
Beste inwoners

De zon maakte de voorbije maanden al 
heel wat overuren. Nu de dagen korter 
worden, is elk straaltje zonneschijn 
mooi meegenomen. Dat zonlicht 
werkt inspirerend en motiveert ons 
om de komende donkere maanden te 
overbruggen.
 
Bij onze fractie is er geen enkel gebrek 
aan inspiratie, inzet of creativiteit. Elke 
gemeenteraad opnieuw voeren onze 
tien fractieleden oppositie op een  
stevige, maar constructieve manier.  
Op die manier doen we ons best om 
het voor jullie beter te maken. N-VA 
Londerzeel wil bijvoorbeeld mee 
aan tafel zitten en een degelijk plan 
uitwerken dat de mobiliteit in het cen-
trum van Londerzeel ten goede komt. 
We maken de meerderheid attent 
op de vele subsidies die Vlaanderen 
ons aanreikt. Daarmee kunnen we 
bijvoorbeeld de speelplaatsen van 
onze scholen vergroenen of rioleringen 
vervangen en vernieuwen. 

In dit blad staan een aantal voorstel-
len van ons die het bestuur helaas 
opzijgeschoven heeft. Toch hopen we 
dat de felle winterzon de meerderheid 
inspireert om eindelijk werk te maken 
van een degelijk beleid en om niet elk 
oppositievoorstel onmiddellijk naar de 
prullenmand te verwijzen.

Onze fractie wenst jullie een  
deugddoend en gezellig eindejaar.  
Hou het warm!

Sanne Eeckelers
Communicatie- 
verantwoordelijke 
en gemeenteraadslid

Alternatief voor dure security  
bij jeugdevenementen
Omdat de security bij jeugdevenementen erg duur is, stelt onze fractie bij monde 
van Gerda Verhulst voor om een alternatief te voorzien. De meerderheid reageert 
daar kil op.

Dure beveiliging
Na twee jaar corona kijken jongeren 
ernaar uit om naar feestjes te gaan. Dat 
enthousiasme wordt al snel in de kiem 
gesmoord. De gemeente verplicht hen 
namelijk om dure veiligheidsagenten in  
te zetten. Sommige jeugdbewegingen 
moeten zelfs acht veiligheidsagenten  
betalen. Dat kunnen veel jeugdbewegingen  
zich niet veroorloven. Daarnaast vraagt 
het veel tijd om voldoende bewaking te 
voorzien. Het is net aan die problemen 
dat het nieuwe voorstel van onze fractie 
een einde maakt.

Alternatieve oplossing
Al de obstakels die de jongeren onder-
vinden, werden al aangehaald bij de 
jeugdraad. Toch denkt de meerderheid 
niet mee met de jongeren om de last te 

verminderen. Nochtans is het bedenken 
van een alternatieve oplossing niet zo 
moeilijk. In andere gemeenten houden 
vrijwilligers en slechts enkele professionele 
bewakers toezicht tijdens feestjes. Op die 
manier worden de kosten beperkt voor de 
jongeren en houden ze er misschien zelfs 
nog iets aan over.

Een dergelijke alternatieve oplossing kan 
opgenomen worden in een Fuifcharter, 
dat eind dit jaar vorm zal krijgen. We 
staan daar alleszins positief tegenover 
en hopen mee aan tafel te kunnen zitten 
om onze prioriteiten 
kenbaar te maken.

Gerda Verhulst
Gemeenteraadslid
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Oplopende kosten
Het voorziene kostenplaatje is overschreden, doordat plots nog 
een extra straat aan het project werd toegevoegd. Daarnaast is 
er gekozen voor de duurste offerte. Uiteindelijk kwamen er zelfs 
nog extra ‘noodzakelijke’ meerwerken om de hoek kijken, die 
ruim 30.000 euro bedroegen. Die meerwerken behoorden  
nochtans strikt genomen niet tot de werken die noodzakelijk 
waren voor de vernieuwing van de kasseien. De meerderheid 
dacht daar blijkbaar anders over.

Te duur
Raadslid Koen Vanhoof concludeert: “Deze werken werden te 
duur toegekend en uitgebreid met werken die niet in de opdracht 
zaten. Ze brachten veel extra kosten met zich mee en hebben 
bovendien een hoogst eigenaardige tijdlijn. Dat getuigt van  
knaldrang om toch iets opgeleverd te krijgen, maar mist  
langetermijndenken, visie en goed huisvaderschap. De  
Londerzeelse kassa is 550.000 euro lichter. De riolering is  
nog steeds even rot.”

EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT

November 2020: de gemeenteraadsleden krijgen 
zicht op het geraamde kostenplaatje
•     Geschat bedrag: 400.000 euro
•     Wat? Oude kasseien uitbreken, afplatten en 

terugleggen
•     Maar: wordt de kapotte riolering vervangen in de  

Kerkstraat, Dorpsstraat en op de Markt?

