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LONDERZEEL
N-VA: niet dromen, maar durven en doen
20 jaar. Dat is de tijd die het heeft gekost om een doorbraak te forceren in de problematiek van het gemeentelijk zwembad. Wat ooit een modern en vooruitstrevend sportcomplex was met meer dan 300 000 bezoekers per jaar, is sinds jaar
en dag een politiek en financieel struikelblok. Samen met onze schepen van Sport Gerda Verhulst heb ik van bij mijn
aantreden een oplossing voor de Lijsterstraat gezocht. EN gevonden. De hele site, zowel zwembad als sporthal, wordt
binnenkort gerenoveerd. Bovendien zal het bedrag dat de gemeente hiervoor jaarlijks moet bijpassen, belastinggeld
nota bene, met een paar honderdduizenden euro’s dalen! Meer kwaliteit voor minder budget dus.
Ik denk dat de N-VA terecht trots mag zijn dat we een probleem dat
al jaren de Londerzeelse gemoederen beroert zo kordaat en doordacht
hebben aangepakt.

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

Gerda en Nadia

Ook de sportsite op de
Schaselberg, ook wel Palmvelden
in de volksmond, is toe aan een
grondige renovatie. Er komt een
volwaardige atletiekpiste en
Fitality zal er een nieuwe fitness
uitbaten.
Men zegt dikwijls dat de politiek
een traag beestje is. We zijn inderdaad gebonden aan een aantal
procedures. Maar mijn ervaring
zegt dat als je echt iets wil bereiken,
dit geen eeuwigheid hoeft te duren.

Ook in het Vlaams Parlement ervaar ik dat gedrevenheid de sleutel is tot
realisaties.
Nadia Sminate,
Recent werd de wereld opgeschrikt door terroristische aanvallen. Terrorisme
uw toekomstig burgemeester
is niet langer een ver-van-mijn-bedfenomeen. Het bereikt ook onze westerse
beschaving. Om hier een antwoord op te formuleren vanuit de regering, werd
er enkele maanden geleden op Vlaams niveau een parlementaire commissie opgericht die de strijd tegen radicalisering
moet aangaan. Als voorzitter van die commissie heb ik tientallen experts gesproken en ervoor gezorgd dat het thema
hoog op de politieke agenda staat. Het resultaat zijn
concrete acties die de verwerpelijke daden van
extremisten moeten tegengaan.
Iedereen die in de politiek stapt, doet dat om dingen
in beweging te zetten en zaken te veranderen.
Dat was en is ook mijn drijfveer, in Vlaanderen maar
zeker ook in Londerzeel. Die verandering wordt
dankzij onze gedreven ploeg zichtbaar en voelbaar.
Lees dit blad en u zal zien waarom ik een tevreden
politica ben.
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N-VA maakt belangrijkste verkiezingsbelofte waar
Stel je even voor: je bent al jaren op zoek naar je droomhuis en eindelijk heb je het gevonden. Je gaat naar de bank voor een
lening maar de bankdirecteur maakt meteen een einde aan de droom: je hebt een te laag inkomen om dergelijke investering te financieren.
Klinkt herkenbaar voor sommigen? Niet
zo voor gemeentebesturen! Of althans
niet in het verleden. Tot voor kort moesten gemeenten niet bewijzen dat zij met
hun inkomsten zowel hun schulden als
de gewone uitgaven konden betalen. Zij
hoefden dus aan weinig voorwaarden
te voldoen om een lening aan te mogen
gaan. En dat zien we helaas terug in de
stijging van de schuldenberg van onze
gemeente. Tussen 2006 en 2012 zien we
dat de Londerzeelse schuld aangegroeid
is met meer dan 20 miljoen euro. Dat
betekent bijna een verdubbeling van de
schuldenberg op zes jaar tijd!

Volgens de huidige prognoses zal de schuldenberg
7 miljoen euro minder bedragen.

Een stabiele budgettaire uitgangsbasis
is nochtans de basis voor goed bestuur.
Vandaar dat de N-VA de weinig
gegeerde bevoegdheid van financiën op
zich heeft genomen.

Maar het loont. “Ik ben trots te mogen aankondigen dat wij de exponentiële stijging van de schulden eindelijk een
halt hebben kunnen toeroepen. Voor het eerst in jaren komt er een knik naar beneden. Vanaf 2016 slagen wij erin om de
gemeenteschuld aanzienlijk te doen dalen en dat in moeilijke
economische tijden! Volgens de huidige prognoses zal de schuldenberg 7 miljoen euro minder bedragen”, aldus schepen
van Financiën Nadia Sminate.
Uiteraard moesten we daardoor de broeksriem aanspannen en moeilijke beslissingen nemen. Maar de lucht klaart stilaan op en binnenkort kunnen we de vruchten plukken van onze inspanningen. Want ook u vaart wel bij een financieel
gezonde gemeente. Veilige straten, een propere buurt, wel omkaderde scholen, goede sportinfrastructuur… Alles wat u
verwacht van ons als bestuurders kunnen wij pas realiseren met een gezonde bankrekening.
“Ik durf te zeggen dat we Londerzeel terug dat goed bestuur kunnen bieden. De cijfers bewijzen het!”, besluit Nadia
Sminate.

