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Veilig thuis in een welvarend Londerzeel

V.U.: WOUTER DE CEUKELAIRE, DEISELS 20, 1840 LONDERZEEL

Londerzeel optimistisch
Optimisme! Dat is wat ik op dit moment voel bij onze            
Londerzeelse bevolking. Hoe mooi is dat! En daar ben ik best 
trots op. Zeker als je weet dat de pre-verkiezingsperiode           
traditioneel net meer stress en negativisme brengt. Een heel 
mooie uitkomst die niet vatbaar is in cijfers of statistieken, maar 
perfect weergeeft hoe wij met de N-VA verder vooruit willen in 
Londerzeel.

 
Tijdens de vorige campagne beloofden we: een veiliger, 
financieel gezonder en een sportiever Londerzeel. Toegegeven: 
de afgelopen jaren waren niet de makkelijkste, maar met en 
door uw steun hebben we ons dubbel geplooid. We hebben hard 
gewerkt aan onze mooie gemeente om die belofte, ondanks een 
nieuwe bestuursploeg en een lege portefeuille, waar te maken.
 
En dat resultaat mag er alvast zijn. Er zijn minder inbraken, 
minder fietsdiefstallen en er werden ANPR-camera’s 
geïnstalleerd in onze gemeente. Waardoor de criminaliteitscijfers 
gedaald zijn en we Londerzeel weer een stukje veiliger maakten. 
Slechts vijf jaar geleden stonden we aan de top van 

gemeenten met hoogste schuldengraad. Voor het eerst in vele 
jaren keerden we deze trend en dalen onze schulden. Een 
financieel gezonder Londerzeel voor de komende generaties is 
de uitkomst.
 

En tot slot werken we aan het 
in verval geraakte zwembad en 
buitensportcentrum 
Schaselberg. Na tientallen jaren  
palaveren, wordt er opnieuw 
gevoetbald en gelopen en 
kunnen begin volgend jaar onze 
(recreatieve) zwemmers terecht 
in een fantastisch nieuw 
complex. Wat staat sportief 
Londerzeel er goed voor!
 
Het waren stuk voor stuk moei-

lijke dossiers, die politiek zeer gevoelig lagen, maar we hebben 
daadkracht getoond en dat begint te lonen. De meest gehoorde 
reactie die we de laatste weken krijgen is: doe zo voort! En 
dat zijn we ook vast van plan. Nog heel wat ideeën, zoals  de 
uitbouw van een nieuwe cultuursite op de OCMW-campus, 
voeren we de komende maanden uit. De verkiezingskoorts laten 
we aan ons voorbijgaan, wij werken verder aan uw vernieuwd 
Londerzeel. 

Nadia Sminate, burgemeester

“De verkiezingskoorts laten we aan ons voor-

bijgaan, wij werken verder aan uw vernieuwd        

Londerzeel”                        Nadia Sminate

N-VA Londerzeel organiseert praatcafés

In de aanloop naar de verkiezingen van 
14 oktober organiseert N-VA Londerzeel 
praatcafé’s in de PUB met ministers 
Jambon en Weyts en staatssecretaris 
Francken. Grijp zeker deze kans om kennis 
te maken en het glas te heffen. 
Wil u erbij zijn? Noteer deze data dan alvast 
in uw agenda!

Noteer alvast in uw agenda

8 september

19 september

30 augustus

Gert Van Assche en Greet Ilegems p. 2 - 3 Partijsecretariaat opent in juli p. 3
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POP-UP OCMW komt er
De verhuis van het personeel van het OCMW naar het administratief centrum in de Brusselsestraat is bijna 
rond. Het gebouw zal omgevormd worden tot een heuse cultuurcampus waar onder meer de bibliotheek in zal 

gehuisvest worden. In afwachting van de 
start van de werken wil het gemeentebestuur 
het leegstaande gebouw aanbieden aan de 
ondernemende of creatieve Londerzelenaar. 
We willen mensen de kans geven om op een 
laagdrempelige manier te proeven van het 
ondernemerschap, hun creaties ten toon 
laten stellen enz.
Hebt u een idee, wilt u graag een nieuw    
concept uittesten? Neem gerust contact op 
met onze gemeentelijke diensten, zij helpen u 
graag verder!

Open brief van Gert Van Assche

Het moest er ooit van komen… 

Dat is volgens mij de beste samenvatting van wat vele mensen uit mijn omgeving dachten of zeiden toen bekend werd 

dat ik mij politiek wilde engageren. 

