
“Maak geboortebos snel weer toegankelijk” (p. 2) Jong N-VA Londerzeel viert eenjarig bestaan (p. 3)

Wat verwacht u van ons, van lokale politieke bestuurders?
Halfweg de bestuursperiode maken 
we graag al eens de balans op van het 
beleid van de afgelopen jaren. Vanuit 
de oppositie trachtten we steeds op een 
constructieve manier samen te werken 
voor Londerzeel en zijn inwoners. Ook 
in de toekomst kan u op ons rekenen. En 
ja, uiteraard hoort daar kritiek op het 
gevoerde beleid bij. En ja, daarbij krijgt 
het huidige bestuur het hard te verduren. 
Hoge bomen vangen nu eenmaal veel 
wind.

Lichtpunt is ver te zoeken
De balans oogt niet fraai. Het is moeilijk 
een lichtpunt te vinden in het bestuur 
van LWD, CD&V en Groen. Na drie jaar 
zou je denken dat er duidelijke accenten 
gelegd zijn, dat er een helder beleid is, of 
dat alleszins de weg daarnaartoe duide-
lijk zichtbaar is. De lampionnen of kleur-
rijke vlaggetjes die onze dorpskernen 

meer kleur moeten geven, zijn – letterlijk 
– dat enige lichtpunt. Onze inwoners 
zullen één wijziging op het terrein zien: de 
kasseien in Londerzeel-Centrum zullen 
vervangen worden door afgevlakte
kasseien, toch voor even. Want over 
enkele jaren moet het centrum opnieuw 
opengelegd worden, omdat we nu al 
weten dat de riolering zéér dringend aan 
vervanging toe is.

N-VA doet constructieve voorstellen
Het gebrek aan visie, aan structurele 
oplossingen is helaas de rode draad in dit 
‘groene’ bestuur. We staan voor heel wat 
uitdagingen: klimaat, het welzijn van
onze kinderen en jongeren, mobiliteit …
Elke maand opnieuw maken we het 
bestuur duidelijk dat er écht meer nodig 
is om een gemeente te besturen dan 
enkel wat feestelijke versiering. De vele 
voorstellen die wij vanuit de oppositie 

constructief naar voren schuiven, vallen 
steevast op een koude steen. Warmte 
en enige dynamiek, waarden die het 
gemeentebestuur nochtans vaak predikt, 
blijken een lege doos te zijn.

Ondanks de herhaaldelijke afwijzingen 
van onze voorstellen die Londerzeel écht 
vooruit zouden helpen, beloven wij u 
om ook in het nieuwe jaar op diezelfde 
constructieve manier verder te werken. 

Wij hopen dat 2022 een jaar mag worden 
met meer mogen en minder moeten. Met 
meer spontane ontmoetingen en minder 
digitale gesprekken. 
Gewoon een jaar 
met méér.

Nadia Sminate
Fractievoorzitter
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Aanpak voet- en fietspaden: toekomstvisie ontbreekt
We hebben er lang op moeten wachten, maar na herhaaldelijk aandringen op de gemeenteraad kregen we vorige maand dan toch 
meer informatie over hoe de meerderheid onze voet- en � etspaden wil aanpakken. 

Prioritair wil de gemeente voet- en fietspaden aanleggen waar er nu nog géén zijn. Dat 
impliceert meteen dat ze fietsinfrastructuur die in slechte staat is, géén prioriteit geeft. 
Denk bijvoorbeeld aan de drukke Brusselsestraat of het voetpad in Pilatusveld.

Pluimennest geen prioriteit voor gemeentebestuur
Wat positief is, is dat de infrastructuur aan de schoolomgevingen prioriteit krijgt. 
Maar onze kinderen moeten uiteraard ook veilig van en naar school geraken, en dan 
is een veilig uitgeruste schoolroute erg belangrijk. Zo maken leerlingen en scholieren 
erg veel gebruik van de Pluimennest, maar die is niet opgenomen in de prioriteitenlijst. 

Betonstraten blijven in slechte staat
Londerzeel telt nog een aantal verbindingsstraten die uitgerust zijn met betonplaten. 
Denk maar aan Plas, de Spoelberchstraat en Hoefsmidstraat in Malderen. Met een 
budget van 1,1 miljoen euro verwachten we uiteraard niet dat alle straten aangepakt 
kunnen worden. Maar dé oplossing volgens het bestuur is niet de staat van die straten 
aanpakken, maar pakweg een zone 30 creëren in straten die zich daar helemaal niet 
toe lenen, zoals bijvoorbeeld de Bloemstraat.

“Een toekomstvisie en een daarbij horende structurele aanpak is ook in dit dossier ver 
te zoeken”, zegt N-VA Londerzeel.

Luierboxen op vraag van N-VA
Op initiatief van raadslid Patrick Bogaerts zal de gemeente luierboxen plaatsen waarin onze inwoners 
niet-gebruikte luiers kunnen deponeren.

Wegwerpluiers nemen bij veel 
gezinnen een grote hap uit het 
budget. De N-VA stelde daarom 
voor om in onze gemeente luierboxen 
te plaatsen waarin u nog bruikbare 
luiers of luierdoeken kwijt kan die te 
klein zijn of om andere redenen niet 
meer gebruikt worden.

