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LONDERZEEL
Zevende editie eet
festijn alweer voltreffer!

Bezoek met ons het 
parlement

www.nva.be/londerzeel

De zevende editie van ons jaarlijks 
eetfestijn was alweer een schot in de 
roos. Een welgemeende ‘dankuwel’ 
aan alle vrijwilligers die de handen 
uit de mouwen hebben gestoken en 
aan alle bezoekers die ons culinair 
zijn komen steunen! 

Dit jaar ging de winnende bierkorf 
naar Jan en Sofie Van Ranst – Mer-
tens. 

Reserveer 7 november alvast in 
je agenda! Want dan neemt N-VA 
Londerzeel je mee op rondleiding 
in het Parlement. Nadia Sminate is 
gids van dienst. 

Politiek landschaP in londerZeel krijgt 
ander geZicht

“De N-VA blijft veruit de grootste partij van 
Vlaanderen.” Dat is de kop op menig voorpagina 
op het moment dat ik dit voorwoord schrijf. “Het 
is maar een peiling”, verdedigen de andere partijen 
zich. Dat kan ik alleen maar beamen. Op 25 mei 2014 
zullen de Vlaamse en federale regering pas echt 
hun rapport voorgeschoteld krijgen, maar sinds de 
gemeenteraadsverkiezingen gaf geen enkele peiling 
onze partij minder dan 30 procent aan. Een tendens 
die niet langer genegeerd kan worden. 

Voor de bestuursploeg in Londerzeel zal de eerste 
beoordeling pas volgen in 2018. Toch merk ik nu 
al dat iedereen een mening heeft over het gevoerde 
beleid. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. 
In de periode dat Londerzeel door een absolute meerderheid werd bestuurd, 
kon de politiek klaarblijkelijk minder boeien dan vandaag. Nu word ik overal 
aangesproken over de veranderingen die we doorvoeren. Het valt op dat, ondanks 
we het met veel minder moeten stellen, de reacties nagenoeg allemaal positief zijn. 
Soms valt er al eens een kritische noot te horen, maar dat stelt ons alleen maar op 
scherp.

We staan nu al zes maanden mee aan het roer van onze gemeente. De 
eerste weken van de legislatuur waren gekenmerkt door bijzonder moeizame 
onderhandelingen. En dat terwijl ik, als fractieleidster van onze partij, elk moment 
kon gaan bevallen. Tegelijk moesten er meteen ingrijpende beslissingen genomen 
worden. De gemeente moest immers verder bestuurd worden. We moesten de boel 
draaiende houden, maar keken aan tegen een lege kas.  

Ondertussen waait er een nieuwe wind door Londerzeel, getuige de talrijke 
beleidsbeslissingen die het voorbije halfjaar al werden voorgelegd. Zo zijn we 
bezig aan een efficiëntieoefening voor de inzet van personeel. De kassa van het 
zwembad zal bijvoorbeeld niet langer bemand zijn vanaf 8 uur ’s ochtends als 
het zwembad pas opengaat om 10 uur. Verder zal de hele sportinfrastructuur, die 
dringend aan vernieuwing toe is, onder handen genomen worden en werd er een 
nieuw reglement voor subsidies aan de verenigingen uitgewerkt. Ook hier moest 
ingezien worden dat de pot niet oneindig is. Toch hebben we er alles aan gedaan 
om verenigingen, die tenslotte toch het kloppend hart van onze gemeente zijn, 
verder te ondersteunen in hun werking.

Mijn zoontje is inmiddels al een flinke jongen van vier maanden. Ik kijk met 
een tevreden gevoel naar mijn ploeg die, ondanks de niet evidente opdracht, dag 
en nacht knokt om van Londerzeel een toffe en warme gemeente te maken.

Nadia SMINATE

U vindt ons ook op Facebook!



londerzeel@nva.be

Dossiers bestuderen en vergaderen zijn een 

dagelijkse bezigheid voor onze N-VA manda-

tarissen. De wekelijkse bijeenkomst van het 

college wordt steevast elke woensdagochtend 

voorbereid.  In de aanloop naar haar burge-

meesterschap volgt ook Nadia de dossiers nu al 

nauwgezet op.

Het Fonds Ereburger Alfred Van Roy, 

opgericht door Palm Breweries, heeft 

tot doel de jeugdwerking in Londer-

zeel te ondersteunen. Gerda Verhulst 

overhandigt de hoofdprijs aan vzw 

De kampanje. De gelukkige winnaars 

zullen de 10.000 euro investeren in de 

verdere afwerking van ‘Meer ruimte 

voor Muziek’.

OCMW-voorzitter Geert Van den 

Bossche geeft zich voor 100 procent 

tijdens een studiedag in de keuken.

Op 6 juli zullen op de Burcht in Lon-

derzeel tal van activiteiten plaatsvinden 

naar aanleiding van de Vlaamse feest-

dag. Iedereen is uitgenodigd om mee 

te komen vieren en te genieten van de 

verschillende optredens.  Schepen van 

Feestelijkheden, Gerda Verhulst, heet 

onze nieuwe inwoners een hartelijk wel-

kom en biedt hen alvast enkele drankjes 

aan.