Onder en tussen de mensen voel ik mij immers op m’n best. Ik was ook altijd al 

geïnteresseerd in wat er in Londerzeel leefde en omging. Als geboren en getogen 

Londerzelenaar en als oudste zoon van geëngageerde ouders leerde ik van 

kinds af een heleboel sociaaldenkende mensen kennen die betrokken waren 

bij verenigingen van allerlei aard. Dat mijn broers en ik nadien datzelfde pad 

bewandelden, hoeft dus niet te verwonderen. Dingen organiseren, verenigingen 

oprichten en steunen, mensen bijstaan waar mogelijk, werd een leidraad. Dat ik 

daardoor veel onderweg was en ben, weten mijn echtgenote en mijn kinderen 

maar al te goed… 

In al die jaren als lid van verschillende verenigingen, waaronder de Onderne-

mers Groep Londerzeel, heb ik ervaring in heel diverse domeinen opgedaan.   

De ideeën die zich daar ontwikkelden wil ik nu ook graag concreet vorm gaan 

geven. 

Zoals voor zovelen is het ook mijn wens en bedoeling om Londerzeel verder 

uit te bouwen tot een vertrouwd en gezellig nest waar iedereen zich écht thuis 

voelt. Waar iedereen elkaar begroet en met respect behandelt. Waar jong en 

oud op alle vlakken aan hun trekken komen. Waar iedereen wil zijn en blijven. 

Ik hoop ook het vertrouwen van de mensen in het politieke bestel te herstellen 

én vooral de lokale politici weer vertrouwen te geven in elkaar, zoals het in een 

typisch Vlaams huisgezin hoort. 

Dezelfde drang naar en ‘goesting’ in vernieuwing vond ik ook onmiddellijk terug 

bij het jonge, sympathieke en geestdriftige N-VA-team van Nadia. Rechtlijnigheid wordt er hoog in het vaandel gedra-

gen. Ik ben dan ook heel blij dat Nadia mij deze kans gaf; een kans die ik vol enthousiasme heb gegrepen. Mij daar ten 

volle voor inzetten en er vol overgave tegenaan gaan wordt allicht een verrijkende en aangename taak!

Gert Van Assche



www.n-va.be/londerzeelVeilig thuis in een welvarend Londerzeel

3

Greet Ilegems stelt zichzelf voor
Greet Ilegems
33 jaar
Steenhuffel
Burgerlijk ingenieur / Schrijfster

Ik ben geboren op 15 januari 1985, groeide op in Londerzeel en woon 
momenteel in Steenhuffel. Ik ging in Sint-Jozef naar de lagere school. Als kind 
ben ik in Londerzeel naar de muziek-, ballet- en tekenschool geweest en ik 
was ook actief in de atletiekclub. 

Na mijn middelbare studies aan het STK, behaalde ik het diploma van 
burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven, waar ik eveneens bestuurslid was bij de 
studentenvereniging van onze faculteit. In combinatie met mijn studies heb ik 
ook vele jaren als model gewerkt, voornamelijk in België, Frankrijk en 
Duitsland, én ook een keer in New York.

Na mijn studies ben ik het bedrijfsleven ingedoken, in een internationale 
functie voor een Duits bedrijf. Ik heb er miljoenendeals kunnen 
onderhandelen en heb er geleerd wat de motor is van onze economie. Waar de 
meeste mensen me intussen echter van kennen zijn mijn boeken. Het schrijven 
van verhalen doe ik in mijn vrije tijd en is voor mij ontzettend 
verrijkend. Mijn boeken liggen momenteel in heel Vlaanderen in de 
winkelrekken. Ook meer dan 200 bibliotheken in Vlaanderen en Nederland 
bieden ze aan. Ik ben heel trots dat ik dat allemaal als uitgever in eigen 
beheer heb kunnen realiseren.

Maatschappelijke thema’s houden me sterk bezig en waren ooit de reden 
waarom ik ben beginnen schrijven. Politiek is iets wat me al van jongs af aan fascineert. Ik voel momenteel een enorme 
drang om dichter bij de mensen te staan en om al mijn ervaring in te zetten voor de belangen van de inwoners van Londer-
zeel. Toekijken langs de zijlijn, dat is niets voor mij. Daarom heb ik besloten om me te engageren in de politiek. Mijn keuze 
voor de N-VA stond zeer snel vast. Het is een rechtlijnige partij die beslissingen durft te nemen. Met een voet in Brussel 
is het ook de enige Londerzeelse partij die echt voor verandering kan zorgen en het is aan die vooruitgang voor onze           
gemeente dat ik volop wil meewerken. 

N-VA Londerzeel opent nieuw
campagnesecretariaat
Vanaf woensdag 11 juli opent de N-VA een nieuw 
campagnesecretariaat boven de ‘PUB Londerzeel’ in het 
voormalige Affligem café. U zal er terecht kunnen met al 
uw vragen over de N-VA, de Londerzeelse politiek en de 
verkiezingen van 14 oktober. Maar bovenal zal u er de kans 
krijgen om onze lokale en nationale mandatarissen te 
ontmoeten. Houd dus zeker onze Facebookpagina in de 
gaten om te kijken wie wanneer langs komt. 
Het secretariaat zal elke week open zijn op 
maandagavond en woensdagnamiddag. 

Iedereen welkom!



Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


