
Geniet van de zomer!

Gemeente weigert zomerscholen te organiseren
Dat sommige kinderen een leerachterstand hebben, werd meer dan ooit duidelijk tijdens de pandemie. De sluiting van de  
scholen en het noodzakelijke thuisonderwijs hebben die leerachterstand niet kunnen keren. Integendeel. 

Het voorbije schooljaar werd gelukkig 
niet meer getekend door een collectieve 
sluiting van scholen. Maar het blijft be-
langrijk om de meest kwetsbare kinderen 
te helpen om hun leerachterstand weg te 
werken zodat ze met gelijke kansen aan 
het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. 

De recente toestroom van Oekraïense 
kinderen maakt van een bijspijkeraanbod 
tijdens de zomermaanden geen overbodige 
luxe. Naast de structurele zomerscholen 
heeft de Vlaamse overheid deze zomer 
een specifiek aanbod voor Oekraïense 
kinderen. Wanneer het lokale bestuur 

dat initiatief coördineert, krijgt het een 
ondersteuning van 45 euro per leerling. 

N-VA Londerzeel stelde op de gemeen-
teraad voor om aan dat project deel te 

nemen. Dat voorstel werd helaas niet  
aanvaard. Nadia Sminate: “Ik vind het 
ontzettend jammer dat men zegt geen 
mensen te vinden die bereid zijn om de 
zomerscholen vorm te geven. Er is geen 
enkele oproep geweest om de nodige  
begeleiders te vinden. Het is een blijk  
van onwil om hoogst noodzakelijke 
leerondersteuning 
van kwetsbare kinde-
ren te organiseren.”

Nadia Sminate,
Volksvertegenwoordiger

Voorwoord
Wat verwacht u van onze lokale politici? Met die vraag open-
den we ons vorige huis-aan-huisblad. Wat wij – als oppositie 
én als inwoners van Londerzeel – verwachten van het bestuur 
is goede communicatie.

Dat moest het paradepaardje van het huidige bestuur worden: 
er zou meer en beter gecommuniceerd worden naar inwoners, 
ondernemers, partners, enzovoort. Maar wat blijkt? De com-
municatie is zoek. Communiceerde de gemeente duidelijk over 
het nieuwe circulatieplan? Wist u als ondernemer en/of inwo-
ner wat er u te wachten stond? Wist u tijdig dat er een zone 30 
ingevoerd zou worden in Londerzeel Sint-Jozef? Communicatie 
is misschien wel het grootste werkpunt van het bestuur.

Naar aanleiding van de vraag in ons vorig huis-aan-huisblad, 
kregen we veel vragen en opmerkingen over de communicatie-
strategie in Londerzeel. Die namen we mee naar de  

gemeenteraad. We vroegen om duidelijk te communiceren, om 
in overleg te gaan, en vooral om te luisteren.

Wij luisteren wél. Mensen appreciëren dat. Dat merken we aan 
ons ledenaantal dat blijft groeien en aan onze leden die actief 
bij onze werking betrokken willen worden.

In het voorjaar organiseerden we onze driejaarlijkse bestuurs-
verkiezingen. Het hele bestuur werd herverkozen en als klap 
op de vuurpijl verwelkomen we vier nieuwe, jonge bestuurs-
leden: Wout Van Esbroeck, Jana Claessens, Sam Liekens en 
Kyell De Win. Het doet mij veel plezier dat jongeren de weg 
naar onze partij en naar onze afdeling vinden. Welkom aan 
onze jonge welpen en aan hun frisse inzichten. Ze zijn klaar 
om te klauwen als een Vlaamse leeuw!

Geniet van de zomer en van de vakantie! 

Joris Kiekens
Voorzitter
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In 2019 was de beleidsnota van de meerderheid glashelder: inwoners zouden meer dan ooit inspraak krijgen en 
het gemeentebestuur zou haar maatregelen en beslissingen transparant communiceren naar de Londerzelenaar. 
Niets blijkt minder waar.

•  Bij de start van de nieuwe legislatuur schafte het bestuur heel wat inspraakorganen af: de cultuurraad, de sportraad 
en de woonraad gingen op de schop

•  De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) kende een rommelige start. Het bestuur wilde eenzijdig 
de vertegenwoordiging in die commissie doordrukken. Er worden nauwelijks belangrijke thema’s besproken.

•  Het inwonerspanel ‘de adviseurs’ doet rechtstreekse bevragingen. De gestelde vragen worden zodanig opgesteld dat 
het panel enkel de ‘gewenste’ antwoorden ontvangt. De objectiviteit is zoek.

•  De gemeenteraad – hét democratische orgaan binnen de gemeente wordt door het college op vakkundige wijze 
vermeden.

Circulatieplan

Dat onze inwoners niet geraadpleegd en geïnformeerd  
worden, werd pijnlijk duidelijk bij het doorvoeren van  
een aantal belangrijke beslissingen op het vlak van mobi-
liteit. Het circulatieplan in Londerzeel-Centrum moest 
al na een paar dagen na de invoering bijgestuurd 
worden. En het heeft nog steeds tekortkomingen die 
we eenvoudig kunnen oplossen door te luisteren 
naar alle betrokken partijen. 

