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LONDERZEEL
Januari 2016, een aardverschuiving
in politiek Londerzeel
Beste Londerzelenaren, er is al veel inkt over gevloeid, maar
nu is het zover: Londerzeel krijgt voor het eerst in 21 jaar een
nieuwe burgemeester. En reken maar dat ik ernaar uitkijk!
Heel wat collega-burgemeesters zeggen mij dat het de job van
hun leven is. En na enkele jaren schepen te zijn geweest, kan ik
er mij wel iets bij voorstellen. Het is voor mij een enorme eer om
de gemeente waar ik al heel mijn leven woon en mijn hart aan
verloren heb, te mogen besturen.
Wil dat zeggen dat alles meteen van een leien dakje zal lopen?
Zeker niet. Nooit eerder werd Londerzeel bestuurd door meer
dan één partij. Vandaag zijn we al drie jaar aan de slag met drie
partijen en dat was allerminst evident. Maar ondertussen heeft
iedereen zijn plaats gevonden. Vanaf januari zullen de verhoudingen opnieuw veranderen: de N-VA kent dan een meerderheid in
het college van burgemeester en schepenen. Vriend noch vijand
zal nog kunnen ontkennen dat wij verandering hebben kunnen
realiseren. Alleen al de nieuwe politieke verhoudingen hebben
een aardschok veroorzaakt in onze gemeente.

Voor mij is de start van 2016 dus een groot feest! Ik wil dat
graag met jullie, Londerzelenaren, delen en nodig jullie uit voor
een hapje en een drankje op zaterdag 2 januari.
Over de grenzen van politieke voorkeuren heen, ontmoet ik jullie
graag tussen 17 en 21 uur in de ontvangstruimte ‘de oude bottelarij’ van brouwerij De Palm. Iedereen is welkom!
PS: voor alle duidelijkheid, dit feestje zal geen enkele invloed hebben op
onze gemeentekas, maar wel op mijn persoonlijke portefeuille ;-)
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Ik zal mijn functie van burgemeester combineren met die
van Vlaams parlementslid. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor
Londerzeel alleen maar een meerwaarde kan zijn. Verder ben
ik ook een jonge moeder en heeft ook mijn gezin mijn aandacht
nodig. Zoals de meeste gezinnen probeer ik werk en gezin zo
goed mogelijk te combineren. Jullie zullen mij dus regelmatig op
activiteiten zien samen met mijn zoontje.

Naar een volwaardige sportinfrastructuur voor Londerzeel
Interview met Schepen van Sport en Vrije Tijd in Londerzeel, Gerda Verhulst
Gerda: Enerzijds heb je de site op
de Lijsterstraat met het zwembad
en de sporthal die de binnensport
vertegenwoordigen. Anderzijds
is er de Schaselbergsite waar aan
buitensport kan worden gedaan.

Toen je drie jaar geleden schepen
van Sport werd, besloot je te doen
waar nog niemand in was geslaagd: sportievelingen opnieuw
een moderne en volwaardige
binnen- en buitensportinfrastructuur geven. Ziet het ernaar uit dat
je daarin zal slagen?
Gerda: Bij mijn aantreden als schepen van Sport werd ik overspoeld
met klachten over de beroerde
toestand van de Schaselbergsite
(Palmvelden) en het verouderde
gemeentelijk zwembad en aanpalende sporthal. Jarenlang vertoonden beide letterlijk barsten.
Gevolg: een spectaculaire daling
van het aantal bezoekers en cijfers
die alsmaar verder in het rood
gingen. Men was er al die tijd maar
niet uitgeraakt wat er precies mee
moest gebeuren. In de tussentijd
werd er jammer genoeg naar lapmiddelen gegrepen die geen echte
oplossingen boden. Slechts pleisters op oude wonden.
Die stilstand heeft er hoegenaamd
geen goed aan gedaan. Vandaag
hebben we een sportinfrastructuur
geërfd die op z’n zachtst gezegd
zijn beste tijd heeft gehad. Maar ik
ben er niet de persoon naar om bij
de pakken te blijven zitten.
Beide projecten worden eindelijk
aangepakt?

londerzeel@n-va.be

We hebben een studiebureau
aangeduid dat op dit vlak de
nodige expertise kon voorleggen. Het kreeg de opdracht om
niet enkel de pijnpunten van het
zwembad bloot te leggen, wat in
het verleden al gebeurd was, maar
ook om ons bij te staan een echte
visie uit te werken voor de totale
gemeentelijke sportinfrastructuur en vervolgens deze visie uit
te werken en de implementatie
ervan te begeleiden. Hiervoor
werd een volledige inventarisatie
gemaakt van alle infrastructuur
en de spreiding ervan. Het betreft
hier de private, de publieke en de
schoolsportinfrastructuur. Ook de
sportclubs werden hierbij betrokken om hun behoeften duidelijk in
kaart te brengen.

