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LONDERZEEL
Op weg naar het burgemeesterschap

December, een tijd van familiefeesten, nieuwjaarsbrieven en verlanglijstjes. Een tijd waarin we mekaar een
prettig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar toewensen. Voor politici is het een tijd van plannen maken voor het
komende jaar. Ik wens voor Londerzeel meer dan prettige feestdagen. Mijn verlanglijstje is lang en ambitieus.

V.U.: Wouter De Ceukelaire, Deisels 20, 1840 Londerzeel

EEN VEILIG LONDERZEEL

Sinds ik zelf moeder geworden
ben weet ik hoe belangrijk het
is om in een veilige omgeving
te kunnen wonen en opgroeien.
Daarom gaan we, ondanks de
krappe budgetten, fors investeren
in onze wegen en fietspaden.
Er komt volgend jaar een nieuw
fietspad langs het station en ook
de verbinding tussen Londerzeel
centrum en Londerzeel Sint-Jozef
wordt helemaal vernieuwd met
veilige fietspaden. Ook in onze
politie blijven we investeren, zowel
in het personeelsbestand als in de
uitrusting.

EEN SPORTIEF LONDERZEEL

Iedereen is het erover eens: onze
zwem- en sportinfrastructuur is
hopeloos verouderd. Maar hoe
kan een gemeente dergelijk groot
project financieren zonder een
aanslag te plegen op de budgetten?
Dat was gedurende decennia de
grote discussie in Londerzeel. Wij
hebben nu de knoop doorgehakt.
Door samen te werken met een
privé-investeerder kunnen we

www.n-va.be/londerzeel

het hele gebouw laten renoveren.
Bovendien zullen we jaarlijks
minimum 20 procent besparen op
onze uitgaven voor het zwembad!

EEN FINANCIEEL GEZOND LONDERZEEL

Ondertussen is de N-VA ruim
twee jaar bevoegd voor de
financiën. Nooit eerder werd
er in het gemeentebestuur met
zo veel zorg omgegaan met de
beschikbare centen. Ons doel is
duidelijk, de spectaculaire stijging
van de schuldgraad na jaren
eindelijk ombuigen. Na twee jaar
N-VA-bestuur zien we de eerste
resultaten en die zien er bijzonder
bemoedigend uit. Maar er is veel
discipline nodig om tot een echt
gezonde financiële toestand te
komen. Discipline maar ook een
verandering van mentaliteit.
Mijn taak als schepen van Financiën
bestaat erin de verantwoordelijken
ervan bewust te maken dat de
budgetten niet oneindig zijn. De
enige manier om ervoor te zorgen
dat er efficiëntiewinsten geboekt

kunnen worden is ervoor te
zorgen dat men de uitgaven doet
zoals men die thuis zou doen. De
gesprekken die ik gevoerd heb met
alle diensthoofden vertalen zich
duidelijk in het gevoerde beleid.
2015 is een bijzonder jaar voor
Londerzeel,
een
schakeljaar.
Binnen exact twaalf maanden zal
ik de eed afleggen als jullie nieuwe
burgemeester. Voor het eerst in 21
jaar wordt Londerzeel bestuurd
door een vrouw. Ik kijk er alvast
naar uit. De 39 % die u aan de
N-VA gaf in Londerzeel tijdens de
afgelopen Vlaamse verkiezingen
doen mij geloven dat ook u klaar
bent voor de verandering.
Uw toekomstig burgemeester
Nadia Sminate

Vakantiewerking: een terugblik

Uit de gemeenteraad
De Londerzeelse brandweer wordt op 1 januari samengevoegd met de korpsen van
Asse, Opwijk, Zaventem, Vilvoorde, Halle en Lennik tot de zone Vlaams-Brabant West.
Namens de N-VA-fractie stelde onze fractieleider Bart Van Doren op de gemeenteraad
van november daarom de vraag hoe ver het met de voorbereiding en de financiering
ervan staat.
De 33 gemeenten die deel uitmaken van de brandweerzone hebben geen akkoord
gevonden over de bijdrage van de verschillende gemeenten. De gouverneur heeft
daaropvolgend een verdeelsleutel opgelegd. De bijdrage voor de gemeente Londerzeel
zal rond de drie procent liggen, wat neerkomt op zo’n 860 000 euro. De Londerzeelse
kazerne blijft eigendom van de gemeente die ze op haar beurt zal verhuren aan de
zone.

De zomervakantie is al lang voorbij en zowel
jongeren als ouderen hebben hun dagelijkse
routine hernomen. Tijd voor een balans van het
vakantieaanbod van onze gemeentelijke jeugddienst:
“Ons rijk gevulde vakantieaanbod voor de jeugd
werd deze zomer nog verder uitgebreid. De vaste
formules zoals speelpleinwerking, omnisportweken,
circus-, hiphop- en graffitiweek zijn intussen
gegeerde klassiekers geworden bij de jongeren.
Maar we zijn niet stil blijven zitten en zijn verder op
zoek gegaan naar specifieke alternatieven voor de
verschillende leeftijdscategorieën.”

