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Na ons buurtontbijt voor de inwoners rond het zwembad, Londerzeel St-Jozef en Malderen, is nu Londerzeel Centrum
aan de beurt. Tijdens deze informele buurtontbijten brengen we de buren dichter bij elkaar en kunnen ze kennismaken
met hun nieuwe burgemeester.

Rondleidingen in het Vlaams parlement
Zou u graag het Vlaams Parlement eens van binnenuit bewonderen? Dan is een rondleiding de perfecte gelegenheid!
Zo bracht onlangs Pasar Londerzeel (zie foto) nog een bezoek achter de schermen.

Tijdens deze ongeveer 90 minuten durende rondleiding
bezichtigt u een gebouw met een merkwaardige architectuur waarin tal van hedendaagse Vlaamse kunstwerken
zijn gehuisvest en worden tentoongesteld. Eenmaal aangekomen bij de fameuze koepelzaal, komt Nadia even langs
om meer tekst en uitleg te geven bij de werking van het
parlement. Na de rondleiding krijgt u een drankje aangeboden en, indien gewenst, is het ook mogelijk om een
middagmaal te nuttigen.
De bezoeken dienen geen enkel politiek doel, maar willen
de inwoners van Londerzeel enkel de kans bieden om een
blik te werpen achter de schermen van dit bestuursorgaan.
De rondleidingen zijn volledig gratis en kunnen doorgaan
voor groepen vanaf 15 personen.
Alle info en inschrijvingen via koen.moeyersons@vlaamsparlement.be of telefonisch op het nummer 0496/71.62.14.
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De verandering werkt!
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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
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Inwoners als partner van het beleid
Burgerparticipatie is vandaag de dag
een hot item. Veel meer dan vroeger,
voelen mensen zich betrokken bij het
beleid. Dat is een goede zaak. Sinds ik
burgemeester ben, merk ik op tal van
manieren dat inwoners hun visie op
wat er in de gemeente leeft, kenbaar
willen maken. Via persoonlijke communicatie op mijn zitdag, via brief,
telefoon of sociale media, het gebeurt
allemaal en ik kan het alleen maar
aanmoedigen. Hoe meer ideeën hoe
beter. Ik probeer mensen dan ook zo
snel mogelijk een antwoord te bieden
op hun vragen, ook al is dat niet altijd
even evident.

Gespreksavond
met

Theo Francken
•
•
•

29 november 2016
20 uur
Zaal de Kampanje
Brouwerijstraat 10, Steenhuffel

Gratis inkom
lkom
Iedereen we

Van horen zeggen
Niet alleen individueel gaan mensen
meer participeren, ze gaan zich ook
steeds vaker organiseren in comités
en actiegroepen allerhande. Ook dit
kan in principe heel positief werken,
maar dan dienen er natuurlijk wel een
aantal spelregels gevolgd te worden.
Waar individuele burgers vaak het bestuur contacteren met al hun vragen
en problemen, zien we dat actiegroepen deze stap al eens durven overslaan en hun eigen verhaal, gebaseerd
op geruchten en ‘horen zeggen’, de
wereld gaan insturen.
Zo zouden er in Londerzeel tot 12
windturbines komen, zou het speelplein in de Lijsterstraat opgeofferd
worden voor het nieuwe zwembad en
zou datzelfde zwembad een gat slaan
in de toekomstige begroting. Allemaal
foutieve geruchten die door verschillende groepen toch als waarheid
verspreid werden.

Kruip in uw pen!
Als burgemeester draag ik burgerparticipatie zeer hoog in het vaandel.
Ik vind dat het de plicht is van een
bestuur om de burgers goed te informeren. Als we allemaal met dezelfde
juiste informatie beginnen, kan een
dialoog tussen burgers en bestuur
pas echt een meerwaarde zijn. Kruip
dus in uw pen, e-mail ons of spreek
mij persoonlijk aan. Het kan onze
gemeente enkel ten goede komen!

“Ik streef naar een open en
positieve dialoog met alle
inwoners. Op basis van juiste
informatie, niet van geruchten.”

Nadia Sminate
Uw burgemeester

Neem een kijkje op onze gloednieuwe website www.n-va.be/londerzeel of like onze facebookgroep
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Gemeente investeert in verenigingen
Onze gemeente telt een groot aantal jeugd- en sportverenigingen. Deze
verenigingen zorgen er mee voor dat Londerzeel bruist en leeft en dat mensen zich sportief, creatief of recreatief kunnen bezighouden en inzetten.
Zo hebben bijvoorbeeld de jeugdbewegingen de laatste jaren flink geïnvesteerd in hun lokalen. Scouts en Chiro Steenhuffel namen hun intrek in hun
nieuwe lokalen en ook andere verenigingen maakten volop werk van een
betere infrastructuur.
Om deze, soms zware, investeringen te ondersteunen, kunnen de verenigingen rekenen op een financiële tussenkomst van de gemeente. Ook dit jaar
geven we subsidies aan een aantal projecten van onder andere Chirojongens
Londerzeel, die met verbouwingen starten, en Chiro Malderen en Sint-Jozef,
die eveneens verbeteringswerken aan hun lokalen plannen.

