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LONDERZEEL

 

www.n-va.be/londerzeel

Als politica moet je durven sprin-
gen in het diepe. Dat is de eerste les 
die ik destijds van Bart de Wever 
heb gekregen toen ik voor hem 
begon te werken. Nu, acht jaar later, 
besef ik maar al te goed dat hij ge-
lijk had. Deze coalitie heeft zes jaar 
de tijd om die daadkracht te tonen. 
Halverwege de legislatuur durf ik 
te zeggen dat de verandering waar-
voor de Londerzelenaar gekozen 
heeft, een gezicht begint te krijgen. 

Iedereen weet onderhand dat de 
budgettaire situatie allesbehalve 
rooskleurig is in onze gemeente. 
Nooit eerder moest er zo bespaard 
worden. Anderzijds werd het gat in 
onze portefeuille nooit eerder zo snel 
weer kleiner gemaakt. Onder die 
omstandigheden kozen we er bewust 
voor om ook te blijven investeren in 
onze infrastructuur. 

De komende jaren zullen we drie 
grote projecten realiseren. Het 
dossier van de renovatie van onze 
gemeentelijke sportinfrastructuur 
zit in de laatste rechte lijn. In januari 
beslissen we welke private partner 
de werken op zich zal nemen en 
voor de uitbating zal instaan. 

NIEUWE PISTE EN VOETBALVELDEN 
Ook de infrastructuur op de Schasel
bergsite wordt binnenkort gereno
veerd. Iedere sporter die gebruik 
maakt van de zogenaamde Palm

velden weet dat de kleedkamers tot 
op de draad versleten zijn en dat de 
voetbalvelden en atletiekpiste ook aan 
vernieuwing toe zijn. De gemeente 
zal dan ook in de loop van volgend 
jaar een volwaardige piste en twee 
voetbalvelden aanleggen. Fitnessclub 
Fitality zal er een volledig nieuw 
fitnesscomplex bouwen en de huidige 
kleedkamers grondig onder handen 
nemen.

De realisatie van de Egmontsite in 
de Gildenstraat en Kerkhofstraat 
deed ten slotte ook al heel wat stof 
opwaaien. NV Diepensteyn wil er 
woongelegenheden en serviceflats 
optrekken. Dat er bij een dergelijk 
project heel wat randvoorwaarden ko
men kijken, is duidelijk. De impact op 
onze dorpskern is hoe dan ook groot. 
Op de gemeenteraad van september 
hebben we daarom voorwaarden 
opgelegd over mobiliteit, dichtheid, 
groene ruimte, speelvoorzieningen 
enzovoort. 

Ik ben er mij goed van bewust dat 
zo’n verandering in de dorpskern 
voor ongerustheid zorgt bij de buurt
bewoners. Zij vragen bedenktijd om 
een alternatief plan op tafel te leggen. 
Ik ben bereid hen die te geven maar 
in de tussentijd moeten wij verder 
werken om van ons centrum een 
aangename plaats te maken. Want 
voor ons moet Londerzeel eindelijk 
terug bewegen.

Londerzeel in beweging
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En de bierkorf gaat 
naar… 
Naar goede gewoonte konden alle aanwe-
zigen op ons eetfestijn een wilde gok doen 
naar het gewicht van de alweer rijkelijk 
gevulde bierkorf. De familie Van Ingelgem-
Cooreman uit de Blokstraat in Malderen 
zat er het dichtste bij en kreeg dan ook 
door Jan en Theo haar prijs overhandigd. 
Proficiat! 

Nadia Sminate,  
uw toekomstig burgemeester



Schepen van Cultuur Gerda Verhulst gaf de aanzet tot dit 
initiatief: “Met een kleine, goedkope ingreep heeft  deze dorpskern 
– eindelijk – een aangenamer aanzicht gekregen. Jarenlang keek 
men op een stuk braakliggend en verkommerd terrein. Het gaf het 
centrum van deze parochie een troosteloze, desolate aanblik. Ooit 
stond op deze plek het geboortehuis van Gerard Walschap. Het 
lag dan ook voor de hand dat deze gedenkwaardige schrijver als 
inspiratie zou dienen om de site te verfraaien.”

De gedenkmuur verwijst naar werken van Walschap en 
geeft de levensloop van de schrijver weer. Gerda: “Jong en 
oud zal even kunnen stilstaan bij de vooraanstaande literaire figuur die 
Walschap was en nog altijd is. Het is enerzijds een eerbetoon aan de 
schrijver en anderzijds wordt een stukje dorpsgeschiedenis blootgelegd.”

De uitwerking van deze 
muur kwam tot stand bin-
nen een werkgroep van 
vrijwillige gepassioneerde 
Walschapkenners. Teksten, 
citaten en beeldmateriaal 
werden zorgvuldig uitge-
zocht, verzameld, gewikt en 
gewogen. Met speciale dank 
aan: Lieve Saterdag, Frans 
De Boeck, Edwin De Schep-
per en Alfons Moeyersons.

www.n-va.be/londerzeel 

Op maandag 14 september werd in Londerzeel een heus ‘zorgdorp’ geopend. Een maand lang deden verschillende 
bussen waaronder de mammobiel, de valbus en de zorgloketbus een ronde door de deelgemeenten.