2 weken later:
•     Geschat bedrag: 465.000 euro
•     Waarom prijsstijging? Ook kasseien in de  

Ursulinenstraat

Februari 2021:
•     Duurste offerte wordt aanvaard: 425.000 euro
•     Waarom beter? Kan enkele weken sneller  

opleveren door nieuwe kasseien te voorzien

Begin maart 2022: de werken mogen starten

21 maart 2022: het College van Burgemeester en Schepenen 
staat ‘noodzakelijke’ meerwerken toe
•     Bijkomend bedrag: 30.000 euro
•     Waarvoor dan?

- Fietsstraattegels
- Verschillende extra zones kasseien met extra fundering
-  Volledige inkleding van de Ursulinenstraat met wadi, 

banken, extra borduren, slikkers en klinkers
•     Maar: 

-  Niet noodzakelijk voor de vernieuwing van de kasseien
-  Niet in het oorspronkelijke bestek voorzien
-  Geen bestek, offerte of verslag voor meerwerken te vinden

April 2022: even grote prijsherziening voor ‘noodzakelijke’ als 
voor oorspronkelijke werken
•     Waarom? Waren meerwerken ook al in 2020 beslist?

Resultaat: een kostprijs van 550.000 euro in de plaats van 400.000 euro

Londerzeelse kassa 
550.000 euro lichter,  
riolering nog even rot
In Londerzeel Centrum zijn onlangs nieuwe 
kasseien gelegd. Het prijskaartje voor die werken 
bedroeg oorspronkelijk 400.000 euro, maar dat 
budget is ruim overschreden. Op de vraag van de 
N-VA of daarbij ook de rotte riolering aangepakt 
zou worden, kwam nooit een antwoord.

Koen Vanhoof
Gemeenteraadslid

londerzeel@n-va.be
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Londerzeel neemt energiebesparende maatregelen
Elektriciteit en gas zijn het laatste jaar fors duurder geworden. Gezinnen en bedrijven doen inspanningen om de energiefactuur 
te beperken. De N-VA-fractie vindt dat ook de gemeente dient te besparen op energie-uitgaven en stelde daarover een vraag aan 
de bevoegde schepen. 

Actieplan
Het gemeentebestuur komt met een actieplan dat stelt dat de temperatuur 
in de gemeentelijke gebouwen maximaal 19 graden mag bedragen. Die 
regeling geldt uiteraard niet voor de kinderdagverblijven en het woonzorg-
centrum. Alleen al die maatregel zorgt voor een besparing van zo’n 30.000 
euro. Daarnaast zal de straatverlichting op gemeentewegen gedoofd worden 
tussen 11 uur ’s avonds en 5 uur ’s ochtends, vrijdag- en zaterdagnacht uitge-
zonderd.

Bijkomende maatregelen
N-VA Londerderzeel vulde het plan van het bestuur aan 
met een aantal eenvoudige maatregelen zoals het doven 
van lichten aan monumenten en het verzekeren van een 
goede werking van thermostatische kranen.

Bart Van Doren, gemeenteraadslid

Een nieuwe aanwinst: 

CINDY DE SAEGER
Cindy De Saeger (33) is het nieuwste bestuurslid van N-VA Londerzeel. 
Ze wil ervoor zorgen dat het wonen en leven in Londerzeel veilig en 
aangenaam blijft.

Een korte voorstelling

Cindy geniet samen met haar man en drie kinderen van het leven in  
Malderen. Daarheen zijn ze verhuisd na acht jaar in de Mechelsestraat  
in Londerzeel te hebben gewoond. 

Professioneel leven

Cindy werkt momenteel als verantwoordelijke voor de opleiding van 
kinderbegeleiders. Daarnaast staat ze zelf voor de klas in een school  
in Antwerpen. Daar heeft ze niet altijd gewerkt. Voordien was ze  
namelijk actief in Londerzeel: zo was ze tien jaar lang terug te vinden  
in woonzorgcentrum Herfstvreugde, knipte ze haren in Kapsalon  
Els op de Linde en bracht ze in de weekends klanten een drankje  
in eetcafé De Grens.

Hobby’s

Sportievelingen kwamen Cindy waarschijnlijk al eens tegen op het  
voetbalveld van KFC Malderen. Daar speelde ze bij de dames.  
Tegenwoordig maakt ze deel uit van de zaalvoetbalploeg van  
Londerzeel United. De weinige vrije tijd die haar nog rest, spendeert  
ze nu bij N-VA Londerzeel. 

Welkom 
Cindy!

www.n-va.be/londerzeel
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting

BEL FRA SVK IT SPA EMU NED SVN DUI FIN OOS GRI POR LUX ZWE DK ZWI IER NOR
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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