OCMW Londerzeel bespaart op autokosten
Voor de maaltijdbedeling aan haar cliënten beschikt het OCMW van Londerzeel over drie bestelwagens. Aangezien
het leasingcontract van één van de bestelwagens onlangs ten einde liep en gelet op de weinige kilometers en de goede
staat waarin het zich nog bevond, heeft het OCMW dit voertuig aan een gunstige prijs gekocht in plaats van een
nieuw in gebruik te nemen.
Voor de overige twee bestelwagens werd een korting bedongen op de huurprijs. Ook wat het wagenpark van de
gemeente betreft, wordt er verstandig omgesprongen met de middelen. Het schepencollege heeft de princiepsbeslissing genomen om twee bestelwagens op aardgas aan te kopen. Via een programma van Iverlek kunnen de bestelwagens en de aardgastankinstallatie aan een voordelige prijs verworven worden. De prijs aan de pomp zal voortaan
dan ook beduidend lager liggen.
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Samen sterk voor een
betere ouderenzorg

Geert Van den Bossche, OCMW-voorzitter

Bij de vraag naar de grote uitdagingen die ons land en, bij
uitbreiding, de westerse wereld te wachten staan, hoor je al
decennia één antwoord steeds terugkomen: de vergrijzing.
En inderdaad, als we er de cijfers op naslaan, blijkt duidelijk
dat ook Londerzeel niet aan deze trend ontsnapt.

stapje verder gegaan: er werd een werkgroep opgericht
met daarin niet alleen vrijwilligers maar ook met medewerkers van zowel OCMW als gemeente. Samen zullen zij
de bestaande vrijwilligersinitiatieven op elkaar afstemmen
om te komen tot één uniforme werking.

Sinds 2004 is het aantal 65-plussers in onze gemeente
gestegen met maar liefst 16,3 procent. Op een totaal
bevolkingsaantal van 18 055 waren er vorig jaar 3503
mensen 65 jaar of ouder. Daarvan waren er een kleine
duizend ouder dan 80. Ter vergelijking, het aantal jongeren onder de 18 steeg in diezelfde periode in Londerzeel
met amper 3,9 procent.

Maar uiteraard focussen we niet alleen op individuele
vrijwilligers. Ook tal van andere projecten om mensen
van buitenaf bij ons WZC te betrekken zagen het licht.
Zo zijn we bijvoorbeeld gestart met een contactkoor:
vrijwilligers, familieleden en medewerkers komen één
keer per maand samen om onder pianobegeleiding te
zingen met onze dementerende ouderen. Een mooie
manier voor deze mensen om zich in contact te voelen
met anderen. Een ander initiatief is de samenwerking
met de muziekacademie. Elke maand komt die op een
woensdagnamiddag muziek spelen voor de bewoners.
Er wordt telkens gekozen voor een ander instrument.
Op die manier brengen we de buitenwereld een beetje
binnen in ons WZC. Jongeren leren er omgaan met onze
ouderen en onze ouderen leven op hun beurt zichtbaar
op bij het zien van al dat jonge geweld en het horen
van de mooie muziek. In diezelfde filosofie kaderen
ook de optredens die we in samenwerking met de cultuurdienst organiseren en die openstaan voor de hele
bevolking.

Het zal u dan ook niet verwonderen dat de zorg
voor deze ouderen voor onze lokale besturen, zowel
gemeente als OCMW, een belangrijke prioriteit is waar
ook zeer veel budget naartoe gaat. Zo hebben we binnen
het OCMW een woonzorgcentrum (WZC) en assistentiewoningen waar we zo efficiënt mogelijk proberen te
werken, niet met het oogmerk om winst te maken, maar
wel om een zo goed mogelijke zorg te bieden. Verder in
dit blad leest u hoe we deze zorg proberen te verbeteren.
We zijn ervan overtuigd dat we er als lokale overheid
alles aan moeten doen om deze vergrijzing te helpen
opvangen. De N-VA is er echter ook van overtuigd dat
de overheid dit niet alleen kan. Daarom proberen we
actief zoveel mogelijk mensen te betrekken bij alles wat
met zorg te maken heeft. Want het is pas wanneer we
allemaal de handen in elkaar slaan dat de vergrijzing
ook echt een opportuniteit kan zijn.
Zo kunnen we rekenen op een grote groep jong gepensioneerden die nog zeer actief zijn en die dikwijls ook
zeer geëngageerd zijn om hun steentje bij te dragen aan
onze maatschappij. Velen vinden dan ook de weg naar
onze vrijwilligerswerking. Vrijwilliger zijn, kan gaan
van helpen om animatie te voorzien voor de bewoners
van het WZV tot het bezoeken van 80-plussers aan huis.