Onze mandatarissen in volle actie op de vergaderingen van de gemeente-raad, waar ze elke maand dossiers ter stemming leggen en de Londer-zeelse belangen behartigen.



www.nva.be/londerzeel

Met de N-VA mee aan het roer van 
onze gemeente hoeft het niet te 
verbazen dat Londerzeel het over een 
andere boeg gooit. Steun aan hulp-
behoevenden moet gaan naar zij die 
het echt nodig hebben. Want de bud-
getten zijn niet oneindig. Meer doen 
met minder is dus de boodschap.

Net zoals in de gemeente werd ook 
binnen het OCMW een kerntaken-
debat gehouden. OCMW-voorzitter 
Geert Van den Bossche: “Als je iets 
wil verbeteren, moet je je eigen wer-
king in vraag durven stellen. Dat heb-
ben we gedaan. Zo hebben we ontdekt 
dat er heel wat te besparen valt op de 
werkingskosten. Door onder andere 
te knippen in recepties, onthaal, onze 
eigen vergoedingen enzovoort hebben 
we een besparing gerealiseerd van 
250 000 euro. Zo zie je maar dat de 
kwaliteit van de dienstverlening niet 
hoeft te lijden onder bezuinigingsoe-
feningen. 

Wanneer er een nieuwe beleidsploeg 
of leidinggevende aantreedt, wil die 
het altijd beter doen. We voegen de 
daad bij het woord en het resultaat 
mag er wezen, zeker in deze financi-
eel onzekere tijden.”

Deze nieuwe mentaliteit van omgaan 
met de budgetten wordt ook doorge-
trokken naar de OCMW-cliënten. 

“Wanneer we mensen kansen bieden, 
verwachten we ook dat ze die grijpen. 
In ruil voor de geboden hulp zullen 
we voortaan toezien op de werkbe-
reidheid. Iedereen die bij ons komt 
aankloppen, zullen we persoonlijke 
begeleiding aanbieden in de zoektocht 
naar een job. Deze zoektocht zal, mits 
wel afgelijnde uitzonderingen, dan 
ook niet meer vrijblijvend zijn, net 
zoals de kennis van het Nederlands 
want talenkennis is een absolute 
voorwaarde in de zoektocht naar een 
job. Ook om geïntegreerd te geraken 

in onze Londerzeelse gemeenschap, 
een babbeltje te kunnen doen met de 
buur of een bestelling te kunnen doen 
bij de bakker is de kennis van het 
Nederlands noodzakelijk. Tegenover 
rechten staan immers ook plichten”, 
aldus Geert Van den Bossche. 

Het mag duidelijk zijn dat het OCMW 
een nieuwe weg is ingeslagen. Hulp 
bieden is meer dan het voorzien van 
een uitkering. Activering is de enige 
weg uit armoede.

een nieuwe toekomst voor het ocMW

De gemeentefinanciën op orde brengen is één van de uitdagingen waar we deze 
bestuursperiode voor staan. De rekening van de gemeente klokte eind 2012 immers af 
op een tekort van twee miljoen euro, of zo’ n 10 procent. Eén van de manieren om dat te 
doen, is oplijsten welke taken de gemeente zelf moet blijven doen en welke opdrachten 
door andere diensten of overheden kunnen worden uitgevoerd. Eind dit jaar, wanneer de 
financiële meerjarenplanning wordt opgemaakt, moet deze oefening helemaal rond zijn.

De N-VA maakte van meet af aan een prioriteit van dat zogenaamde kerntakendebat. 
Schepen van Financiën Bart Van Doren: “De absolute voorwaarde blijft natuurlijk dat er 
aan de goede dienstverlening aan de bevolking niet wordt geraakt. Een voorbeeld is de 
uitleendienst. Voor heel wat materiaal konden inwoners zowel terecht bij de gemeente 
als bij de provincie. Dat dubbelaanbod is eigenlijk verspilling. In de toekomst zullen 
we hiervoor dan ook meer gebruik maken van het aanbod van de provincie. Dat is zo’n 
slimme besparing waar de Londerzelenaars niets van voelen.”

nVa stuwende kracht achter kerntakendebat

“We hebben een besparing 
gerealiseerd van 250 000 euro. Zo 
zie je maar dat de kwaliteit van 
de dienstverlening niet hoeft te 
lijden onder bezuinigingsoefenin-
gen.”

N-VA LONDERZEEL 
WENST U EEN 

DEUGDDOENDE 
VAKANTIE!

Wie op 11 juli de Vlaamse 

leeuwenvlag uithangt, krijgt 

van N-VA Londerzeel een 

mooie gele roos cadeau!

Bart Van Doren



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

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

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

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”

HET KAN ANDERS
De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan. 

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf, 
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT
Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit. 
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

De Vlamingen zijn het fatalisme van 
de regering-Di Rupo beu. 

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat. 

U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen, 

werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

Dat zijn de paden die we moeten 
bewandelen om te groeien! Maar helaas: 

dat zijn de paden die de federale 
regering blokkeert.

Ben Weyts: 
“Confederalisme 
is de enige weg die 
naar verandering leidt.”
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Ben Weyts
• N-VA-ondervoorzitter en

volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke 

wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke, 

papa van Floor en Gust
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