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Londerzeel optimistisch
Dat lokale politiek vaker op de man dan op de bal wordt 
gespeeld, hadden wij na 12 jaar ervaring al vaker mogen 
ondervinden. Maar wat zich de afgelopen maanden in 
Londerzeel heeft afgespeeld, was zelfs voor ons nieuw en tartte 
alle verbeelding.

Ook al voel je in de aanloop van de verkiezingen aan dat het 
allen tegen één is, de verontwaardiging over wat er zich op 14 
oktober 2018 heeft afgespeeld, laat zich nog steeds voelen bij 
onze inwoners. Tot op vandaag, zes maanden na datum, worden 
wij dagelijks aangesproken over de onrechtvaardigheid die men 
ervaart. De grootste partij aan de kant schuiven om in zee te 
gaan met een partij die maar liefst 66% van de zetels verloren 
heeft en een éénmanspartij, zonder nog maar één enkel gesprek 
te voeren met de winnaar van de verkiezingen, het is een politiek 
dieptepunt in Londerzeel.

Elke tegenslag kan een opportuniteit betekenen. Dat is mijn 
motto en dus ook na oktober gingen wij met heel onze ploeg er 
volop tegen aan, dat waren we onze kiezers wel verschuldigd. 
De eerste uitspraken van de nieuwe burgemeester waren alvast 
veelbelovend. Ze zou constructief samenwerken met de 
oppositie en hen alle kansen geven om mee het beleid vorm 
te geven. De opeenvolgende gebeurtenissen in de afgelopen       
gemeenteraden hebben pijnlijk bewezen dat dit maar loze 
woorden waren om de sterke oppositie te paaien. Gemeente- 
raden aflassen, raadsleden weren uit de beslissingsprocedures, 
inwoners verbieden om onze verkiezingsaffiches op te hangen…

Er wordt al eens gezegd dat 
het politieke schouwspel in 
Londerzeel meer op een boks-
ring lijkt dan op een democra-
tische organisatie. Wel, helaas 
hebben zij gelijk. Wij roepen 
de nieuwe meerderheid dan 
ook op om het geweer van 
schouder te veranderen. 

Wij blijven ondertussen beschikbaar voor al uw opmerkingen en 
vragen. Ik stel graag onze verkozen gemeenteraadsleden, die 
zich één voor één gesmeten hebben in hun nieuw mandaat, aan 
u voor verder in dit blad.

Nadia Sminate, Vlaams Parlementslid, 
                          fractieleider N-VA Londerzeel.

“Ook na oktober gaan wij er met heel onze ploeg 

volop tegenaan. Dat zijn we onze talrijke kiezers    

verschuldigd”                        Nadia Sminate

11 MEI

Vanaf
17u!

N-VA Londerzeel organiseert eetfestijn

Op zaterdag 11 mei organiseren we met  N-VA Londerzeel alweer 
de 14de editie van ons eetfestijn.Het concept is inmiddels bekend 
artisanale kaas- of garnaalkroketten als voorgerecht, oer-Vlaamse 

hoofdgerechten als stoofvlees en koninginnehapje of onze 
overheerlijke visschotel. En om af te sluiten een zeer 
goed gevuld dessertbordje. Plaats van het gebeuren is 
net zoals de voorbije jaren: 
zaal Concordia, Handelstraat 80, Malderen.
Voor de kleinsten voorzien we uiteraard kinderporties 
en bovendien kunnen ze zich volop uitleven in onze 
speelhoek. Graag tot dan!

Noteer alvast in uw agenda
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Sportcomplex De Lijster: Nieuwe beleidsploeg is de trappers kwijt
De eindfase van de renovatie en nieuwbouwwerken aan de sportsite De Lijster is in zicht. Binnen enkele weken kan er 
terug gesport worden in een fantastische, eigentijdse sportinfrastructuur. Dit is meteen ook het eindpunt van een jarenlange 
intense voorbereiding en opvolging van dit dossier voor onze N-VA sportschepen Gerda Verhulst. “Ik ben zeer blij dat onze 
inwoners weer kunnen sporten en ontspannen op de Lijstersite”, zegt Gerda Verhulst. “Bij mijn vertrek als schepen van 
Sport waren alle punten, die moesten worden uitgeklaard met de private partner, in uitvoeringsfase. Het weinige resterende 
werk werd op een dienblaadje aangeboden aan mijn opvolger.”

Maar sinds de afgelopen gemeenteraad van maart vielen we (alweer) van de ene verbazing in de andere. Het huidige 
bestuur krijgt naar eigen zeggen kop noch staart in dit dossier. Terwijl alles zo klaar is als een klontje. Voor hen blijkt de 
heraansluiting van de bestaande zonnepanelen een onoverkomelijk struikelblok te zijn. Wij zien alleszins het probleem niet, 
daar wij in de vorige legislatuur hard geijverd hebben om alles in het voordeel van de Londerzelenaar uit te werken. En dat 
is dit dossier ook! Wat anderen ook mogen beweren.

Sportoase reikt immers een mooie oplossing aan in het voordeel van de gemeente: enerzijds vrijwaart men de gemeente 
van een verbrekingsvergoeding voor het lopende contract tussen gemeente en CityEnergy en, anderzijds blijft CityEnergy 
verzekerd van de groencertificaten waarop het recht heeft. Deze oplossing houdt tevens in dat Sportoase alle kosten op 
zich neemt om de bestaande zonnepanelen te heraansluiten binnen de nieuwe infrastructuur (€ 90 000, excl. BTW) en 
neemt ze bovendien ook de kosten op zich van de werken die CityEnergy heeft uitgevoerd (€ 8 316, excl. BTW). Het verlies 
aan rendement (door schaduwinval t.g.v. bouw van de tweede sporthal) zal Sportoase ook voor haar rekening nemen.

