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N-VA Londerzeel zit
niet stil!

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

Het voorjaar van 2016 heeft alweer
een en ander in petto. N-VA Londerzeel
organiseert op zondag 24 april in het
Gildenhuis haar derde ontbijt. Deze keer is
Malderen aan de beurt. Twee jaar geleden startte onze afdeling met een heuse
ontbijttoer die telkens een bepaalde buurt
of deelgemeente aandeed. De wijk rond het
zwembad in Londerzeel en alle inwoners
van Londerzeel Sint-Jozef kregen al een
gratis ontbijtje aangeboden. Nu zal dus bij
alle inwoners van Malderen een uitnodiging in de bus vallen. Bedoeling is dat uw
nieuwe burgemeester, Nadia Sminate, u op
deze manier persoonlijk leert kennen. En
hoe kan zoiets beter dan bij een croissant en een verse tas koffie? Inderdaad.
Iedereen die Malderen als thuisbasis heeft,
noteert zondag 24/4 dus best al met een
stip in zijn agenda!

LONDERZEEL
Durven communiceren
De start van onze nieuwe bestuursploeg is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Er ging geen week voorbij of
Londerzeel haalde de nationale media.
Onze aanpak van de overstromingen,
het debat over de fusies en zelfs mijn
eedaflegging als nieuwe burgemeester,
allemaal items die de journaals beheersten.
Ik zet dan ook enorm in op een duidelijke communicatie. De tijd dat je enkel
via een gemeentelijk informatieblad de
burgers kon bereiken, ligt ver achter
ons. Als politica wil ik zo veel mogelijk mensen laten weten wat er leeft in
Londerzeel en dat doe ik door gebruik
te maken van alle mogelijke communicatiekanalen, van sociale media tot
kranten en tv.

En in 2016 zijn we naar goede gewoonte
ook weer op post tijdens ons jaarlijks
eetfestijn. Dat vindt plaats op zaterdag
21 mei. Place to be blijft de kantine van
SK Londerzeel.

Ik ben ervan overtuigd dat een duidelijke communicatie essentieel is voor een
goed beleid. Kijk maar naar het debat
over de fusies. Het woord was amper
uitgesproken of er ontstonden al hevige
discussies op de sociale media. Sommige
politieke partijen die zich in het verleden
voor een fusie hadden uitgesproken, zagen plots in dat ze aan politiek gewicht
zouden verliezen en kantten zich volledig tegen het idee ervan. Dat is de oude
politieke cultuur waar ik voor bedank.
Informeer de mensen en laat hen mee
een visie vormen over de toekomst van
onze gemeente.

Nieuwkomer is de quiz die we de dag
voordien organiseren. Alle fervente quizzers zijn van harte welkom en uiteraard
ook iedereen die gewoon zin heeft in een
gezellig quizavondje; afspraak in de kantine
van SK Londerzeel op vrijdag 20 mei.

Dat er schaalvergroting nodig is voor
Londerzeel en haar buurgemeenten,
daar ben ik vast van overtuigd. Ik zie nu
al dat heel wat taken ofwel uitbesteed
worden, ofwel in een of ander samenwerkingsverband worden gegoten

www.n-va.be/londerzeel

omdat de gemeente het zelf financieel of
logistiek niet aankan. Op termijn zullen
fusies om die reden verplicht worden
door de hogere overheid. Zelf ben ik
een koele minnaar van de gemeentelijke
fusies. Ik ben geboren en getogen in
Londerzeel dus ik ben uiteraard gehecht
aan mijn gemeente, maar de politica in
mij zegt dat we op z’n minst het debat
moeten durven aangaan, en dat heb ik
gedaan.
Nadia Sminate
Uw burgemeester

N-VA Londerzeel pakt uit met nieuw bestuur
Op woensdag 2 maart verkozen de leden van N-VA Londerzeel een nieuw afdelingsbestuur. Zes
nieuwe gezichten versterken onze ploeg. Wij stellen hen hier graag kort aan u voor. Samen met
vier herverkozen bestuursleden en acht politiek mandatarissen zullen zij de komende drie jaar
mee vorm geven aan onze lokale afdelingswerking.
Matthias Cooreman
“Ik ben opgegroeid in een
echte N-VA-familie die
altijd actief is geweest in de
lokale afdeling van Roosdaal. Zelf wil ik nu ook in
Londerzeel, waar ik sinds
enkele maanden woon, bijdragen aan de lokale verankering van de partij.
Dat wil ik doen door actief mee te denken en te
helpen met de acties die N-VA Londerzeel op
poten zet. Samen met de andere bestuursleden
en mandatarissen.”

Stephanie Ryckewaert
“Als parlementair medewerker voor de fractie op
Vlaams niveau, vind ik het
belangrijk om ook voeling
te hebben met wat er zich
lokaal afspeelt. Daar begint
en eindigt tenslotte alles.
Doordat de partij de laatste jaren sterk gegroeid
is, is het ook nodig om deze op lokaal niveau
verder te verankeren. Ik hoop mijn steentje te
kunnen bijdragen de komende drie jaar door te
helpen waar nodig.”
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Jimmy Aelbrecht
“Ik geloof in de N-VA omdat
ze het opneemt voor de werkende mens die actief bijdraagt
tot de samenleving. Omdat ze
luidop zegt wat anderen alleen
maar durven te denken en
omdat ze keuzes durft maken
die ingaan tegen het gangbare of het politiek correcte. Zelf ben ik een rasechte Steenhuffelaar die zeer
actief is in het verenigingsleven. Die ervaring wil ik
nuttig aanwenden in het bestuur van de afdeling.”

Yves Stallaert
“Tijdens mijn deelname aan
het bestuur van N-VA Blankenberge bereidde ik samen
met mijn collega-bestuursleden voornamelijk inhoudelijke
dossiers voor de gemeenteraad
voor. Nu ik mijn vaste stek heb
in Londerzeel, stel ik vast dat de N-VA-afdeling
hier een bijzonder dynamische ploeg is waar ik mij
meteen op mijn plaats voelde. Ik ben dan ook vast
van plan zowel een inhoudelijke bijdrage te leveren
als mijn schouders te zetten onder de activiteiten en
initiatieven die de N-VA als afdeling organiseert.”

Wendy De Block
“Opgegroeid in Steenhuffel en wonend in St-Jozef,
ligt het mij nauw aan het
hart hoe mijn gemeente
bestuurd wordt. Sinds de
N-VA drie jaar geleden mee
schoof aan de bestuurstafel,
is de verandering op alle vlakken zicht- en voelbaar. Ook ik wil mee bijdragen aan de werking
van de gemeente en de afdeling, want vooruitgang maak je niet door aan de zijlijn te blijven
staan, te jammeren of te klagen maar door actief
mee te denken en ideeën uit te voeren.”

Yuri Schelkens
“Ik heb een artistieke en architecturale opleiding gevolgd en
werk momenteel in een Mechels architectenbureau. Ik ben
een creatieve duizendpoot en
ontwerp graag affiches, kaartjes en uitnodigingen. Zo heb
ik recent meegeholpen met de promotiecampagne
voor onze burgemeester, Nadia Sminate. Ik ben verder ook actief in de gewestwerking van Chirojeugd
Vlaanderen, waar ik mij inzet voor de lokale verenigingen. Vanuit mijn politieke overtuiging wil ik
met evenveel enthousiasme de N-VA verder helpen
uitbouwen en ijveren voor de leuke gemeente die
Londerzeel is.”

Komen er windmolens in Steenhuffel?
De gemeente Merchtem speelt al langer met het idee om windmolens op haar
grondgebied te plaatsen. Ze dacht hierbij aan de akkers op het grensgebied met
Steenhuffel. Dat we moeten evolueren naar groene energie, is een open deur
intrappen. Eén turbine is goed voor de productie van elektriciteit voor maar
liefst 1200 gezinnen en de inwoners zouden er bovendien financieel voordeel uit
kunnen halen.
Toen burgemeester De Block zijn plannen kwam toelichten, bleek dat de
windmolens tegen de grens met Steenhuffel ingeplant zouden worden. Waarom
dan niet mee participeren? Zo krijgt Londerzeel ook de lusten en niet enkel de
lasten.
De gesprekken zijn lopende, de pro’s en contra’s worden gewikt en gewogen.
Wordt vervolgd…

Sociale kruidenier gaat weldra van start
Naast de dorpsrestaurants is
het OCMW op dit moment
ook volop bezig met het
uitwerken van een sociale
kruidenier.

fruit. Ook dit project zal
steunen op vrijwilligers,
meer bepaald de mensen
van de welzijnsschakels in
Londerzeel en Malderen.

Het wordt een vaste locatie
binnen onze gemeente
waar mensen met een laag
inkomen voedingsmiddelen,
verzorgingsproducten en
huishoudproducten kunnen
kopen.

Met de sociale kruidenier
willen we mensen niet
alleen op een goedkope
manier aan goede producten
helpen, het moet ook een
ontmoetingsplaats worden
waar het sociale aspect en
het contact met anderen een
belangrijk gegeven is.

Omdat we de nadruk willen
leggen op gezonde voeding,
zullen we samenwerken
met de Mechelse veiling
voor verse groenten en

Eind mei hopen we ook dit
project te kunnen lanceren.
Geert Van den Bossche
OCMW-voorzitter

Bibliotheek is nu ook spelotheek
Op 9 maart werd in de gemeentelijke bibliotheek de
nieuwe spelotheek ‘Londerspeel’ officieel geopend.
Een fonkelnieuw initiatief dat tot stand kwam met
de hulp van vrijwilligers.
Schepen van Cultuur, Gerda Verhulst (N-VA):
“Elk kind moet kunnen spelen. Dit is van cruciaal
belang voor de ontwikkeling van kinderen. Maar
speelgoed kost geld en meestal heeft het maar een
korte levensduur. Speelgoed ontlenen is dan ook een
prachtig alternatief dat nu binnen onze bib wordt
aangeboden aan iedereen die graag speelt of kinderen
graag laat spelen.”
Kinderen, ouders, grootouders… kunnen gratis kiezen
uit een groot gamma aan gezelschapsspelletjes,
bouwdozen, puzzels, poppen, auto’s… dat dankzij
onze inwoners werd ingezameld. Maar dat is niet alles.
“In overleg met de jeugdverenigingen werd een restant
aan werkingssubsidies overgeheveld naar dit initiatief.
Daardoor kon er zelfs gloednieuw en kwaliteitsvol
speelgoed worden aangekocht voor de spelotheek.
Aan mijn vraag om deze subsidies te besteden aan een
zinvol project binnen de jeugdwerking werd hiermee
voldaan”, aldus schepen Verhulst.
Met de realisatie
van de spelotheek
maakt de N-VA
alweer één van haar
verkiezingsbeloftes
waar.



Schepen van Cultuur Gerda Verhulst

Meer informatie vind je terug op:
https://www.londerzeel.be/spelotheek-zoekt-speelgoed

Plaats voor de fiets
In de gemeenteraadscommissie Openbare Ruimte van eind 2015
werd het mobiliteitsplan al een eerste maal toegelicht. Er wordt in dit
mobiliteitsplan een grotere plaats toebedeeld aan de fietsgebruiker. Bart
Van Doren pleit voor een belangrijkere rol voor de fiets op de openbare
weg: “Als we meer mensen op de fiets willen krijgen, moeten mensen
hun fiets veilig en makkelijk bij hun woning kunnen stallen. Dit betekent
dus dat bij grotere bouwprojecten best gezorgd wordt voor een goed
toegankelijke fietsstalplaats. Een appartementsbewoner, op welke
verdieping die ook woont, kan op die manier makkelijk bij zijn fiets. Wat
de keuze voor deze tweewieler een stuk gemakkelijker maakt.”
De N-VA wil werken aan een gemeentelijke bouwcode die naast
mobiliteitsvoorzieningen ook oog heeft voor toegankelijkheid. Bij grotere
bouwprojecten pleiten we er dan ook voor dat minstens één van de
appartementen rolstoelvriendelijk gebouwd en ingericht wordt.

www.n-va.be/londerzeel

“De spelotheek geeft
elk kind de kans om
te spelen.”

‘De Buurttafel’, alvast een groot succes bij vrijwilligers
Eind april start het zorgloket van
het OCMW met ‘De Buurttafel”,
een dorpsrestaurant dat in de eerste
plaats bedoeld is voor senioren en
maatschappelijk kwetsbare inwoners van
Londerzeel maar waar bij uitbreiding alle
Londerzelenaars welkom zijn.
Zij kunnen een aantal keer per maand op
verschillende locaties een maaltijd nuttigen
aan zeer democratische prijzen.
OCMW-voorzitter Geert Van den
Bossche: “Het voornaamste doel van
de buurttafels is uiteraard mensen
samen te brengen en sociale contacten
te stimuleren. Daarom kiezen we er
ook bewust voor om samen te werken

met vrijwilligers uit de gemeente. Het
dorpsrestaurant moet zo een project
worden van de Londerzelenaars voor de
Londerzelenaars.”
Die vrijwilligers zijn alvast zeer
enthousiast. Nu al reageerden 30 mensen
op onze oproep voor kandidaten om het
project mee uit te bouwen. In een druk
bezochte bijeenkomst op het OCMW
kregen zij een volledige toelichting over
het project en hoe zij hun steentje kunnen
bijdragen.
“We zijn er dan ook van overtuigd dat
zij samen met ons van ‘De Buurttafel’
een groot succes zullen maken”, aldus de
OCMW-voorzitter.

Nadia en Bart helpem met zandzakjes bij
woningen getroffen door wateroverlast

voetbalNadia en Gerda geven de aftrap bij de
ht Aalst.
drac
Een
wedstrijd tussen SK Londerzeel en
Londerzeel won met 4-1!

Gerda en Nadia bedienen vrijwilligers woonzorgcentrum
tijdens ontbijt

londerzeel@n-va.be

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.
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“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft.
Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”,
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede.

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord besteden.”
Linda De Dobbeleer-Van den Eede, N-VA-fractievoorzitter provincieraad

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

