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Op- en afrittencomplex Londerzeel komt er eindelijk!

Steenhuffelaars  
krijgen gratis ontbijt!
Ook dit jaar gaan burgemeester Nadia Sminate en haar N-VA-
ploeg door met de ontbijtsessies die al in 2013 een start namen. 
Nadia wil zoveel mogelijk inwoners leren kennen, ook nu ze al 
een tijdje burgemeester is. En de Vlamingen zijn Bourgondiërs, 
dus hoe kan zoiets beter dan bij een lekkere ontbijtkoek en een 
tas koffie of glaasje cava? 

Na de inwoners van de wijk van het zwembad en de omgeving van 
Groot-Londerzeel, de deelgemeenten Londerzeel Sint- 
Jozef en Malderen, mogen de inwoners van Steenhuffel dit keer 
een uitnodiging in hun bus verwachten. Elke Steenhuffelaar is 
welkom op zondag 23 april, tussen 9 en 11u., in zaal Forever!

SAVE THE 
DATE!

17 juni
Eetfestijn

Nieuwe locatie:Zaal Concordia, Malderen

“De Vlaamse Regering investeert fors in onze wegen en daar plukken ook 
Londerzeel en Meise de vruchten van. De planning van het Agentschap 
Wegen en Verkeer bevat goed nieuws voor de mobiliteit in onze gemeen-
ten. Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts 
maakt geld vrij voor de aanleg van een volwaardig op- en afrittencomplex 
op de A12. De verkeerslichten ter hoogte van de Kerkhofstraat zullen dus 
in de nabije toekomst verdwijnen”, zegt Nadia Sminate, burgemeester van 
Londerzeel en Vlaams Parlementslid. “De N-VA is al lang vragende partij 
voor deze investering in vlotter en veiliger verkeer.” 

De minister gebruikt de opbrengsten van de slimme kilometerheffing voor vracht-
wagens om het investeringsbudget voor onze wegen met één derde te verhogen: van 
350 naar 450 miljoen euro per jaar. De gevoelige verhoging betekent dat er meer kan 
worden gewerkt aan de weg. 

“Dit is geweldig nieuws voor Londerzeel”, stelt Nadia Sminate tevreden vast. “Deze 
investeringen gaan een voelbaar verschil maken. Geen lichten meer, dus geen files 
en een betere doorstroming van het verkeer, maar in de eerste plaats minder onge-
vallen en meer verkeersveiligheid voor de (kwetsbare) weggebruikers. We zijn alvast 
zeer blij dat er na dertig jaar praten eindelijk actie wordt ondernomen in dit dossier.” 
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Gemeente bespaart
Honderdduizenden euro’s bespaard na audit verzekeringen
De gemeente en het OCMW van Londerzeel besparen samen bijna 
200 000 euro op verzekeringspremies. Niet dat de gemeente nu minder goed 
verzekerd is, maar Londerzeel laat de concurrentie tussen maatschappijen 
meer spelen en kon de premies zo fors laten zakken.

Schepen van Financiën Bart Van Doren (N-VA): “Londerzeel heeft een uitgebreide 
verzekeringsportefeuille voor zijn voertuigen en gebouwen, voor burgerlijke aanspra-
kelijkheid en voor arbeidsongevallen van personeel. Doorgaans is het budget voor de 
verzekeringspremies dan ook hoog. Daarom beslisten we om met de hele portefeuille de 
markt op te gaan. Dat resulteert nu in een bijkomende jaarlijkse besparing van 
85 000 euro bovenop de premievermindering van 60 240 euro die we na de audit van 
2013 hadden verkregen”, zegt Van Doren. 

Doordat het OCMW van Londerzeel zich voor deze opdracht ook heeft aangesloten bij de 
gemeente, levert dit voor het OCMW ook een jaarlijkse besparing op van 44 000 euro.

Personeel OCMW verhuist naar Administratief Centrum
Hoe kunnen we onze inwoners een zo goed mogelijke dienstverlening bieden? Een vraag waar de gemeente 
en het OCMW van Londerzeel al geruime tijd samen over nadenken. Daarom wordt er nu druk gewerkt 
aan een integratie van OCMW en gemeente. De voordelen zijn duidelijk: efficiëntere inzet van personeel, 
schaalvergroting die kan leiden tot meer en betere specialisatie, één aanspreekpunt voor de bevolking en ga 
zo maar door.
Op de gemeenteraad van februari werd alvast een eerste belang-
rijke stap genomen: De herinrichting van het administratie cen-
trum zodat de medewerkers van het OCMW ook daar gehuis-
vest kunnen worden. Mensen zullen dus op één locatie terecht 
kunnen voor de dienstverlening van zowel de gemeente als het 
OCMW. Bijkomend voordeel is dat het administratief centrum 
van OCMW leeg komt te staan en dus gebruikt kan worden voor 
andere doeleinden. 

