londerzeelse meerderheid wil een hondenlosloopweide in elke deelgemeente. Na centrum Londerzeel was recent Londerzeel 
Sint-Jozef aan de beurt, en daar liep een en ander fout. 

“Als diervriendelijke partij juicht ook de N-VA een hondenlosloop-
weide erg toe”, zegt Sanne Eeckelers. “Helaas hebben wij heel wat 
klachten ontvangen van de nabije buurtbewoners dat de hondenspeel-
plek achter het Gemeenschapscentrum Gerald Walschap ingericht is 
zonder voorafgaand overleg of zonder te polsen naar enig draagvlak.” 
De langwerpige grasstrook werd met draad afgebakend, maar ook 
daar liep het mis. De afsluiting werd jammerlijk bevestigd aan een 
eigendom die niet aan de gemeente toebehoort. Bewoners reageren 
misnoegd op de manier hoe deze hondenspeelweide tot stand kwam.

Rekening houden met buurtbewoners

“De meerderheid heeft steeds de mond vol van burgerparticipatie, 
maar dat staat gewoon haaks op wat er gebeurd is bij de inrichting 
van deze hondenspeelplek”, zegt Eeckelers. “Bij de zoektocht naar een 
geschikte locatie voor een hondenlosloopweide moet je altijd rekening 
houden met de bekommernissen en suggesties van de buurtbewoners. 
Bovendien ontneemt men een stuk speelterrein van de kinderen.”

Locatie herbekijken

De N-VA gelooft dat er geschiktere percelen zijn voor de inrichting 
van een échte losloopweide, want op deze plek hebben grotere hon-
denrassen zelfs niet de kans om los te lopen. “Wij dringen er bij het 
gemeentebestuur op aan om de locatie te herbekijken en onze opmer-
kingen mee te nemen wanneer ze op zoek gaan naar een geschikte 
plaats, niet alleen in Sint-Jozef, maar ook in Malderen en Steenhuffel.”

 De gemeente krijgt Vlaamse steun om haar schoolroutes veiliger te 
maken.

 “Op deze grasstrook kunnen grote hondenrassen zich 
amper uitleven”, stelt raadslid Sanne Eeckelers vast.
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Nette openbare toiletten voor inwoners en bezoekers
Gemeenteraadslid Patrick Bogaerts kaartte in volle coronacrisis het gebrek aan openbare toiletten in Londerzeel aan op de 
gemeenteraad, maar kreeg geen gehoor bij het gemeentebestuur. “Zeker op zonnige zomerdagen trekken velen er graag al eens 
op uit. Onze gemeente is vaak een stopplaats voor vele fi etsers en wandelaars. Toen horeca- en handelszaken verplicht moesten 
sluiten, bereikten ons signalen dat maar weinigen een alternatief vonden. Vooral gezinnen met kinderen en mensen met maag- 
en darmproblemen trekken aan de alarmbel”, zegt Bogaerts. 

De N-VA stelde voor om in elke deelgemeente een openbaar 
toilet te plaatsen op een strategisch knooppunt. De burgemeester 
weigerde ons voorstel goed te keuren wegens budgettaire redenen. 
De huur van mobiele WC-units en het onderhoud ervan zouden 
te duur zijn. De huur van zo’n mobiele unit varieert tussen 40 en 
110 euro per week, afhankelijk of men kiest voor een rolstoeltoe-
gankelijke versie of niet. Dat betekent dat men voor vier (rolstoel-
toegankelijke) toiletten maximaal 1.760 euro per maand moet 
neertellen.

Gemeentebestuur weigert inspanning

“Uiteraard betwisten we niet dat deze toiletten het nodige 
onderhoud moeten krijgen en op regelmatige basis gepoetst en 
ontsmet moeten worden. We beseffen dat dit inspanningen zal 
vergen van onze poetsdienst”, benadrukt Bogaerts. “Maar bewe-
ren dat de gemeente hiervoor geen uren of geld kan vrijmaken, 
is bij de haren getrokken. Vorige zomer haalde het bestuur nog 
10.000 euro uit het coronanoodfonds voor onze cultuur-, sport- 
en jeugdverenigingen om er poetspersoneel mee te betalen.”

Verantwoordelijkheid nemen

De N-VA roept de meerderheid dan ook op om dat afgeroomde 
budget nu ook effectief te spenderen aan onze inwoners, wan-
delende of fietsende toeristen om nette toiletten aan te bieden. 
“Wij nemen in deze onze verantwoordelijkheid in plaats van ze op 
handels- of horecazaken af te schuiven”, besluit Patrick Bogaerts.

 “We mogen de verantwoordelijkheid in deze coronatijden niet 
afschuiven op handels- en horecazaken”, vindt raadslid Patrick 
Bogaerts. 