Zone 30 in Sint-Jozef

De zone 30 in Sint-Jozef is een schoolvoorbeeld 
van hoe het niet moet. Niet alle inwoners van 
Sint-Jozef werden op de hoogte gebracht van de 
nieuwe verkeersregeling. De plotse invoering van 
de zone 30 zorgde voor heel wat verkeerschaos. De 
verkeersborden, de signalisatie en de lichtkar die 
deze ingreep moesten aankondigen werden veel te 
laat geplaatst. Er was zelfs geen aankondiging in het 
gemeentelijke informatieblad (GIL). En dat is nochtans 
hét vertrouwde informatiekanaal voor al onze inwoners. 
Door alleen via sociale media of een applicatie te communice-
ren wordt een groot deel van de bevolking niet bereikt. Ruim twee 
maanden na invoering van het nieuwe circulatieplan en van de zone 30 
werd daarover nog steeds niets gepubliceerd in het GIL.

Meerderheid communiceert niet en negeert grieven van inwoners

We hebben de burgemeester tijdens de 
voorbije gemeenteraden meermaals  
gewezen op het gebrek aan communicatie. 
Proactief communiceren blijft een  
moeilijke opgave voor het bestuur.” Bart Van Doren

Gemeenteraadslid
Gerda Verhulst

Gemeenteraadslid

londerzeel@n-va.be



Dankzij de N-VA opnieuw wekelijkse dinsdagmarkt op de Markt

Tijdens de pandemie verhuisde de meerderheid de Londerzeelse 
wekelijkse markt naar het Heldenplein. Dat had twee grote nadelen: 
er waren op de marktdag minder parkeerplaatsen beschikbaar en er 
was geen verwevenheid meer met de horeca en de lokale handel. Het 
aantal marktkramers verminderde. 

Net zoals de omzet van de winkels en de horeca. De N-VA vond 
dat de markt zo snel mogelijk naar zijn vertrouwde plaats moest 
terugkeren. N-VA-raadslid Gert Van Assche stelde daarover meer-
maals vragen aan de bevoegde schepen. Het resultaat is gekend: de 
wekelijkse markt vindt terug plaats op de Markt.

Goedkoper zwemtarief voor inwoners Wemmel  
in Sportoase De Lijster
Het zwemwater is in Vlaanderen dramatisch schaars. Toch kijkt het bestuur weg van de kansen om partners te  betrekken in de 
samenwerking met Sportoase.

Londerzeel betaalt een vergoeding aan Sportoase om de sportinfrastructuur uit te baten, voor het dagelijks onderhoud en om  
investeringen te doen. Meer en meer gemeenten hebben problemen om hun inwoners zwemwater aan te bieden. Zij kloppen aan  
bij vooruitziende gemeenten – zoals Londerzeel – die wél over een goede sportinfrastructuur beschikken. 

Gemeenteraadslid Gerda Verhulst 
vroeg aan sportschepen Robyns 
waarom er geen onderhandelingen 
geweest zijn over het goedkoper 
zwemtarief voor de inwoners van 
Wemmel. Het voordeeltarief werd 
zonder verpinken ingevoerd en zet 
iedereen voor voldongen feiten.  
De schepen antwoordde dat de  
gemeente Wemmel het verschil  
tussen het goedkoop en het normaal 
tarief bijpast. En daarmee was de 
kous af. “Het verschil bijpassen aan 
Sportoase is één zaak, maar een 
compensatie voor onze gemeente 
werd niet eens in overweging  
genomen. Een gemiste kans voor  
de Londerzeelse belastingbetaler”, 
zegt Gerda Verhulst.

We zijn verheugd dat onze druk op het gemeentebestuur 
resulteert in een terugkeer van de markt naar het  
centrum en zo ons dorp weer levendiger maakt.”

Gert Van Assche
Gemeenteraadslid 

De N-VA heeft 
bedenkingen bij 
het voordeeltarief 
voor inwoners 
van Wemmel. 
Wij hadden het 
anders aangepakt!”

Gerda Verhulst
Gemeenteraadslid
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Londerzeel organiseert Sportkompas voor 8- tot 10-jarigen
Onze gemeente heeft een rijk sportverenigingsleven. Jammer genoeg zagen de sportclubs tijdens de coronaperiode hun 
ledenaantal zienderogen slinken. Mede dankzij de inzet van het Sportkompas zoeken we voor onze kinderen een sport 
die bij hen past. 

