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LONDERZEEL

www.n-va.be/londerzeel

LonderzeeL en haar troeven
De gemiddelde verkoopprijs van een woning in Londerzeel 
ligt 14 procent hoger dan het Vlaams gemiddelde. Dat kopte 
het Nieuwsblad onlangs. Voor ons, Londerzelenaren, is 
dat natuurlijk geen nieuws. Iedereen die in onze gemeente 
al op zoek gegaan is naar een betaalbare woning heeft 
gemerkt dat het steeds moeilijker wordt om hier een eigen 

stek te vinden. 

Het is een aandachtspunt waar 
we in het verleden steeds op 
gehamerd hebben, met resul-
taat. Londerzelenaren krijgen 
steeds voorrang bij nieuwe 
gemeentelijke projecten en dat 
zal in de toekomst zeker zo 
blijven. 

troeven
Het bewijst natuurlijk wel de 
aantrekkelijkheid van onze 
gemeente. En terecht: de cen-
trale ligging, de combinatie 
tussen platteland en centrum-

gemeente, het bruisende verenigingsleven, een uitstekende 
dienstverlening… het zijn maar enkele van de vele troeven 
die Londerzeel rijk is. 

geen eenvoudige opdracht
We mogen deze voordelen echter niet als vanzelfsprekend 
beschouwen. Ik zie het als een van mijn belangrijkste 
opdrachten om ervoor te zorgen dat we deze troeven niet 
uit handen geven. Iedereen weet ondertussen dat dat geen 
eenvoudige opdracht zal zijn, gezien de precaire financiële 
situatie waarin onze gemeente zich bevindt. 

Maar we blijven niet bij de pakken zitten. Als je het met 
minder moet doen, moet je natuurlijk eerst gaan kijken of 
alle middelen efficiënt worden ingezet. Daarom wordt mo-
menteel de laatste hand gelegd aan een werklastmeting bij 
ons gemeentepersoneel. Een dergelijke doorlichting van de 
eigen diensten is belangrijk voor een bestuur om de vinger 
aan de pols te houden. Ik verwacht hierdoor een behoorlijke 
efficiëntiewinst te kunnen realiseren. De resultaten krijgt u 
in een volgende editie van dit huis-aan-huisblad.

Uw toekomstige burgemeester

Ik zie het als één van mijn belangrijkste opdrachten om er-
voor te zorgen dat we deze troeven niet uit handen geven.”“

N-VA Londerzeel neemt je op donderdag 7 november mee op een rondleiding in het Federale Parlement. Boegbeeld 
en volksvertegenwoordiger, Nadia Sminate, is gids van dienst. De gratis rondleiding begint om 15u. Schrijf in via 
nadia.sminate@n-va.be of bezorg onderstaand formulier aan Nadia (Pilatusveld 6, 1840 Londerzeel).

ga met ons mee naar het parlement!

 � Ja, ik wil deelnemen aan de rondleiding op 7 november
 � Ja, ik wil deelnemen aan de receptie achteraf

Naam: ..............................................................................................................
E-mail-adres: ................................................................................................
Telefoonnummer: .......................................................................................



DENKEN.DURVEN.DOEN.

londerzeel@n-va.be www.n-va.be/londerzeel

Gerda Verhulst, schepen van Jeugd, Cultuur en Sport, heeft de voorbije 
maanden hard gewerkt aan een vereenvoudiging van de subsidies voor 
socioculturele verenigingen.  

“De bestaande subsidiereglementen waren veel te ingewikkeld. Hierdoor 
waren ze voor zowel de verenigingen als voor de gemeentediensten een te 
grote administratieve last. Vandaag ligt er een sterk vereenvoudigde versie 
op tafel. Die houdt rekening met de beperkte budgettaire marge waarbin-
nen de gemeente moet handelen en zorgt er tegelijk voor dat elke vereniging 
alsnog de ondersteuning krijgt die ze verdient”,  zegt Gerda Verhulst.  

objectieve maatstaven voor toekennen subsidies
Het nieuwe systeem maakt een einde aan de vaak ongelijke verdeling van 
subsidies in het verleden. “Sommige verenigingen kwamen vroeger amper 
in aanmerking voor financiële steun van de gemeente, terwijl ze goed werk 
leverden. Nu mikken we met een objectieve beoordeling op een betere ver-
deling van de middelen. Elke vereniging kan rekenen op een basistoelage. 
Verenigingen kunnen die basistoelage dan nog aanvullen met werkings-

subsidies. Dat gebeurt op basis van een puntensysteem. Zo hanteren we het principe van ‘loon naar werken’”, aldus 
Gerda Verhulst.

