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LONDERZEEL

www.n-va.be/londerzeel

De gemeentekas objectief bekeken
Londerzeel en haar financiën: Hoe zit dat nu? Volgens de 
ene zijn we primussen van de klas, volgens anderen staan 
we op de rand van het faillissement. Tijd voor duidelijkheid 
dus, aan de hand van enkele objectieve 
cijfers..

Die cijfers halen we uit onverdachte 
bron: de gemeentebegroting 
en de jaarlijkse studie over de 
gemeentefinanciën van Belfius. Twee 
conclusies kunnen we nu al geven: 
de gemeente heeft de voorbije jaren 
steevast op grote voet geleefd en de 
schuld per inwoner is in dezelfde 
periode zo sterk gestegen dat die nu 
al meer dan het dubbele bedraagt 
dan in andere vergelijkbare Vlaamse 
gemeenten. Laat er geen twijfel 
over bestaan: er moet vandaag 
nog worden ingegrepen. En die 
verantwoordelijkheid willen we niet 
uit de weg gaan.

SCHULDENLAST VORIGE LEGISLATUUR GEËXPLODEERD
De vorige zes jaar groeide de openstaande schuld van 
de gemeente met meer dan de helft aan. Bij het begin 
van de vorige legislatuur bedroeg de schuldenlast van 
de gemeente Londerzeel zowat 1 700 euro 
per inwoner. Amper vier jaar later was dat 
al 2 700 euro. Een forse stijging, terwijl in 
andere vergelijkbare gemeenten de schuld 
daalde tot minder dan 1 200 euro. Oorzaak 
van de schuldenberg zijn onder andere de 
vele grote investeringen zoals de bouw 
van het politiehuis, het gemeentehuis, het 
rusthuis en de renovatie van een aantal 
scholen. Natuurlijk waren die niet allemaal 

overbodig, maar elke goede huisvader weet dat een goede 
planning van je investeringen de kosten onder controle 
houdt. Iedereen weet dat lenen geld kost. Niet alleen de 

schulden, ook de intresten op die 
schulden namen de vorige legislatuur 
met meer dan de helft toe. Dat weegt 
op de begroting. 

MEER UITGEGEVEN DAN ER 
BINNENKWAM
De vorige jaren werd steevast meer 
geld uitgegeven dan er binnenkwam, 
niet alleen om te investeren maar ook 
om de winkel te doen draaien. Het 
tekort op die werkingskosten is in 
de vorige drie jaar verdrievoudigd. 
Vorig jaar bijvoorbeeld werd 22 
miljoen euro uitgegeven en bedroeg 
het tekort 2,2 miljoen euro of 10 
procent.  Tegelijk werd de aanvullende 
personenbelasting in de aanloop 

naar de verkiezingen van 2010 verlaagd. Elk gezin dat z’n 
financiën op die manier beheert, loopt eerder vroeg dan laat 
met zijn hoofd tegen de muur. 

(lees verder bladzijde 2)
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GEEN BLINDE MAAR VERSTANDIGE BEZUINIGINGEN
Van bij het aantreden van de nieuwe bestuursmeerder-
heid begin dit jaar, heeft de N-VA het voortouw genomen 
in het voeren van een kerntakendebat. Alles draaide rond 
die ene vraag: Hoe kunnen we een stuk goedkoper wer-
ken zonder al te veel aan de dienstverlening te morrelen? 
Efficiëntie is hier het codewoord. Goed beheer is voortdu-
rend wikken en wegen. Zo hebben we ervoor gekozen om 
het personeelsbestand grondig onder de loep te nemen. 
De studie die daartoe door een extern bureau werd uitge-
voerd, leerde ons dat er in sommige diensten heel wat aan 
efficiëntie kon gewonnen worden. 

We zijn volop bezig met de uitvoering van een aantal 
maatregelen die een be-
sparing van maar liefst 650 
000 euro kunnen opleve-
ren. Andere voorbeelden 
van besparingen zijn de 
integratie van gemeente en 
OCMW, de vermindering 
van presentiegelden voor 
politici, het organiseren 
van samenaankopen met 
andere gemeenten, een 
reorganisatie van onze 
sportdiensten… Het mag 
duidelijk zijn, deze groot-
scheepse besparingsoefe-
ning was meer dan een uit 
de hand gelopen brainstor-
ming. 

WAAR ZET DE N-VA OP IN?
Er zijn ondertussen bibliotheken vol geschreven over de 
vergrijzingsproblematiek. Om onze senioren een kwa-
litatieve dienstverlening te kunnen blijven garanderen, 
zetten we onverminderd in op zorg op maat. Als gemeente 
willen we op elke fase van zorgbehoevendheid een gepast 
antwoord kunnen bieden, gaande van mantelzorg over 
thuisverpleging tot dagopvang, assistentiewoningen en 
het woonzorgcentrum. Wij gaan voor een volledig zorg-
continuüm met een belangrijke focus op twee aspecten: 
mantelzorg en dagopvang. Mantelzorg die verder gaat dan 
het louter uitkeren van een premie en een dagopvanginiti-
atief dat bijzonder zinvol en tot dusver nog onbestaande is 
in Londerzeel. 