Vanaf januari vindt u zo’n luierbox 
onder meer in de scholen en in de 
bibliotheek. “Onze mensen van de 
technische dienst verdienen een ferme 
schouderklop”, zegt Patrick. “Zij 
hebben deze boxen gemaakt, zodat de 
geschonken luiers op een droge plaats 
bewaard kunnen worden. Vrijwilligers 

zullen de luiers eruit halen en er 
pakketjes van maken. Die worden 
bij de sociale kruidenier aangeboden 
voor 2 euro per pakket van 50 luiers.”

Het inzamelen van de luiers voor-
komt bovendien dat ongebruikte 
luiers bij het restafval belanden.

N-VA Londerzeel doet oproep:
“Maak geboortebos snel weer toegankelijk”

Elk jaar kunnen de ouders van pasgeborenen een geboorteboompje voor hun jonge 
spruiten laten planten in het geboortebos in de Waterwinningsstraat. Steevast gaan 
heel wat ouders in op de uitnodiging en nemen met veel enthousiasme deel aan 
deze mooie actie. Maar al enkele weken is een bezoek aan dit mooie stukje natuur 
amper mogelijk. De toegang naar het geboortebos ligt er vuil bij en bouwmaterialen 
verhinderen de doorgang voor ouders en kinderen.

Mooi initiatief in stand houden
“We hebben het probleem al eens aangekaart op de gemeenteraad en de schepen ge-
vraagd om werk te maken van een vrije doorgang”, zegt raadslid Gerda Verhulst. “Het 
is zonde, want op deze manier verdwijnt de interesse in de boomactie. De gemeente 
zou er net alles aan moeten doen om mooie initiatieven zoals dit in stand te houden.”

Patrick Bogaerts
Gemeenteraadslid

Raadslid Gerda Verhulst hoopt dat het gemeentebestuur actie onderneemt, zodat dit mooie initiatief blijft bestaan. 

Voor een structurele oplossing voor de 
betonstraten voorziet het gemeentebestuur 
geen budget.

londerzeel@n-va.be

2



Ilsy Verspecht vertegenwoordigt N-VA in 
bijzonder comité voor de sociale dienst
Naast de gemeenteraad en de OCMW-raad hee�  de N-VA ook drie vertegenwoor-
digers in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). We stellen u vandaag 
graag Ilsy Verspecht voor. Zij is ook bestuurslid en ledenverantwoordelijke van 
N-VA Londerzeel.

Eén keer per maand komt dit comité samen om gevoelige en persoonlijke dossiers 
te bespreken. Die gaan over leeflonen, noodopvang, terugvordering van een huur-
waarborg, verwarmingstoelagen enzovoort. “Het zijn geen makkelijke onderwerpen, 
maar wel zeer interessant. Vaak zijn deze persoonlijke problemen niet zichtbaar voor de 
maatschappij. Dat maakt het voor mij des te boeiender om elk dossier grondig door te 
nemen”, zegt Ilsy Verspecht.

Bestuursverkiezingen
Zondag 13 februari

Voor onze leden: noteer alvast 13 februari in 
uw agenda. Wenst u graag lid te worden? 
Stuur een mail naar londerzeel@n-va.be en 
onze voorzitter contacteert u eerstdaags.

zaterdag

  ons voorstel om in een groepsaankoop
met lokale leveranciers de aankoop van een 
regenton aantrekkelijker te maken, werd 
weggestemd door de meerderheid? Extra 
opvang van regenwater is veel goedkoper dan 
leidingwater om in de tuin te gebruiken. Wanneer 
tien procent van de gezinnen regenwater zou 
opvangen, zou dat een extra bufferwinst van ruim 
170.000 liter betekenen.

  ons voorstel om groendaken in nieuwbouw-
projecten te integreren werd weggestemd? 
Nochtans zorgen groendaken voor minder 
hittestress in de woonkernen, voor waterbuffering 
bij overvloedige regen en voor extra koude- en 
warmte-isolatie van de daken.

  het investeringsbudget voor het klimaatplan in 
2021, 2022 en 2023 een schamele 5.000 euro 
bedraagt? In 2024 en 2025 wil het bestuur zelfs 
niets, 0 euro, investeren in milieu en klimaat.

  de gemeente op ons voorstel de schoolroutes
maximaal zal uitrusten met de nodige 
signalisatie en/of infrastructu-
rele ingrepen? Zo kunnen 
kinderen op een veilige 
manier van en naar school 
fi etsen of wandelen.

Wist u dat … 
Jong N-VA Londerzeel 
viert eenjarig bestaan
We vieren een verjaardag! Jong N-VA Londerzeel is één jaar 
oud. Zoals het eenjarigen betaamt, zit deze groep enthousiaste 
jongeren vol energie. Ze hebben allerminst stilgezeten. 

De afgelopen maanden kon je onze N-VA-jongeren geregeld 
spotten op evenementen in, maar evengoed buiten Londerzeel. 
Zo zetten ze hun jonge schouders ook onder Jong N-VA Vlaamse 
Rand. Een samenwerking tussen verschillende afdelingen uit de 
regio om onze Rand Vlaams én groen te houden.

Kom erbij!
Ben jij ook geëngageerd? Wil 
je graag iets veranderen? Wil 
jij mee jouw stempel drukken? 
Neem dan zeker contact op via 
kyell.dewin@jongnva.be. 
Jong N-VA maakt plannen voor 
de toekomst! 

Jong N-VA-voorzitter Kyell De Win 
verwelkomt jou graag bij onze 
jongerenafdeling. 

Jong N-VA is actief in én buiten Londerzeel. 
Onze jongeren protesteerden mee tegen de 
bouw van een giga-gascentrale in Vilvoorde.

www.n-va.be/londerzeel
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