Wist u dat …
  onze gemeenteraadsleden voorstelden om regentonnen op het openbaar domein te plaatsen? Zo zou er op die plekken 
bespaard kunnen worden op leidingwater en zou er actief aan regenwateropvang worden gedaan. Dit voorstel werd helaas 
niet goedgekeurd.

  u binnenkort op verschillende nutskasten in onze gemeente een kleurrijke foto kan terugvinden over de geschiedenis van 
Londerzeel? Raadslid Koen Moeyersons kon met zijn idee het gemeentebestuur overtuigen om enkele grijze nutskasten aan 
te kleden.

  gemeenteraadslid Gert Van Assche het voorstel indiende om de omgeving van de glasbollen te verfraaien?
In april werden de eerste glasbollen van een bloemenperkje voorzien.

  u de gemeenteraad live kan volgen via YouTube en ook achteraf de opname kan bekijken? U vindt alle 
opnames op het YouTubekanaal van de gemeente Londerzeel.
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N-VA wil meer 
zitbanken in 
Londerzeel
Nu als gevolg van corona nog meer 
mensen hun wandelschoenen aantrek-
ken en met de fi ets op verkenning gaan, 
is het hoog tijd om overal voldoende 
zitbanken te voorzien. Helaas wuifde de 
meerderheid ons ‘bankenplan’ weg. 

Londerzeel is een uitgesproken fiets- en 
wandeloord. Verschillende fiets- en wan-
deltrajecten kruisen ons grondgebied en 
daar wordt gretig gebruik van gemaakt, 
door zowel inwoners als bezoekers uit 
diverse windstreken. Deze troef werd 
tijdens de vorige bestuursperiode meer-
maals onder de aandacht gebracht via 
allerlei initiatieven. Snel werd ingezien dat 
er nood was aan zitbanken op de meest 
bezochte plekken. Vervolgens werd er een 
‘bankenplan’ opgesteld, een overzicht van 
plaatsen waar er banken bijgezet en even-
tueel weggehaald moesten worden. 

Noodzakelijk voor toeristisch aanbod

“Tijdens de gemeenteraad van maart 
stelde ik voor om dringend voort te bou-
wen op dat bankenplan”, zegt voormalig 
schepen van Sport en Toerisme Gerda 
Verhulst. “Ik ontmoet regelmatig recrean-
ten die onderweg graag eventjes pauzeren. 
Het gebrek aan banken doet afbreuk aan 
ons toeristische aanbod, dat valt en staat 
met het machtigste marketinginstrument: 
de mond-tot-mondreclame.”

Signaal van gastvrijheid

Jammer genoeg wuifde het huidige 
bestuur het voorstel weg. Wel zou een 
werkgroep zich buigen over de inplan-
ting van ontmoetingsplekken. “Die 
werden destijds in het leven geroepen 
om buurten samen te brengen. Een 
zitbank staat daar los van. Het is eerder 
een gastvrij signaal dat interesse opwekt 
om meer van onze gemeente te ontdek-
ken. Daar kan onze lokale handel enkel 
wel bij varen.”

In het N-VA-voorstel hoefde zo’n zitbank 
overigens niet veel te kosten: inwoners 

en non-profitorganisaties konden een 
zitbank sponsoren met een naam of 
boodschap op ‘hun’ bank. Helaas voor 
alle fietsers en wandelaars viel dit mooie 
voorstel in dovemansoren. Blijkbaar té 
daadkrachtig voor deze meerderheid, die 
zich liever begraaft in eindeloos overleg 
en studiewerk.

N-VA-voorstel goedgekeurd

Groenere gemeente dankzij ophaling IT-materiaal
Met het project ‘Recycleren voor Natuurpunt’ ruilt Londerzeel oud IT-materiaal in. De gemeente slaat daarbij twee vliegen in 
één klap, want per ingezamelde laptop, tablet of server koopt Natuurpunt één vierkante meter bosgrond aan waarop een boom 
geplant kan worden.

Tijdens de gemeenteraad van januari stelde raadslid Sanne 
Eeckelers voor dat de gemeente de recyclage van haar computer-
materiaal zou koppelen aan de actie ‘Bos voor iedereen’ van 
Natuurpunt. Dit houdt in dat de gemeente haar oud IT-materiaal 
geregeld zal laten ophalen door een bedrijf gespecialiseerd in 
het hergebruik en de recyclage van computers, laptops, servers 
en gsm’s. Dat bedrijf organiseert samen met Natuurpunt een 
grootschalige inzamelactie van IT-materiaal om op die manier 
gronden aan te kopen en nieuwe bomen te planten. 

Oud materiaal, nieuw bos

Elke laptop, computer of herbruikbare smartphone levert één 
vierkante meter nieuw bos op. Als eerste zijn de oude ICT-ma-
terialen van de gemeentelijke basisscholen Ter Elst uit Steen-
huffel en Centrumschool Londerzeel aan de beurt. Die zouden 
al meer dan zeventig vierkante meter bosgrond opleveren.

“We zorgen ervoor dat oud IT-materiaal een herbestemming 
krijgt en in ruil vergroenen we onze gemeente”, zegt Eeckelers. 
“Van een win-winsituatie gesproken.”

