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LONDERZEEL
N-VA-ploeg strijkt neer in
Sint-Jozef voor tweede
ontbijt

V.U.: Wouter De Ceukelaire - Deisels 20 - 1840 Londerzeel - londerzeel@n-va.be

Na het
overdonderde
succes
van het
eerste ontbijt, dat plaatsvond in kantine
‘Den Delta’, is de voltallige N-VA-ploeg
meteen aan de slag gegaan om hier een
vervolg aan te breien. Bedoeling is dat
onze toekomstige burgemeester, Nadia
Sminate, zoveel mogelijk inwoners van
Londerzeel persoonlijk kan ontmoeten.
Daarom biedt ze de bewoners van
telkens een ander deel van de gemeente
groot Londerzeel een gratis ontbijt aan.
Deze keer is deelgemeente Sint-Jozef aan
de beurt. Op zondag 23 februari belooft
het alvast een smakelijk en gezellig
samenzijn te worden!
Inschrijven via
nadia.sminate@n-va.be
of 0496 68 49 27

ZATERDAG

10
MEI

2014

Eetfestijn
vanaf 17 uur
Locatie:
Voetbalkantine
KSLK Londerzeel

NADIA SMINATE OP 2E PLAATS VOOR HET VLAAMS PARLEMENT
Nadia Sminate, nu Kamerlid voor de N-VA, maakt na de verkiezingen van
25 mei, de overstap naar het Vlaams Parlement. Voor die Vlaamse verkiezingen staat ze op de tweede plaats, na lijsttrekker Ben Weyts. Nadia is tevreden
met de overstap naar het Vlaams Parlement. “Het is een goede zaak voor
Londerzeel dat de gemeente vertegenwoordigd is in het Vlaams Parlement.”
Nadia legde zich de voorbije vier jaar in de Kamer toe op sociale fraude, gehandicaptenzorg en de activering van arbeidsongeschikten. Het zijn beleidsdomeinen die ze ook in het Vlaamse parlement zal terugvinden. Minstens even
belangrijk zijn natuurlijk de vele Vlaamse bevoegdheden die naadloos aansluiten op haar lokale werk voor Londerzeel. “Als ik denk aan bijvoorbeeld mobiliteit,
openbare werken, onderwijs, welzijn en sport, dan ben ik ervan overtuigd dat m’n werk
als Vlaams parlementslid nog beter dan vandaag ook ten dienste kan staan van Londerzeel en al zijn inwoners,” aldus Nadia.
Het is voor het eerst in de geschiedenis dat onze gemeente vertegenwoordigd
kan worden in het Vlaams Parlement, net zoals dat vier jaar geleden een
primeur was in de Kamer toen Nadia daar haar zitje veroverde. “Ik ervaar deze
mooie plaats op de lijst als een erkenning vanuit de partij voor het werk dat ik er geleverd heb. Nu ik ook schepen ben zal ik de noden van onze gemeente kunnen aankaarten
op het Vlaamse niveau. Maar eerst moeten we natuurlijk de kiezer laten spreken en een
mooi resultaat neerzetten. N-VA Londerzeel is ondertussen uitgegroeid tot een goed
werkend team dat me zal ondersteunen tijdens de campagne.”
Al wie net als zij zin heeft om de handen uit de mouwen te steken
en Nadia te helpen bij haar verkiezingscampagne, is van harte welkom! Heeft u een plaatsje in uw voortuin of aan uw raam
waar gerust een bord of affiche mag komen? Laat het ons
dan weten! Wil u graag actief uw schouders onder de
campagne zetten, dan bent u uiteraard ook zeer welkom. Contacteer gerust onze secretaris via
wendy.vanzeebroeck@n-va.be
of bel naar 0479/92.80.51.

NADIA SMINATE,
Kamerlid voor de N-VA

www.n-va.be/londerzeel

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Nadia Sminate
nieuwe schepen van Financiën
burgemeester wordt van Londerzeel, wordt onder meer
bevoegd voor Financiën en Personeelszaken. Met deze bevoegdheidspakketten wacht haar een grote uitdaging.