Al deze initiatieven hebben uiteindelijk hetzelfde doel:
ervoor zorgen dat onze ouderenzorg geen besloten
wereldje is, maar net een onderdeel is van de gemeenschap, een onderdeel dat openstaat voor iedereen en dat
banden heeft met zoveel mogelijk mensen en verenigingen. Want pas als we daarin slagen, zal de vergrijzing
ook echt een kans zijn die ons als samenleving sterker
zal maken!

Omdat de hulp vanwege deze vrijwilligers van onschatbare waarde is, zijn we deze werking verder aan het
uitbouwen. Zo brengen we geregeld al onze vrijwilligers
samen voor een gezellig samenzijn waar ze bij een ontbijt
of een stuk gebak ervaringen kunnen uitwisselen met
elkaar en met de professionals die hen bijstaan in het werk
dat ze doen. Ook organiseren we lezingen met externe
sprekers of nuttige opleidingen. Onlangs zijn we nog een
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omwonenden die ‘hun schrijver’ nog levendig in hun
hart dragen en de site gelegen pal in de dorpskern
opgewaardeerd willen zien. De gemeente legde het
probleem daarom voor aan de cultuurraad die in
samenspraak met de betrokkenen tot een betaalbare
oplossing kwam. Vrijwilligers maken op dit ogenblik
werk van een muur met bedrukte spandoeken die
verwijzen naar het leven en werk van de veel gelauwerde schrijver. Een mooi eerbetoon dat dankzij deze
aantrekkelijke constructie de inwoners van Sint-Jozef
hun dorpshart teruggeeft.

Londerzeel focusgemeente
voor het Gordelfestival
Op 6 september vindt naar goede gewoonte de
Gordel plaats, een toeristisch en sportief hoogtepunt. Door een goed onderbouwd dossier voor te leggen, wist Londerzeel de titel van focusgemeente in
de wacht te slepen! Onze gemeente zal dan ook alle
registers opentrekken om haar troeven in de schijnwerpers te plaatsen. Onze schepen van Sport en
Toerisme Gerda Verhulst is duidelijk in haar nopjes.
Londerzeel zal die dag dus volstromen met sportievelingen uit alle uithoeken van het land. Waar vindt
het hele gebeuren plaats?
Gerda: Het domein Diepensteyn is the place to be. Tal
van sportieve activiteiten staan op het programma met
onder meer fiets- en wandeltochten en loopwedstrijden. Bovendien wordt het Belgisch kampioenschap
Highland Games die dag gestreden en zal er een demo
te zien zijn van een minder bekende sporttak. Dit
alles wordt omkaderd met muzikale optredens van
verschillende bands en artiesten en vergezeld van spijs
en drank.

Welke kans biedt dit voor Londerzeel?
Gerda: Het initiatief is een mooie gelegenheid is om
Londerzeel op de kaart te zetten. Samen met Bloso,
vzw De Rand en Provincie Vlaams-Brabant werken
we nog volop aan de organisatie van dit grootste opzet.
De grote lijnen liggen vast en zodra alles op punt staat,
wordt de marketingmolen aan het draaien gebracht.
De naam Londerzeel zal her en der opduiken in de
nationale media en onze gemeente zal dan letterlijk en
figuurlijk op de kaart prijken!
Ook qua integratie geeft De Gordel een mooi
signaal.
Gerda: Klopt. We mogen niet blind zijn voor de ‘ontnederlandsing’ die ook bij ons bestaat. Samen met onze
gemeentelijke diensten ondernemen we initiatieven
om onze taal te promoten bij anderstaligen. Dat vraagt
niet alleen eenzijdige inspanningen vanuit het bestuur,
maar ook de gemeenschap, het verenigingsleven, de
man in de straat moeten onze taal met anderstaligen
willen spreken. Met een feest als dit toont Londerzeel
dat het een gastvrije, levendige, Nederlandstalige
gemeenschap is.
Surf naar http://www.ringtv.be/video/londerzeelgalmaarden en ontdek de mooiste plekjes van
Londerzeel! (bron: Toerist in eigen streek, Ring TV)