OCMW-voorzitter Geert Van den Bossche: “Dit initiatief kadert perfect in de doelstellingen die we 
onszelf als OCMW  hebben gesteld, namelijk het decentraal en proactief gaan werken. Door met een 
rijdend loket de verschillende deelgemeenten aan te doen, proberen we onze dienstverlening dichter bij 
de burgers te brengen en zo mogelijke drempels te verlagen. Verder is het de bedoeling om mensen actief 
te informeren over waar wij hen allemaal mee kunnen bijstaan.”

Voor de komst van de mammobiel werden meer dan 2 000 vrouwen uit Londerzeel uitgeno-
digd om zich te laten onderzoeken. De ideale gelegenheid dus voor het OCMW van Londer-
zeel om hier een groter project rond uit te bouwen en het voor iedereen makkelijker te maken 
om binnen te springen en kennis te maken met de dienstverlening. Geert: “Londerzeel is mee op 
de kar gesprongen en het verheugt ons dan ook dat zoveel mensen hiervan gebruik gemaakt hebben. Beslist 
een initiatief dat voor herhaling vatbaar is!”

 
De kranten stonden er een tijdje 
geleden vol van: gemeenten die vrij-
willig fuseren met elkaar, krijgen 
een financiële bonus van Vlaams 
minister van Bestuurszaken Lies-
beth Homans. Uit een studie blijkt 
immers dat gemeenten efficiënter 
zijn als ze meer dan 25 000 inwo-
ners tellen. Londerzeel heeft iets 
meer dan 18 000 inwoners en zou 
dus baat hebben bij zo’n fusie, bij-
voorbeeld met Kapelle-op-den-Bos, 
dat ongeveer 9 000 inwoners telt. 
Dit nieuwe ‘Londerzeel-op-den-
Bos’ zou met 27 000 inwoners beter 
kunnen besturen. 

 

NIET ZWART-WIT
De afweging tussen voor- en nade-
len van een eventuele fusie is zeker 
niet zwart-wit. Een grotere efficiën-
tie en een sterke(re) dienstverlening 
liggen natuurlijk voor de  

 
hand. Mocht Londerzeel vandaag 
in een vrijwillige fusie stappen, zou 
ze daarvoor bovendien 500 euro per 
inwoner krijgen. In totaal zou het 
over een niet onaardige som van 10 
miljoen euro gaan. Geld dat onze 
gemeente en haar inwoners goed 
zouden kunnen gebruiken.

Ik zeg wel ‘vandaag’, want niemand 
heeft een glazen bol. Misschien 
wordt een fusie binnen afzienbare 
tijd wel van bovenaf opgelegd en 
staat er op dat moment geen com-
pensatie meer tegenover? Gevoels-
matig kan een dergelijke fusie dan 
weer moeilijker liggen. Inwoners 
die de fusies van 1976 hebben mee-
gemaakt, zullen hier misschien niet 
meteen om staan te springen. Daar 
moeten we zeker rekening mee 
houden. 

MOED OM TE OVERWEGEN
Waar de N-VA niet in meegaat, is  

 
redeneren 
in termen 
van postjes. 
Een fusie 
betekent 
logischer-
wijs dat er 
minder zitjes 
te verdelen 
zijn. Partijen 
die echter het 
beste willen 
voor de in-
woners van hun gemeente, 
moeten op lange termijn durven 
denken en het eigenbelang aan de 
kant schuiven. 

Als een fusie meer kwaliteit kan 
geven aan alle Londerzelenaren (en 
Kapellenaren), dan vind ik dat we 
de moed moeten hebben om die fusie 
op zijn minst te overwegen.

Voor de editie 2015 van het 
Gordelfestival lag de focus op 
Londerzeel. Onze gemeente 
stond op zondag 6 september 
in het hele Vlaamse land in de 
schijnwerpers. 

De praktische organisatie op Lon-
derzeels terrein was in handen 
van de gemeentelijke dienst Vrije 
Tijd. Onder impuls van N-VA-
schepen Gerda Verhulst werden 
uiteenlopende initiatieven uitge-
werkt.

Schepen Gerda Verhulst:  
“Ik vond het van meet af aan een 
hele eer om met Londerzeel te mogen 

uitpakken als focusgemeente voor 
het Gordelfestival. De uitdaging was 
groot: een gevarieerd programma 
in elkaar boksen dat zowel voor 
sportievelingen als voor bezoekers 
aantrekkelijk moest zijn.”

In het schilderachtige kader 
van het domein Diepensteyn 
en iets verderop de site van 
Leireken vonden dan ook tal 
van  activiteiten plaats: High-
land Games, een demonstratie 
Thaibox, een ‘vijverloop’, ver-
scheidene fiets- en wandelrou-
tes, dit alles muzikaal omka-
derd met muziekbands. 

Geslaagde editie van Gordelfestival

Je kan er niet onopgemerkt voorbij: de beloofde  
Walschapmuur in Londerzeel Sint-Jozef staat er.Walschapmuur is een feit

Zorgdorp primeur in Londerzeel

Koen Moeyersons,  
gemeenteraadslid, 
N-VA: “Ons hart loopt 
er misschien niet van 
over, maar het verstand 
primeert in deze.”

OCMW-voorzitter Geert 
Van den Bossche

Schepen van Cultuur Gerda 
Verhulst aan de Walschapmuur

Nadia Sminate met minister Ben Weyts

Gerda Verhulst

Wonen we straks in Londerzeel-op-den-Bos?



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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