gemeentebestuur, hebben we de
kaart getrokken van een publiekprivate samenwerking (PPS). Een
private partner staat met andere
woorden in voor de investering en
het beheer, de gemeente betaalt
enkel nog een jaarlijkse toelage.
Deze toelage zal 20 % lager liggen wat de gemeente vandaag
betaalt. Een serieuze besparing
dus. Het aanwezige potentieel om
van de site een gecentraliseerde
vrijetijdscampus te maken is, zo
blijkt uit de studie, groot en de
moeite waard om in te geloven. Er
zijn de gemakkelijke bereikbaarheid en de nabijheid van openbaar
vervoer en station. Bovendien zijn
er speelterreinen voor de jeugd,
kunnen er sportkampen georganiseerd worden en is er een school
met dagopvang aanwezig. Ook
de private markt zag duidelijk dat
potentieel. Op dit moment zijn de
offertes ingediend en onderhandelen we met verschillende mogelijke
partners over de verdere invulling
van het project.
Op Schaselberg zullen we de
huidige atletiekpiste en twee
voetbalvelden heraanleggen. De
bestaande kantine wordt verbouwd en nieuwe douches, sanitair en kleedkamers krijgen er hun
onderkomen. Onze sportdienst
zal dit dossier trekken in samenspraak met de sportverenigingen,
want het zijn tenslotte de sporters
die van de site gebruikmaken die
het best geplaatst zijn om input te
geven voor de verdere ontwikkeling van deze sportinfrastructuur.
Ondertussen wil ik ervoor zorgen
dat de gebruikers kunnen blijven
sporten tot de aanvang van de
werken die voorzien zijn voor het
begin van de zomer.

Wat het zwembad en de sporthal
betreft, hebben we een duidelijke
keuze gemaakt om beide open te
houden. Zij krijgen dan ook een
heuse make-over. Omdat zo’n
investering echter vandaag de dag
niet meer verantwoord is voor een

Het ziet er dus veelbelovend uit.
Op termijn zal Londerzeel prat
kunnen gaan op twee sportpolen:
binnensport op de site Lijsterstraat
en een openluchtsportcentrum op
Schaselberg. Een sportieve gemeente waardig.

Een hernieuwde start
Januari 2016 betekent voor mij een hernieuwde start. Nu Nadia Sminate burgemeester
wordt, pik ik de draad weer op als schepen
van Financiën en Personeel. Mijn bevoegdheden blijven ongewijzigd. 2013 was een jaar
waarin zowel directe actie ondernomen moest
worden als de krijtlijnen
op lange termijn moesten
worden uitgezet. Het was
nu eenmaal een algemeen
bekend gegeven: de gemeentefinanciën waren
zeer zorgwekkend. Om
onze engagementen tegenover bevolking, personeel
en leveranciers na te kunnen komen, konden we niet
anders dan snoeien in de
uitgaven en zoeken naar
nieuwe inkomsten. Een
gemeentekas saneren, is
niemands favoriete bezigheid, maar moeilijke tijden
vragen om moeilijke maatregelen.
We zochten ook naar manieren waarop
andere actoren zoals telecomoperatoren en
hoogspanningsproviders hun duit in het
zakje konden doen. Op lange termijn hebben we zorgvuldig nagedacht over hoe we
ons gemeentelijk apparaat efficiënt zouden
inrichten: tegen 2017 zullen gemeente en
OCMW onder één noemer zijn gebracht. Die
zogeheten ‘integratie’ zal ervoor zorgen dat
we de zaken rationeler en praktischer kunnen aanpakken, wat de gemeente (en dus de
belastingbetaler) uiteindelijk minder geld zal
kosten.
We hebben er resoluut voor gekozen om onze
gemeente terug financieel gezond te maken.
Dit zal echter een blijvende inspanning en
opvolging vragen. Veel van de vruchten die
deze inspanningen vragen, zullen slechts later
geoogst kunnen worden. Maar als politicus
moet je verder durven kijken dan de dag van
morgen.

Gemeentefinanciën krijgen
stilaan weer zuurstof
Vanaf 1 januari 2016 neemt Bart Van Doren het
mandaat van schepen van Financiën, Begroting en Personeel over van Nadia Sminate.
Naast schepen Gerda Verhulst en OCMWvoorzitter Geert Van den Bossche bekleedt de
N-VA dus 4 van de 7 mandaten in het Londerzeelse college. Een mooie
uitgangspositie dus om de
gemeentefinanciën verder te
verbeteren. Na twee jaar de
financiële touwtjes in handen te hebben gehad, maakt
Nadia de balans op van de
budgettaire situatie.
“Bij de start van de legislatuur stonden we er niet goed
voor. Londerzeel had een
tekort van twee miljoen euro,
goed voor 10 % van de totale
uitgaven, en de schuldenberg
was gigantisch. Sinds jaar
en dag staat Londerzeel in
de top 10 van gemeenten met zware financiële
problemen. Vooral op vlak van schuldenlast
blonk onze gemeente uit. Maar voor het eerst
in twaalf jaar zien we eindelijk een verbetering. Vanaf 2016 slagen wij erin om de gemeenteschuld aanzienlijk te doen dalen en dat
in moeilijke economische tijden.
Bij mijn aantreden heb ik voor de hele legislatuur vastgelegd hoeveel de gemeente-uitgaven
maximum mogen bedragen. Dat bedrag ligt
ieder jaar consequent lager dan de af te lossen
leningen, waardoor we op het einde van de
rit betere cijfers zullen kunnen voorleggen.
Zowel in 2014 als in 2015 hebben we ons aan
dat maximumbedrag kunnen houden. Dat
heeft uiteraard enorme inspanningen gevergd.
We hebben de broeksriem moeten aanspannen en soms moeilijke beslissingen genomen,
maar we zijn ook creatief geweest. De mentaliteit van een probleem op te lossen door er
een smak geld tegenaan te gooien, ligt nu ver
achter ons. Ik ben dan ook bijzonder verheugd
dat ik de portefeuille in een gunstiger klimaat
kan doorgeven aan mijn collega”, aldus Nadia
Sminate.

Veel succes Wouter!
Vanaf januari 2016 zal Wouter de Ceukelaire Maria Van Nieuwenhove vervangen in de Londerzeelse
OCMW-raad. We willen Maria bedanken voor haar enorme inzet de afgelopen drie jaar en wensen
Wouter alle succes toe.
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