Sportoase, in deze PPS (Publiek-Private-Samenwerking) structuur zijnde de klant/afnemer van de energieleverancier, 
bekomt de opbrengst van de opgewekte energie. In dit terdege onderhandeld voorstel bekomt de gemeente niet alleen de 
vrije beschikking over 100m² kantoorruimte, maar kan ze bovendien ook vrij beschikken over de opbrengst van de opge-
wekte energie die ze verbruikt in deze kantoorruimte. 

Ons lijkt bovenstaande een win-win voor alle betrokkene partijen in dit dossier, maar helaas schuift de meerderheid dit 
voorstel op de lange baan. Zeer jammer, en dat vooral voor de sportende Londerzelenaar.

Een oud gezegde verwoordt het mooi: “Luister naar mijn woorden, maar kijk vooral niet naar mijn daden.”

Sanne
Eeckelers

0497 28 54 31
sanne.eeckelers@n-va.be

Bart
Van Doren

0485 11 11 41
bart.vandoren@n-va.be

Gerda
Verhulst

0477 42 85 86
gerda.verhulst@n-va.be

Gert
Van Assche

0475 45 47 33
gert.vanassche@n-va.be

Greet
Ilegems

0473 68 00 26
greet.ilegems@n-va.be

Koen
Vanhoof

0486 58 33 71
koen.vanhoof@n-va.be

Koen 
Moeyersons

0496 71 62 14
koen.moeyersons@n-va.be

Patrick
Bogaerts

0496 77 15 74
patrick.bogaerts@n-va.be

Jimmy
Aelbrecht

0472 69 10 24
jimmy.aelbrecht@n-va.be

Nadia
Sminate

0496 68 49 27
nadia.sminate@n-va.be

Heb je een vraag, suggestie of opmerking over het beleid in Londerzeel? 
Neem contact op met één van onze 10 gemeenteraadsleden en wij helpen 
u graag verder!
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        Wist je dat:

• Onze N-VA ploeg zoals elk jaar deelnam aan de zwerfvuilactie van Mooimakers? Samen met 
andere verenigingen en scholen haalden ze maar liefst 1.250 kilo 
zwerfvuil op! Het blijft een jammere zaak dat dergelijke acties 
nog steeds nodig zijn, maar het is hartverwarmend om te zien 
hoeveel mensen echt de handen uit de mouwen steken voor een 
schoner Londerzeel! 

Bedankt aan alle vrijwillige handen die onze beken, grachten en 
straatkanten weer wat mooier maakten!

• N-VA Londerzeel verder ijvert voor een totaalverbod voor het dragen van religieuze en politieke symbolen bij de 
ambtenaren? Meer dan een jaar hebben we moeten onderhandelen met de vakbonden die halsstarrig bleven 
weigeren om deze wijziging in het arbeidsreglement door te voeren. Onze raadsleden wisten de collega’s 
van de meerderheid in de gemeenteraadscommissie te overtuigen om mee te stappen in ons verhaal. Wordt       
vervolgd…

• De nieuwe sociale kruidenier de deuren opende in het voormalige OCMW-gebouw 
in de Mechelsestraat? De buurtwinkel was vroeger gevestigd in de Kerkhofstraat, 
maar wegens plaatsgebrek en grote tekortkomingen aan het gebouw stelden we 
aan de vrijwilligers de leegstaande gebouwen van het voormalige OCMW voor. Zij 
gingen meteen in op het aanbod en het resultaat mag gezien worden! 

• Op 3 december 2018 Koen Moeyersons de eed aflegde als provincieraadslid? 
Samen met Nadia Sminate is hij daarmee de enige vertegenwoordiger van onze 
gemeente op bovenlokaal niveau. Met als hoofdthema “de beheersing van de 
waterhuishouding in onze regio” zal hij meteen ook één van de belangrijkste               
Londerzeelse belangen in de provincie kunnen behartigen. 

Koen 
Moeyersons

0496 71 62 14
koen.moeyersons@n-va.be

De Calvariebergkapel ontwijd
De Calvariebergkapel, beter bekend als de Bergkapel 
zal binnenkort ontwijd worden. De verplichte bestem-
ming om er (voornamelijk) erediensten te organiseren 
wordt daardoor opgeheven, dat werd beslist in de ge-
meenteraad van 26 maart. De bisschop zal de ontwij-
ding nog moeten goedkeuren en uiteindelijk is het de 
federale overheid die de desaffectatie zal bekrachtigen. 
Vanaf dat moment kan de gemeente over de volledige 
ruimte beschikken en kunnen er diverse sociaal-cul-
turele evenementen plaatsvinden, uiteraard steeds met 
respect voor de unieke omgeving van de kapel. Altijd 
al eens een concert, een tentoonstelling of een work-
shop willen bijwonen in de Bergkapel? Wij rekenen 
graag op jullie inventieve en creatieve ideeën om de 

Bergkapel een nieuwe bestemming te geven. Heb je een wilde suggestie, neem dan zeker contact met ons op.



Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Vlaams-Brabant. 

n-va.be/verkiezingen

Nadia 
SMINATE
Londerzeel

Vlaams 
volksvertegenwoordiger

2de plaats
Vlaams Parlement

Kristien  
VAN VAERENBERGH
Lennik 

Kamerlid 

2de plaats
Kamer

Ben
WEYTS
Beersel

Vlaams minister

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Theo 
FRANCKEN
Lubbeek

Voormalig staatssecretaris, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Kamer

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