N-VA-fractieleider Bart Van Doren
aan de brandweerkazerne

Palmvelden bieden oplossing voor Londerzeelse voetbalclubs

Zo konden kleuters van drie tot tieners van 15 jaar
hun creativiteit botvieren tijdens verschillende
kampen. Dagen van knutselen, toneelspelen,
musiceren, dansen… vonden plaats op verschillende
locaties in onze gemeente. Een aanbod dat zowel
door de jongeren als door de (groot)ouders duidelijk
werd gesmaakt!

Onze Londerzeelse voetbalclubs hebben nood aan een ‘plan B’ voor wat
hun trainingen betreft. Dat heeft enerzijds te maken met het succes dat ze
kennen en anderzijds met de onbespeelbaarheid van de eigen terreinen in
slechte weersomstandigheden. Die uitwijkmogelijkheden vonden ze op de
Schaselberg site, beter gekend als de ‘Palmvelden’.
Het heeft heel wat kunst- en vliegwerk gevergd, maar na veel gecijfer heeft
N-VA-schepen van Sport Gerda Verhulst (foto) een uitweg gevonden die voor
de Londerzeelse voetbalclubs een welgekomen oplossing is. “Ik ben blij dat
deze twee voetbalvelden dienst doen voor onze Londerzeelse voetbalclubs.
Samen met de uitbater en de clubverantwoordelijken ben ik rond de tafel gaan
zitten om de verschillende trainingsmomenten, in de mate van het mogelijke,
af te stemmen op de vragen en wensen van de clubs. Het heeft heel wat voeten
in de aarde gehad maar uiteindelijk is iedereen tevreden, mede dankzij de
sportieve medewerking van zowel de uitbater als de clubs.” Ondertussen
hebben zeven Londerzeelse clubs hun weg naar deze locatie gevonden.

Ken je iemand die worstelt met het spreken van het Nederlands of moeite heeft
met onze taal? De gemeentelijke dienst Burgerzaken helpt: Tel.: 052 30 36 16
burgerzaken@londerzeel.be

Begin oktober trok N-VA-politieraadslid Koen Moeyersons aan de alarmbel
omdat de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel & Meise) nog 432
000 euro te goed had van het verkeersveiligheidsfonds. Sinds kort hebben we
vernomen dat het achterstallige geld nu toch betaald zal worden.
Omdat het lang duurde vooraleer het Koninklijk Besluit er kwam, moesten heel
wat politiezones wachten op achterstallige vergoedingen die de federale overheid
hen zou uitbetalen. In totaal zou het om zowat 80 miljoen euro gaan.

Ledenaantal op hoogste peil ooit

Op vraag van Koen Moeyersons berekende de VVSG (Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten) dat het voor onze politiezone gaat om het niet onaardige
bedrag van 432 000 euro. Koen drong er bij de politiezone dan ook op aan om de
federale overheid in gebreke te stellen.

Koen zal op de eerstvolgende politieraad het debat openen over de bestemming
van de tegoeden. Veiligheid is voor hem een absolute prioriteit! Wordt vervolgd.

londerzeel@n-va.be

N-VA-gemeenteraadslid Patrick Bogaerts: “Er is al menig woord over geschreven
maar vele burgers blijven me de vraag stellen wat ze zich moeten voorstellen bij
zo een ‘babbeltafel’. Het concept is simpel: anderstaligen die onze taal niet zo goed
onder de knie hebben en er weinig voor voelen om grammatica- en spellingsregels
te blokken, kunnen twee keer per maand samenkomen met lotgenoten om
simpelweg onze taal te ‘babbelen’. Dat gebeurt op een ongedwongen huiselijke
manier, rond de tafel bij een tas koffie.”
Het hele gebeuren wordt in goede Nederlandstalige banen geleid door
gemotiveerde vrijwilligers.

Nieuws uit de politieraad

Die oproep heeft zijn effect duidelijk niet gemist, want minister van
Binnenlandse Zaken Jan Jambon verklaarde kort daarna in het parlement dat er
werk gemaakt zal worden van de terugbetaling.

Babbeltafel: wat is dat?

Koen Moeyersons
N-VA-politieraadslid

De laatste jaren heeft de N-VA over gans Vlaanderen haar leden
aantal spectaculair zien groeien en uiteraard zijn wij verheugd te
kunnen zeggen dat Londerzeel in deze geen uitzondering is. Enkel
al het laatste jaar kenden we lokaal een stijging van liefst 30 %. Sinds
we in Londerzeel deel uitmaken van de meerderheid en mee onze
gemeente besturen, loopt die stijging zelfs op tot bijna 50 %. Dit
sterkt ons in het vertrouwen dat de mensen beseffen dat er in deze
tijden soms ook moeilijke beslissingen moeten worden genomen.
Graag willen we dan ook iedereen bedanken die ons iedere dag
opnieuw helpt de N-VA ook in Londerzeel op de kaart te zetten, en
dan wel in het bijzonder al onze leden. Zonder hen was de N-VA in
onze gemeente niet wat ze nu is.

www.n-va.be/londerzeel

Patrick Bogaerts
N-VA-gemeenteraadslid
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan

Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
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staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.
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25 concrete verbintenissen voor de toekomst. Die ging de N-VA met u aan voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Na
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.
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N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
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