Ook voor onze kinderen hebben wij bijzondere aandacht 
in ons beleid. Schepen van Vrije Tijd, Gerda Verhulst, heeft 
de afgelopen maanden met zowat alle verenigingen in 
Londerzeel een persoonlijk onderhoud gehad. De vereni-
gingen kunnen, na een hervorming van het vorige beleid, 
blijvend rekenen op steun van de gemeente, zowel logis-
tiek als financieel. Voor de jeugd is ook ons gemeentelijk 
zwembad onmisbaar. Voor de N-VA is het een prioriteit om 
het eens zo populaire en aantrekkelijke zwembad in ere 
te herstellen. De eerste stappen in het betrekken van een 
privépartner in de renovatie en uitbating van deze sportin-
frastructuur zijn reeds gezet. Een betere infrastructuur die 
de belastingbetaler maar liefst 20 % minder zal kosten dan 
vandaag, van een win-win gesproken!

DE FACTUUR NIET DOOR-
SCHUIVEN
Prioriteiten zijn bepaald, 
besparingen zijn doorge-
voerd. Uiteraard was dat 
alleen niet genoeg om de 
structurele tekorten in 11 
maanden tijd weg te wer-
ken. Naast de besparings-
oefening restte ons dan 
ook geen andere keuze 
dan een aanpassing van 
de belastingvoet. Uitzon-
derlijke omstandigheden 

vereisen uitzonderlijke maatregelen. Vooral als we onze 
verantwoordelijkheid willen opnemen en de factuur niet 
langer willen doorschuiven naar de volgende generaties. 
Die verantwoordelijkheid willen we niet uit de weg gaan.

Ondergetekend, 
Het bestuur van N-VA Londerzeel

Geert Van den Bossche
OCMW-voorzitter

Nadia Sminate
Toekomstig burgemeester
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Gerda Verhulst
Schepen van Vrije Tijd

Het allereerste ontbijt georganiseerd door 
de ganse ploeg van N-VA, en met Nadia als 
centrale figuur, was meteen raak. Nadia 
Sminate, over twee jaar onze nieuwe bur-
gemeester, wil nu alvast zoveel mogelijk 
Londerzelenaren persoonlijk ontmoeten 
en had daarom het idee opgevat om de 
inwoners van telkens een andere wijk een 
gratis buurtontbijt aan te bieden. 

De bewoners om en rond het zwembad waren 
de eersten in het rijtje om met hun toekomstige 
burgemeester een babbeltje te slaan, of om gewoon 
gezellig samen te zijn met de buren. 

Een honderdtal Londerzelenaren zakten zondag 1 
december af naar de kantine van ‘den Delta’ waar 
ze konden genieten van een heleboel lekkers in 
een gezellige sfeer van samenhorigheid. 

Ziezo, de kop is eraf en nu is het met z’n allen 
uitkijken geblazen naar de volgende stop in onze 
ontbijtronde! 

Nieuw subsidiereglement beloont inzet jeugdverenigingen
De subsidiereglementen voor jeugdverenigingen waren toe aan modernisering. Schepen van Jeugd, Gerda Verhulst, 
heeft daar in samenspraak met de jeugdverenigingen van Londerzeel  werk van gemaakt. In het nieuwe reglement wordt 
gekozen voor een rechtvaardig puntensysteem waarbij iedereen op gelijke voet behandeld wordt. Gerda Verhulst: “Met 
dit puntensysteem willen we verenigingen belonen voor hun inzet en sociaal engagement. Niet alleen hun ledenaan-
tal zal een rol spelen, maar ook hun werking. Zo wordt investeren in een 
goede opleiding van de jongeren die leiding geven beloond, net als het 
organiseren van een kamp.”

WIRWAR AAN REGLEMENTEN BEHOREN TOT VERLEDEN
Tot voor kort moesten de jeugdverenigingen een hele puzzel leggen om 
hun subsidies te kunnen aanvragen. Er bestonden immers 9 verschillende 
reglementen. Door deze te vereenvoudigen besparen we de verenigingen 
heel wat administratieve rompslomp.

Met het nieuwe reglement wil schepen Verhulst ook het sociaal engage-
ment van de jeugdverenigingen extra belonen. “Heel wat verenigingen 
doen dit nu al, dus ik vind het niet meer dan normaal dat wanneer ze hun 
vrijwilligers inzetten voor een goed doel of bij activiteiten van bijvoorbeeld 
het woonzorgcentrum er extra punten kunnen worden verdiend”, aldus  
Gerda Verhulst.

GEMEENTE DOET EXTRA DUIT IN HET ZAKJE, OOK VOOR INVESTERINGEN
Boven op de middelen die Vlaanderen toekent, trekt ook Londerzeel extra middelen uit om de jeugdverenigingen finan-
cieel te ondersteunen. “Naast werkingssubsidies willen we onze jeugdverenigingen ook blijven ondersteunen wanneer 
ze investeringen doen. Daarmee willen we in de eerste plaats inzetten op duurzaamheid en toegankelijkheid voor kin-
deren met een beperking. Met de nieuwe subsidieregeling onderstrepen we het maatschappelijk belang van jeugdvereni-
gingen, niet alleen voor de Londerzeelse jeugd, maar voor de ganse gemeente”, besluit Gerda Verhulst.

Eerste ontbijt onverhoopt succes!



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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“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  
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