samenwerken Loont
Met het nieuwe systeem worden zo ook overkoepelende activiteiten, waarbij verschillende verenigingen de handen in 
elkaar slaan, beloond. Gerda Verhulst: “De middelen zijn beperkter dan vroeger, verenigingen die samenwerken en 
de krachten bundelen zullen met dit systeem dan ook beter af zijn. De verenigingen begrijpen dat ook. Het voorstel 
kreeg al groen licht van de Cultuurraad en de gemeenschapscommissie Vrije Tijd. In september gaf ook de gemeen-
teraad haar goedkeuring.” Ook de financiële ondersteuning voor sport- en jeugdverenigingen wordt binnenkort 
aangepast.

Je begon het jaar als kersvers gemeenteraadslid. Hoe 
kijk je terug op de voorbije negen maanden? 
In het begin was het wel even wennen. Er komt heel wat 
informatie op je af. Maar politiek is groepswerk en in 
Londerzeel mag ik me gelukkig prijzen deel uit te maken 
van een sterke ploeg. Samen met mijn collega-gemeente-

raadsleden, onze 
schepenen en het 
bestuur zijn we nu 
echt op toeren ge-
komen. Veel hangt 
natuurlijk af van 
je eigen ingesteld-
heid: het is wat je 
er zelf van maakt.  

Waarin wil je het 
verschil maken? 
Iedereen die me 
kent, weet dat ik 
het verenigings-
leven enorm 

belangrijk vind. Zelf ben ik actief in verschillende ver-
enigingen. Ik besef dus dat zij het cement zijn van onze 
gemeente. Maar aan het sociale weefsel van een gemeente 
moet je non-stop werken en dat is wat ik wil doen. Dat zit 
soms in kleine dingen.

Zo heb ik er samen met mijn collega-gemeenteraadslid 
Koen Moeyersons voor gezorgd dat onze Londerzeelse 
verenigingen opnieuw kunnen kiezen wat ze op de jaar-
lijkse kerstmarkt willen verkopen. Vroeger was dat door 
een eenmalig incident beperkt. Die beperking was niet 
verstandig. Je moet mensen op hun verantwoordelijkheid 
wijzen, maar je mag ze niet betuttelen. Alle verenigingen 
straffen voor de fout van een enkeling, was dan ook te 
gek.

Wanneer zal je, binnen goed vijf jaar, tevreden zijn? 
Ik ga ervoor ijveren onze sportinfrastructuur verder te 
optimaliseren. Sporten is niet alleen gezond, het bevor-
dert ook het sociale contact tussen mensen. Investeren in 
sportinfrastructuur is dus investeren in onze toekomst!

subsidies voor verenigingen in een nieuw jasje

gemeenteraadslid patrick bogaerts aan het woord…

Lokale werkwinkel vindt nieuw onderkomen

•	 ... schepen van Sport, Gerda Verhulst, maar wat trots is dat het golfslagbad van het zwembad, een jaar nadat het 
defect was, alweer open is?

•	 ... de openingsuren van het zwembad werden gewijzigd? De nieuwe openingsuren vind je op  
www.londerzeel.be/Londerzeel-Openingsuren-Zwembad.html

•	 ... het nieuwe schoolgebouw van het Gemeentelijk Technisch Instituut in Londerzeel (GTIL) een schoolvoorbeeld 
van passiefbouw wordt?

•	 ... en er hierdoor in het nieuwe GTIL maar liefst 75 procent minder energie nodig zal zijn in vergelijking met een 
traditioneel gebouw? 

•	 ... de tentjes die gebruikt worden door verenigingen op jaarmarkten en andere evenementen hersteld werden? 
Ook een aantal podiumelementen werden vernieuwd.

wist je dat ...