Maar dit is slechts één voorbeeld uit de vele. Voor de
verdere aanleg van de zogenaamde Groene Long,
gelegen net achter het administratief centrum, klopte
de gemeente bijvoorbeeld aan bij de mensen van de
jeugdadviesraad, met de vraag hoe zij deze plek, die
een ontspannings- en speelruimte voor de Londerzeelse jongeren moet worden, zouden willen inrichten.
Dit overleg leidde al snel tot creatieve ideeën, met
natuurlijke speelconstructies zoals boomstammen en
bruggetjes. Eenzelfde verhaal voor de verkaveling Bogaarden en Oudenhove, waar de speeltuigen hersteld
en/of vervangen moeten worden. Schepen van Jeugd
Gerda Verhulst: “We gaan telkens luisteren naar de noden
van de plaatselijke bewoners. Zij weten tenslotte als geen ander hoe ze hun buurt het best nieuw leven kunnen inblazen.”

Gerda Verhulst, schepen van Jeugd

Niet alleen de burger maar ook het gemeentepersoneel
wordt zoveel mogelijk betrokken bij het beleid. Zo werd in
het woonzorgcentrum van Londerzeel een werkgroep opgericht met mensen uit alle mogelijke teams (onderhoud,
verzorging, animatie, maatschappelijk werkers…) om de
eigen werking onder de loep te nemen en zo de bewoners
nog meer centraal te plaatsen. En wie is er beter geschikt
om dit te doen dan de mensen die er werken. OCMWvoorzitter Geert Van den Bossche: “Op basis van de adviezen
van de werkgroep ‘Samen Vooruit’ werden onder andere nieuwe
werkschema’s opgesteld om onze bewoners nog beter te kunnen
verzorgen. Door het personeel te betrekken, werd het mogelijk te
behouden wat goed was en bij te sturen waar nodig”.

Feit of fictie?
Feit of fictie: Wordt Nadia Sminate burgemeester op 1 januari 2016? Feit!
In het bestuursakkoord dat onderhandeld werd in 2012 is overeengekomen dat Jozef De Borger na
drie jaar de sjerp zal overdragen aan Nadia. Daarmee komt een einde aan een 21 jaar durend mandaat
en wordt de gemeente voor de eerste keer bestuurd door een andere partij. De verandering krijgt een
gelaat…
Feit of fictie: Zal het nieuwe complex in het binnengebied Egmont vijf bouwlagen tellen? Fictie
Er is geen sprake van dergelijke toren in ons centrum. Meer nog, N-VA gaat voor een project dat een
meerwaarde biedt aan onze dorpskern. Het moet een aangenaam binnengebied worden waar zowel
bewoners als passanten kunnen genieten van de mooie openbare ruimte. Voor minder tekenen we niet!

Hoezo… conversatie!?

Feit of fictie: Komt er een dagverzorgingscentrum in Londerzeel? Feit! (duim omhoog)
Onder impuls van onze OCMW-voorzitter, Geert Van den Bossche, wordt er volop gewerkt aan de voorbereiding van het dagverzorgingscentrum. Het grootste cijferwerk is intussen gebeurd, vandaag wordt
er verder overlegd met de betrokkenen. We houden u zeker op de hoogte van dit dossier.

Inspraak, burgerparticipatie, interactieve overheid, … Allemaal nieuwe concepten die niet meer weg te denken
zijn uit een overheid van de 21e eeuw die haar burgers actief betrekt bij het beleid. De steeds mondigere burger
en het digitale tijdperk zorgen ervoor dat een overheid niet langer eenzijdig informeert over genomen beslissingen.
Het peilt ook naar de visie, de behoeften en de interesses van haar burgers en gaat de dialoog aan. Ook Londerzeel
stapt mee in die logica en wil een ‘converserende’ partner te zijn.

Feit of fictie: Komt er een samensmelting van OCMW- en gemeenteadministratie? Feit!
Achter de schermen is al hard gewerkt aan de voorbereiding van deze integratie. Aangezien dit een
grootse operatie met verregaande impact is en het om mensen gaat, vindt het gemeentebestuur het
belangrijk om hier met de grootste omzichtigheid mee om te gaan. Het personeel wordt hierover uitgebreid geïnformeerd en geconsulteerd.

Zo kwam er vanuit de cultuuradviesraad het voorstel om de buurt rond de kerk van Londerzeel Sint-Jozef een nieuwe
aanblik te geven. Dit braakliggende terrein, waar de bekende schrijver Gerard Walschap zijn wortels heeft en het naar
hem vernoemde Walschapshuis indertijd gesloopt werd, ligt er al talloze jaren vervallen bij. Een pijnlijke zaak voor alle

londerzeel@n-va.be
177_15X_Londerzeel.indd 3

www.n-va.be/londerzeel
5/05/2015 9:48:43

Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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