Nadia Sminate legde tijdens de gemeenteraad van 28 januari de eed af als schepen. Sminate volgt daarmee Bart
Van Doren op die omwille van professionele redenen eerder z’n schepenambt had neergelegd. Sminate, die in 2016

“Het is geen geheim dat de budgettaire erfenis uit het verleden
onze gemeente vandaag tot moeilijke keuzes dwingt. In 2013
hebben we daarom binnen de meerderheid het kerntakendebat
afgewerkt. Eén van de gevolgen daarvan is een geplande personeelshervorming binnen de gemeentelijke diensten. Die zal ik
nu voor mijn rekening nemen. Op financieel vlak zal ik elke dag
opnieuw nauwgezet moeten toezien op de budgettaire discipline
die elk lid van het schepencollege aan de dag moet leggen. Ook
dat zal niet altijd leuk zijn, maar het is een verantwoordelijkheid die ik ter harte wil nemen.”

OCMW: bewoners stemmen op campus
Zoals iedereen ondertussen ongetwijfeld weet, trekken we op 25 mei weer met z’n allen naar de
stembus. Wat u misschien nog niet wist, is dat voor onze bewoners van rusthuis Herfstvreugde
en residentie Eikenhof, de stembus deze keer naar hen komt. Gemeente en OCMW hebben immers afgesproken dat er een stemhokje zal geplaatst worden binnen de gebouwen van het
OCMW.
Maria Van Nieuwenhove (OCMW-raadslid): “In het verleden was het zo dat onze bewoners zich, net
MARIA
VAN NIEUWENHOVE
als iedereen die in Londerzeel-centrum woont, dienden te verplaatsen naar de sporthal in de Lijsterstraat.
Vermits echter niet iedereen nog even mobiel is, moesten deze mensen een beroep doen op familie of vrienden om OCMW-raadslid
daar te geraken. In de praktijk kwam het er dus eigenlijk op neer dat bijna niemand kon gaan stemmen. Omdat we merkten dat hier
toch wel vraag naar was, is er nu beslist om in de Lijsterstraat één van de 10 stemhokjes weg te halen en dit binnen de gebouwen
van het OCMW onder te brengen. Op die manier zorgen we voor een extra dienstverlening zonder meerkost voor de gemeente. Om
de rust en veiligheid van onze bewoners te garanderen, zullen ook enkel mensen die in Herfstvreugde of Eikenhof verblijven hier
hun stem mogen uitbrengen.”

Online reservatiesysteem maakt komaf
met kamperen voor jeugd- en sportdienst
De gemeente Londerzeel gaat van start met een online reservatiesysteem voor de sport- en recrea-weken. Het volledige
proces, van inschrijving tot betaling, zal gedigitaliseerd worden. Het is één van de maatregelen die van Londerzeel een
klantvriendelijke en moderne gemeente moet maken. Schepen van Jeugd en Sport Gerda Verhulst (N-VA): “Het vakantieaanbod van de gemeente voor de jeugd kent heel wat succes. Dat zorgde vaak voor lange wachtrijen bij de inschrijvingen. Via
een gebruiksvriendelijk online reservatie- en betalingssysteem kunnen ouders voortaan van thuis uit hun kinderen zelf inschrijven.
Gedaan dus met kamperen voor de Jeugd- of Sportdienst om zoon- of dochterlief een fijne vakantie te bezorgen.”

Procedure volledig gedigitaliseerd
Niet alleen de inschrijving kan voortaan van thuis uit. Het volledige
proces wordt gedigitaliseerd. “Naast de inschrijving gebeurt ook de betaling
van thuis uit. Zelfs de fiscale attesten worden automatisch per mail bezorgd.
Dat is een stuk klantvriendelijker voor ouders die zich bijvoorbeeld overdag
moeilijk kunnen vrijmaken. Mensen die niet over een eigen computer beschikken kunnen wel nog ter plaatse gaan om in te schrijven, of kunnen de publieke
PC in de bibliotheek gebruiken.“
GERDA VERHULST,
schepen van
Jeugd en Sport

londerzeel@n-va.be

De inschrijvingen voor de omnisportweek in de paasvakantie
starten op woensdag 26 februari om 14u.