Links: Bart Van Doren, schepen van Financiën
Rechts: Gerda Verhulst, schepen van Sport, Jeugd
& Cultuur

Ook de sportverenigingen blijven investeren in hun accommodatie. Voetbalclub Delta ging de groene toer op door nieuwe milieuvriendelijke ledverlichting aan te schaffen. FC Malderen vernieuwde zijn kleedkamers en de tennisclubs Smash en Setpoint hebben eveneens concrete
verbouwingsplannen.
Het gemeentebestuur zet dus niet alleen in op de ontwikkeling van nieuwe en de aanpassing van bestaande gemeentelijke gebouwen
of sites, maar wil via haar investeringssubsidies ook een duwtje in de rug geven van al die verenigingen en clubs die eigen infrastructuur hebben en het niet altijd even makkelijk hebben om daarvoor de nodige middelen te vinden.

Doorbraak voor zwembad
Eindelijk is er een doorbraak voor ons
gemeentelijk zwembad en aanpalende
sporthal. U leest het goed: Het heeft
een tijdlang geduurd, maar vanaf 2017
zal de sportsite in de ‘Lijsterstraat’ een
complete renovatie ondergaan om in
2018 als een moderne en eigentijdse
sportinfrastructuur te herrijzen!

leen instaan voor het ontwerp en de (ver)
bouw(ing) van de gemeentelijke sportinfrastructuur, maar neemt tevens de
kosten van de investering, het onderhoud
en de uitbating op zich. De gemeente
betaalt enkel nog een jaarlijks forfaitair
bedrag van 1 040 000 euro, een besparing
van 20 procent.

Hiervoor gaat de gemeente Londerzeel
de samenwerking aan met de private
partner Sportoase NV. Deze zal niet al-

Na jaren van politiek gekrakeel in een
dossier waarin vriend noch vijand het
aandurfde een beslissing te nemen, wordt

die knoop nu eindelijk ontward. De
N-VA kantte zich drie jaar geleden tegen
een sluiting van het zwembad en koos
resoluut voor de piste van renovatie. Iets
wat versleten is, kan je ook niet eeuwig
blijven oplappen. De sporters krijgen er
dus niet alleen een vernieuwde zwemkom
en sportzaal bij. Het wordt een totaalconcept met een judozaal, welness-gedeelte,
een extra sporthal, een danszaal, een
cafetaria… waar iedereen terechtkan voor
inspanning en ontspanning.

Over hop, bier en paarden
Op 28 augustus gaf Londerzeel het startschot van een nieuw ‘hop-evenement’ waaraan ook verschillende buurgemeenten
deelnamen. Een volledige maand stond het thema ‘hop’ in de kijker met fietstochten, wandelingen, een hoppluk, proeverijen en
nog veel meer! Onder de noemer ‘(H)OP SMAAK’ werden inwoners en bezoekers ondergedompeld in een ware ‘hop-beleving’.
“Ik wilde Londerzeel en omstreken eens door de ogen van een buitenstaander ervaren. Sommige zaken lijken immers
vanzelfsprekend geworden. Daarom doorkruiste ik samen met de regioverantwoordelijke van Toerisme Vlaams-Brabant
onze mooie gemeente. We bezochten B&B’s, verkenden de fiets- en wandelroutes, de kastelen, de camping, de thermen… Aan
het einde van onze queeste viel de voortdurende aanwezigheid van paard en bier op als een wederkerend kenmerk voor onze
streek.”, aldus Gerda Verhulst, schepen van Toerisme.
Maar dat is niet alles. Volgend jaar is Londerzeel pilootgemeente voor een ander nieuw toeristisch initiatief voor de regio,
namelijk ‘Open stoeterijendag’! Een programma dat in samenwerking met de verschillende stoeterijen in onze gemeente wordt
uitgewerkt. Dat belooft dus!

londerzeel@n-va.be
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Juist of fout?
De N-VA, en burgemeester Nadia Sminate in het bijzonder, willen de jaarmarkten afschaffen
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F OU T !