Overal in Vlaanderen is de VDAB druk bezig met een 
reorganisatie. Een rechtstreeks gevolg voor Londer-
zeel is dat de lokale werkwinkel zal verdwijnen. De 
N-VA zag hierin echter 
een kans om in de toe-
komst een nog betere 
dienstverlening te verze-
keren voor de werkzoe-
kende. Ze ging samen met 
de VDAB rond de tafel 
zitten. Het resultaat is dat 
de VDAB voortaan te vin-
den zal zijn in het OCMW 
van Londerzeel.

opLossing
Dieter Bellings en Maria  
Van Nieuwenhove, 
OCMW-raadsleden voor 
de N-VA, hebben mee gestreden voor het behoud van 
deze dienstverlening. Dieter: “De VDAB zal twee tot 
drie dagen aanwezig zijn binnen de gebouwen van het 
OCMW. Zo zorgen we ervoor dat onze inwoners mak-
kelijk gebruik kunnen blijven maken van deze diensten 

zonder zich telkens naar Vilvoorde te moeten verplaat-
sen. Bovendien proberen we op deze manier een betere 
samenwerking op te zetten tussen de VDAB en ons ei-

gen welzijnsloket, zodat we de 
doorstroming van onze eigen 
cliënten naar de arbeidsmarkt 
kunnen vergemakkelijken.” 

positieF verhaaL 
Maria: “Door een goede samen-
werking met externe diensten 
creëren we een betere dienst-
verlening en kan de burger 
bovendien op één plaats terecht 
voor een volledige begelei-
ding. Net zoals we binnen de 
zorg ijveren voor een integraal 
aanbod waarbij we thuiszorg-
diensten, assistentiewoningen 

en woonzorgcentrum willen aanvullen met een dagop-
vangcentrum, kadert deze afspraak in een bredere visie 
op onze OCMW-werking. Zo zorgen we ervoor dat de 
sluiting van de lokale werkwinkel uiteindelijk een posi-
tief verhaal wordt voor Londerzeel!”

N-VA-OCMW-raadsleden
Maria Van Nieuwenhove  en Dieter Bellings

Eind dit jaar gaan we van start met een gloednieuw initiatief. Nadia, onze toe-
komstige burgemeester, gaat op pad in Londerzeel en doet telkens een andere 
buurt aan. Onder de titel “Nadia nodigt uit”, zullen de inwoners op een gratis 
ontbijt getrakteerd worden. 

Tegelijk is het de gelegenheid bij uitstek om een ballonnetje op te laten over een 
bepaalde problematiek of om in dialoog te treden over een buurtgebonden dossier. 

Zo zal deze ontbijttoer, die kadert in het naderende burgemeesterschap van Nadia en in de wijkwerking die de 
N-VA zo hoog in het vaandel draagt, voor de eerste keer neerstrijken in de wijk rond het zwembad. U hoort hier-
over binnenkort meer! 

n-va Londerzeel van start met ontbijtsessies



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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PRAKTISCH
Dinsdag 8 oktober, 20 uur: De Oude Melkerij, Stationstraat 143 B, 8830 GITS
Woensdag 9 oktober, 20 uur: ICC, Citadelpark, 9000 GENT
Maandag 14 oktober, 20 uur:  7senses Lounge, Langestraat 219, 2240 ZANDHOVEN
Dinsdag 15 oktober, 20 uur:  Cultureel Centrum, C-mine 10, 3600 GENK
Maandag 21 oktober, 20 uur: Auditorium Stuk, Naamsestraat 96, 3000 LEUVEN

Meer details vindt u op www.n-va.be/onderwijsronde

De Onderwijsronde
van Vlaanderen

Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois
en Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck
geven op al deze vragen een duidelijk antwoord
tijdens hun Onderwijsronde van Vlaanderen. 

Ze weerleggen hardnekkige misverstanden en
geruchten aan de hand van objectieve feiten en
cijfers. Met de teksten van het masterplan op tafel.
Geen interpretaties, geen halve waarheden. 

Net voor de grote vakantie sloot de Vlaamse
Regering een akkoord over de hervorming van het
onderwijs. Dit 'Masterplan' behoudt het goede van
het Vlaamse onderwijs en werkt tegelijk de
knelpunten weg.

Kom eens aan het bord …

De Onderwijsronde is geen eenrichtingsverkeer. 
Er is plaats voor interactie. We houden de vinger aan
de pols bij de mensen in het onderwijsveld. 
We willen weten wat er leeft bij leerlingen,
leerkrachten, directies en ouders. Want zij 
schrijven dagelijks het concrete 
verhaal van morgen.

• Wat verandert er in ons basis- en secundair onderwijs
door het masterplan? Wat blijft zoals het is?

• Hoe zit dat nu met die eerste graad?
• Welke richtingen mogen scholen nog aanbieden?
• Wat mag een school nog, wat moet een school?
• Waar wil de N-VA met het Vlaamse onderwijs

naartoe? En waarom?

Iedereenwelkom!
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