Sportkompas is een wetenschappelijk onderbouwde oriëntatietool die kinderen tussen acht en tien jaar (3de en 4de leerjaar) 
helpt bij het kiezen van de juiste sport. Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van verschillende bewegings-
oefeningen (lenigheid, motoriek, evenwicht) ontdekken kinderen zelf welke sport ze graag doen en waar ze aanleg voor 
hebben. Dat helpt onze kinderen met een gerichtere doorstroom naar sportverenigingen en het zorgt voor minder  
drop-out bij de clubs. Dat alles met het oog op plezierbeleving en een levenslange sportparticipatie. “We zijn tevreden  
dat het gemeentebestuur groen licht geeft voor dat waardevol initiatief”, zegt gemeenteraadslid Sanne Eeckelers. 

Elektrisch rijden in de lift
Het elektrisch rijden geraakt meer en meer ingeburgerd. Voor we het weten kunnen en mogen we niet meer anders. Daarom 
lijkt het ons logisch om stilaan de nodige voorbereidingen te treffen.

We dienden op de gemeenteraad een voorstel in om aan de toekenning van bouwvergunningen van bijvoorbeeld grote renovaties 
onmiddellijk de voorwaarde te koppelen om een leiding of een wachtbuis voor een laadpunt voor elektrische wagens te voorzien. 
Als mensen dan toch aan het breken en aan het werken zijn, kunnen ze al een leiding voorzien. Zo moeten ze nadien geen extra 
kosten meer maken.

Die vooruitziendheid werd niet gedeeld door 
de meerderheid van LWD, cd&v en Groen. We 
kregen antwoorden zoals: ‘Als iedereen elektrisch 
gaat rijden, springen de kabels uit de grond bij het 
opladen.’ en ‘We kunnen toch geen kabels op het 
voetpad leggen?’. Alsof de wetenschap is blijven 
stilstaan. Alsof je niet slim kan laden. Alsof de 
netbeheerder geen weet heeft van de verhoogde 
vraag naar laadpalen. Alsof er geen technische 
oplossingen zijn voor kabels op het voetpad. Alsof 
we voor eeuwig en altijd met benzine en diesel 
blijven rijden, … 

Alsof kortzichtigheid een 
goede eigenschap zou zijn.

Koen Vanhoof
Gemeenteraadslid 

Wie weet hebben we binnenkort  
een Londerzeels topsporttalent  
dat de juiste sport vond dankzij  
het Sportkompas.”

Sanne Eeckelers
Gemeenteraadslid
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

 

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA  

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld:  

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid.  
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van  

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Theo Francken
Kamerlid

Katrien Houtmeyers
Kamerlid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022

Gemeentelijk toeristisch beleid dankzij vrijwilligers
 
Elke Londerzelenaar draagt bij aan het Toeristisch  
Convenant. Dat is de samenwerking tussen Toerisme  
Vlaams-Brabant en de verschillende partnergemeenten om 
de regiowerking Groene Gordel op het spoor te zetten. Die 
samenwerking gebeurt rond verschillende thema’s en biedt 
elke gemeente de kans om haar trekpleisters en troeven in de 
schijnwerpers te zetten.
 
De gemeente werkt niet mee

Jammer genoeg laat onze gemeente het na om optimaal mee te 
werken aan de voorgestelde projecten. Die leunen nochtans  
perfect aan bij onder andere onze streekproducten (bier, 
asperges, witloof, …) en bij onze populaire fiets- en wandel-
routes. De gemeente krijgt ondersteuning vanuit de provincie 
om lokale initiatieven uit te werken. Maar dat leidt enkel tot 
mooie resultaten wanneer de gemeente beschikt over een flinke 
dosis dynamiek om daadwerkelijk in te pikken op interessante 
thema’s. 
 
Enthousiaste vrijwilligers

Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die niet stilzitten en die leegte 

opvullen door zelf actie te ondernemen. Zo zet bijvoorbeeld 
de vzw Leireken onze Brabantse Kouters in de kijker met een 
fotozoektocht en werkt de vzw Camino een rolstoelvriendelijke 
wandeling uit.
 
Gemiste kans

Gemeenteraadslid Gerda Verhulst (voormalig schepen van Toe-
risme) stak haar ontgoocheling tijdens de gemeenteraad-zitting 
niet onder stoelen of banken en vroeg waarom Londerzeel de 
grote afwezige was tijdens BBQ wedstrijd van Ring TV. Die 
vond plaats bij onze lokale brouwer De Palm. Teams van onze 
naburige gemeenten kwamen in beeld met hun bak- en braad-
talenten, steeds vergezeld van de Steenhuffelse bierbrouwsels. 
Wat een schitterende promotie voor onze gemeente kon zijn,  
werd tijdens de  gemeenteraadszitting 
door de burgemeester bestempeld als te 
duur.

Gerda Verhulst
Gemeenteraadslid 

Trappen  
tegen  
kanker
Tijdens het weekend van 
Hemelvaart organiseert 
Kom op tegen Kanker 
jaarlijks een fietsvier-
daagse ten voordele van 
de strijd tegen kanker. 
Ook de N-VA was van 
de partij. Bestuurslid 
Wout Van Esbroeck 
zette zijn helm op en 
reed een dag mee.

Proficiat 
Wout!

londerzeel@n-va.be
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