Dit gerucht is volledig uit de lucht gegrepen. Als gemeenschapspartij hechten wij bijzonder veel belang aan het sociale weefsel
in Londerzeel. Een gemeente komt pas tot haar recht als mensen elkaar op straat of tijdens activiteiten ontmoeten en samen een
fijne tijd beleven. De N-VA staat dan ook volledig achter dergelijke gemeenschapsvormende initiatieven en tradities en wil deze
in geen geval afschaffen.

JUIST !

Nadia Sminate is een van de best bereikbare burgemeesters van de regio.

Volgens een onderzoek van de krant Het Nieuwsblad (30/04/2016) behaalt Nadia een prachtige score van 9/10 als het aankomt op
bereikbaarheid naar de burger toe. Niet alleen via mail reageert ze binnen de kortst mogelijke termijn, maar ze houdt bovendien
elke maandag van 19 tot 20 uur een spreekuur/zitdag. Ook tijdens de talrijke activiteiten die onze gemeente rijk is, kan u op haar
toestappen en haar al uw bezorgdheden voorleggen.
In onze gemeente besteden we de laatste tijd minder aandacht aan het verwijderen van onkruid.

F OU T !

Door een nieuwe maatregel mag de gemeente geen pesticiden meer gebruiken tegen vuil op openbare plaatsen. Onze groendienst werkt al geruime tijd met alternatieve methodes voor onkruidbestrijding, zoals een heetwatermachine. Die is bijzonder
arbeidsintensief. Hoewel in het begin het onkruid snel terugkomt, is dit ook een efficiënte manier van werken. Even geduld dus
vooraleer we resultaat zien.

Kiezen voor de eigen portemonnee of die van u?
Als kersvers burgemeester van Londerzeel opende Nadia Sminate (N-VA)
het debat over de vrijwillige fusies met
een naburige gemeente, weliswaar niet
zonder de bevolking daarin te kennen.
Toch komt er geen volksraadpleging.
“We hebben berekend dat een fusie
voor de inwoners heel wat financiële
voordelen zou betekenen. Maar helaas
is dit debat zonder voorwerp: de
burgemeesters van de aangrenzende
gemeenten hebben reeds hun veto
gesteld, zonder veel argumentatie of
debat. Ik kan dat enkel betreuren.”
Toen de Vlaamse Regering het plan op
tafel legde om de fusie van gemeenten te
stimuleren, informeerde Sminate meteen
naar de voordelen voor de gemeenten
in kwestie. Sminate: “Het antwoord was
duidelijk: we zouden efficiënter kunnen
gaan werken, de dienstverlening van de
gemeente zou verbeteren, en we kregen er
nog een smak geld bovenop. In het geval
van Londerzeel zou het gaan om 18 miljoen euro.” Nadia Sminate: “Dat bracht
me aan het denken, want als burgemeester van Londerzeel wil ik onze mooie
gemeente zo besturen dat de verandering
ook voelbaar is in ieders portemonnee.”

Is zo’n fusie dan alleen rozengeur en
maneschijn? “Nee, natuurlijk niet”,
erkent Sminate. Ze stelt wel vast dat de
argumenten tegen een fusie voornamelijk emotioneel van aard zijn - zoals het
kiezen van een eventuele nieuwe naam
-, zonder dat ze die argumenten evenwel
onder de mat wil vegen. Omwille van de
verscheidende argumenten pro en contra
vond Sminate het aangewezen om de
bevolking bij deze belangrijke beslissing
te betrekken.
Sminate: “Maar uiteraard moet je voor
een huwelijk met z’n tweeën zijn. De collega’s van de aangrenzende gemeenten
in Vlaams-Brabant reageerden meteen
afwijzend. De burgervaders ontweken
zelfs elk debat of elke onderbouwde
studie daarover. Nochtans toonde een
studie van Deloitte aan dat een fusie niet
alleen een positief effect zou hebben op
de gemeentewerking maar ook op de
belastingdruk voor de burger!”
Het gaat Sminate vooral om een efficiëntere werking. Maar stel u even voor
dat een gemiddeld gezin plots 200 euro
per jaar minder belastingen zou moeten
betalen enkel en alleen omdat we een
gemeentegrens verleggen? Daar zou de
burger toch niet slechter bij varen?

Sminate: “Ik ben geen burgemeester
geworden enkel en alleen om een fusie te
realiseren. Ik heb ook veel andere ambities met Londerzeel en ben ook gehecht
aan deze gemeente. Maar met deze cijfers
in de hand kan toch geen enkel politicus
die zichzelf én de bevolking respecteert
het debat uit de weg gaan? ”

“200 euro minder belastingen
per jaar, dat zijn toch geen
peanuts?” - Nadia Sminate
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Op stap met N-VA Londerzeel
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