Burgemeester Nadia Sminate: “Op dit moment bekijken we of 
we de bibliotheek kunnen verhuizen naar het gebouw van het 
OCMW. Het huidige bibliotheekgebouw wordt gehuurd en kost 
de gemeente handenvol geld. Bovendien voldoet het niet echt 
meer aan de hedendaagse normen qua isolatie ed. Onder andere 
het enkel glas zorgt ervoor dat ook de verwarming van het 

gebouw zeer duur uitvalt. Een verhuis naar het OCMW gebouw 
zou dus meerdere problemen kunnen oplossen.”

Gemeenten zetten samen in op energiebesparing
De gemeenten Meise en Londerzeel gaan samen een belangrijke uitdaging aan in het kader van hun klimaat-
actieplan. Tegen 2020 willen beide gemeenten niet alleen globaal 20 procent energie besparen, binnen de 
eigen gebouwen willen ze een energiebesparing realiseren van 25 procent.

Dat is onder meer het geval in gemeenschapscentrum Gerard Walschap, waar de plannen werden voorgesteld. Bedoeling is de ge-
meentelijke gebouwen te renoveren om minder energie te verbruiken en tegelijk hernieuwbare energie te installeren.
Maar zo’n renovatie vraagt veel expertise op technisch, economisch en ecologisch vlak en bovendien een zware financiële inspan-
ning. Daarom werd gekozen voor het Energy Performance Contracting-model (EPC); dat is een contract tussen de gemeente en een 
leverancier van energiediensten. Gezien een EPC-model vooral wordt toegepast voor grote gebouwen of groepen van meerdere ge-
bouwen met een voldoende hoog energieverbruik kwamen Londerzeel en Meise - elk met zijn gebouwenpark apart - niet in aanmer-
king. Zo kwam er een samenwerking tot stand tussen de twee gemeenten, een samenwerking die uniek is in Vlaanderen.

OCMW Londerzeel 
haalt opnieuw  
Smiley binnen!
Het woonzorgcentrum Herfstvreugde 
van het OCMW Lon-
derzeel haalt al voor 
de derde keer op rij 
de Smiley binnen. 
Dit kwaliteitslabel 
wordt uitgereikt 
door het Federaal 
Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voed-
selketen (FAVV) om aan te 
tonen dat de keuken in orde is met alle 
voorschriften op het vlak van voedselvei-
ligheid. 
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Wist je dat ...
  ... het huidige zwembad gebouwd werd in 1971 en gerenoveerd in de jaren 90? Het is dus dringend aan grondige 

vernieuwingswerken toe.

  ... de vergunningen voor het nieuwe sportcomplex ondertussen afgeleverd zijn en het nog enkel wachten is op de 
administratieve formaliteiten alvorens met de werken gestart kan worden?

  ... de sporthal voorlopig nog gebruikt kan worden door de sportclubs?

  ... de nieuwe privaat-publieke constructie voor de gemeente een jaarlijkse besparing zal betekenen van 20 procent of dus 
meer dan 200 000 euro per jaar?

  ... er jaarlijks meer dan 45 000 zwembeurten door de scholen van binnen en buiten Londerzeel worden opgetekend?

  ... inwoners van Londerzeel in de toekomst ook in de nieuwe constructie aan voordelig tarief zullen kunnen blijven 
sporten?

  ... alhoewel er een tweede sporthal bij komt, ter vervanging van de verouderde en gehuurde zaal in St-Jozef, de 
bebouwde oppervlakte amper zal wijzigen?

  ... mobiliteitsstudies aantonen dat er maar vijf extra parkeerplaatsen nodig zijn maar de gemeente toch 100 
extra groene parkeerplaatsen zal voorzien?

Gerda Verhulst, schepen van 

Sport: “Gemeentelijke zwembaden zijn 

per definitie verlieslatend.  Een verouderde 

infrastructuur, niet inspelend op trends,  

ondermaats exploitatiebeheer … Deze  

publiek-private samenwerking   

betekent een win-win situatie voor 

beide partijen.”

Kerstboomverbranding Malderen

N-VA-nieuwjaarsfeest

Nieuwjaarsfeest 
gemeente

Valentijnsactie

Gespreks-
avond 
met Theo 
Francken



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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

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 toegangsrecht 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:     /     /
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