Londerzeel van start met loopcriterium
LONDERZEEL – Alle afzonderlijke loopwedstrijden in
Londerzeel worden vanaf dit jaar samen ondergebracht
in een ‘loopcriterium’.
Alle Londerzeelse organisatoren - Pegasus, Olympia,
KWB, Molenlopers en Roparunners - die ieder jaar op
eigen initiatief een loopwedstrijd organiseren, gaan in de
toekomst samenwerken. Een gloednieuw ‘Craft Loopcriterium van Londerzeel’ is geboren. Lopers die aan vier van
de vijf wedstrijden hebben deelgenomen, maken kans op
een prijzenpot van maar liefst 2000 euro. De jogging moet
mensen aanzetten om duurzaam aan sport te doen.
Schepen van Sport, Gerda Verhulst (N-VA), die persoonlijk haar schouders zette onder dit initiatief, is enthousiast:
“Dat er een nieuw elan gegeven wordt aan de atletiekbeoefening
in Londerzeel, kan ik alleen maar toejuichen. Samenwerking tussen sportclubs maakt integraal deel uit
van de globale visie die ik als schepen van Sport voor ogen heb. En aangezien ik zelf regelmatig aan
atletiek doe en aan wedstrijden deelneem, ben ik het idee van een loopcriterium absoluut genegen. Hoe
meer mensen op deze manier warm gemaakt kunnen worden voor het lopen, hoe beter. Sporten is niet
alleen goed voor de fysieke maar ook voor de mentale gezondheid. Daarom zal de gemeente de volledige
logistieke ondersteuning op zich nemen. Met dit signaal willen we duidelijk maken dat we voor de volle
100% achter sporten en de initiatieven hierrond staan.”

Kerstfeest verwarmt harten van zij die het moeilijk hebben
In het najaar organiseerde het OCMW kookworkshops specifiek voor mensen die het financieel moeilijker hebben. De organisatie gebeurde in samenwerking met CEBUD (Centrum voor
budgetadvies en -onderzoek). Onder begeleiding van een diëtiste en een psychologe kregen
de deelnemers er advies over budgetvriendelijk winkelen en koken. De nadruk lag op betaalbare maar zeker ook op gezonde voeding en de lessen werden ook meteen in de praktijk
omgezet want er werd in groep gekookt. De workshops bestonden uit 10 lessen en het hoogtepunt werd bereikt op het kerstfeest dat dit jaar voor de eerste keer werd georganiseerd door
de sociale dienst.
Dieter Bellings (OCMW-raadslid): “Mensen die in een financieel moeilijke situatie terechtkomen, krijgen vaak te maken met een aantal andere problemen die misschien minder voor de hand
liggen maar dikwijls even problematisch zijn. We merken vaak dat deze mensen heel eenzaam zijn.
Ze leven als het ware in een soort isolement en hebben amper een sociaal netwerk. Om specifiek voor deze doelgroep iets te
doen, stelde het welzijnsloket voor een kerstfeest te organiseren en daar zijn we als bestuur met plezier op ingegaan. Niet
alleen geeft zo’n kerstfeest immers de gelegenheid om mensen in eenzelfde situatie te ontmoeten, het is ook de ideale plaats
voor onze cliënten om de maatschappelijke werkers op een andere manier te leren kennen. Het werkt als het ware drempelverlagend. Maar wat voor mij persoonlijk nog het belangrijkste is, is dat de mensen ook zelf betrokken werden bij het feest.
De deelnemers van de kookworkshops mochten niet enkel mee komen vieren, ze stonden ook in voor het maken van het dessert.
Op deze manier kregen zij enerzijds een stukje waardering en respect en waren ze anderzijds zelf voor een deel verantwoordelijk voor het welslagen van dit feest. Achteraf bekeken kunnen we zeggen dat beide projecten geslaagd zijn in hun
opzet en dus zeker voor herhaling vatbaar. Bij deze wil ik iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt van harte bedanken.”
DIETER BELLINGS
OCMW-raadslid

www.n-va.be/londerzeel

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvond.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