“Per ingezamelde laptop, tablet of server koopt Natuurpunt één 
vierkante meter bosgrond aan”, vertelt raadslid Sanne Eeckelers.

 Recreanten moeten onderweg ook even 
kunnen uitrusten. 

Gemeenteraadslid en 
voormalig schepen 
Gerda Verhulst

www.n-va.be/londerzeel
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Huis in het buitenland? Geen sociale woning
Bij monde van fractievoorzitter Nadia Sminate vraagt N-VA Londerzeel een fraudeonderzoek naar buitenlandse bezittingen. 
De gemeenteraad keurde dit voorstel unaniem goed.

Op de gemeenteraad van april diende de N-VA een 
voorstel in om in te gaan op de overeenkomst die Vlaams 
minister van Wonen Matthias Diependaele uittekende. 
Private onderzoeksbureaus zullen onderzoek doen naar 
onroerende goederen in het buitenland. “Sociale huur-
woningen moeten worden voorbehouden voor wie er 
recht op heeft. Wie een sociale woning in Vlaanderen 
huurt, mag niet tegelijkertijd een eigen woning bezitten”, 
zegt Sminate. “De sociaal verhuurder kan makkelijk de 
controle uitoefenen op binnenlands onroerend goed, maar 
een controle op bezittingen in het buitenland valt veel 
moeilijker te organiseren. Dan komen die gespecialiseerde 
onderzoeksbureaus goed van pas.”

Fraude maximaal aanpakken

Met deze steun vanuit Vlaanderen valt er voor de 
sociale verhuurders een financiële drempel weg 
en zullen zij ook administratief worden bijgestaan 
door de onderzoeksbureaus. “Dit wordt niet enkel 
door de hele gemeenteraad gedragen, maar ook in de publieke opinie voel je een zucht van opluchting”, zegt Sminate. “Niemand 
kan aanvaarden dat iemand die (meerdere) huizen of percelen bezit, aanspraak kan maken op een sociale woning. Wie al een 
woning bezit, verliest daardoor zijn recht op een sociale woning. Deze vorm van fraude moet dan ook maximaal worden aange-
pakt, zowel in binnen- als buitenland.”

Nieuwe bestuursleden versterken N-VA Londerzeel
N-VA Londerzeel mocht onlangs twee nieuwe bestuursleden verwelkomen: Kyell De Win en Wout Van Esbroeck. “Wij zijn 
uitermate tevreden met deze twee nieuwe aanwinsten”, zegt voorzitter Joris Kiekens. “Kyell en Wout staan met beide voeten in 
het jeugd- en verenigingsleven en kunnen veel voor Londerzeel betekenen.”

Wout Van Esbroeck 
(24) is afkomstig uit 
Muizen bij Mechelen, 
maar woont al enkele 
jaren in Steenhuffel. 
“Ik ben hier erg warm 
onthaald door de hechte 
Londerzeelse gemeen-
schap. Mijn engagement 
in het verenigingsleven 
kon ik hier doortrek-
ken. Samen met enkele 
anderen organiseer ik 
Slinkse Sinkse. Daarnaast ben ik lid van het Jaarmarkt-
comité van Steenhuffel en speel ik elke zondag-
ochtend een potje voetbal met de Zondagreserven 
van SK Steenhuffel.”

“N-VA Londerzeel is een sterk team. Een team dat 
steeds aan de slag gaat voor élke inwoner. Ik wil me 
vooral inzetten voor onze verenigingen en wil een 
schakel, een verbindingsofficier zijn tussen hen en de 
gemeentewerking.”

Kyell De Win (21) groeide op in en 
rond Londerzeel en ging er ook naar 
school. Na zijn opleiding elektro-
mechanica in het GTIL zet hij zijn 
studie nu verder in Gent.

“Mijn politiek engagement begon 
eind 2019. De jeugd wordt vaak 
verkeerd begrepen en soms zelfs 
totaal genegeerd. Daarom wil ik de 
stem van de jongeren laten horen. Ik 
richtte met enkele vrienden onlangs 
Jong N-VA Londerzeel op, waarmee 
we de jeugd en het beleidsniveau willen verbinden. De moederpartij 
ontving mij met open armen en hielp direct bij alle vragen.”

“Deze vriendelijkheid en behulpzaamheid is echt eigen aan de 
N-VA. Het is voor mij dan ook de enige partij die oprecht inzit met 
het welzijn en de belangen van de Vlamingen. Dat doet de lokale 
afdeling ook hier in Londerzeel, door altijd in het belang van de 
Londerzelenaar te handelen. Daarom zet ik mij samen met Jong 
N-VA en N-VA Londerzeel in om de stem van de jeugd te laten 
weerklinken in het gemeentehuis.”

“Sociale huurwoningen moeten worden voorbehouden voor 
wie er recht op heeft”, zegt fractievoorzitter Nadia Sminate.

londerzeel@n-va.be
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Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever


