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Gemeente houdt uitverkoop

Dromen van een 
warm Londerzeel

Conny Moons:



Wij zetelen voor u!
Gemeenteraadsleden

Volg LWD op 
facebook:
Surf naar 
www.facebook.com/lwd.londerzeel/

Sympathisant worden?
Samen werken we aan een betere 
toekomst voor Londerzeel! 
Voor een bedrag van 10 euro ben 
je al LWD-sympathisant en word 
je als eerste op de hoogte 
gehouden van al het nieuws 
uit Londerzeel.

Hoe?
Door (10 te storten op 
rekeningnummer 
IBAN BE10 8601 1918 6104 
met vermelding van je naam, 
e-mail en geboortedatum.

OCMW-raadsleden
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Maldersesteenweg 131 
Londerzeel (St-Jozef)  
0473/40.52.41
conny@connymoons.be
Fractievoorzitster LWD
Commissie Financiën
Commissie Openbare Ruimte
Lid van de politieraad

Moorhoek 14 
Londerzeel  
0475/32.98.39 
caro_heymans89@hotmail.com 
Lid van het Vast Bureau

Steenhuffeldorp 92/3 
Londerzeel (Steenhuffel)  
0495/24.52.48
arnold.rottiers@telenet.be
Commissie Vrije Tijd

Sneppelaar 85 
Londerzeel (St-Jozef)  
0485/55.20.03
dimi.robbyns@gmail.com
Commissie Openbare Ruimte

Berkenlaan 40 
Londerzeel  
0478/32.59.95
Jan.van.denbempt@gmail.com  
Lid Bijzonder Comité Sociale 
Dienst

Holstraat 40/1 
Londerzeel (Malderen)  
0478/32.18.44
elslwd@gmail.com
Commissie Onderwijs en 
Welzijn

Brusselsestraat 27
Londerzeel  
0475/43.14.93
stien.desmedt@telenet.be
Commissie Vrije Tijd

Kerkhofstraat 174
Londerzeel  
0474/20.48.94
ine.tierens@gmail.com
Lid Bijzonder Comité 
Woonzorgcentrum

Drietorenstraat 16
Londerzeel
0476/58.13.61
frankpas@telenet.be 
Commissie Financiën

Blauwenhoek 124 
Londerzeel (St-Jozef)  
0473/66.76.78 
p.buelens1@telenet.be
Commissie Onderwijs en Welzijn
Lid van de politieraad

CONNY MOONS
Voormalig schepen 
en advocate

CARO HEYMANS
Adviseur-jurist

ARNOLD ROTTIERS
Bedrijfsleider

DIMI ROBBYNS
Operations manager

JAN VAN DENBEMPT
Accountmanager

ELS VAN DEN BROECK
Reisorganisator

CHRISTINE DE SMEDT 
Eventorganisator

INE TIERENS
Leerkracht

FRANK PAS
Leerkracht en
zaakvoerder

PIET BUELENS
Leraar en journalist 
op rust

U hebt een vraag, of iets wat je, 
als inwoner van deze gemeente, 
bezig houdt…? 
Contacteer dan één van onze 
raadsleden en we maken graag 
een afspraak.
U kan ook steeds e-mailen naar 
ons algemeen adres 
lwdlonderzeel@gmail.com



Ik beken. Ik droom af en toe.  Overdag, tijdens 
mijn werk op kantoor, dwaalt mijn aandacht soms 
af van het scherm en dan begin ik te dagdromen…
Ik droom dan dat we in een echt Warm Lon-
derzeel leven… waar politici niet meer vechtend 
over straat rollen, geen politieke spelletjes meer 
spelen en er zich van onthouden om mekaar een 
hak te zetten. Een Londerzeel waar de vertegen-
woordigers van het volk de handen in mekaar 
slaan, meerderheid en oppositie en 6 jaar lang 
hard werken voor een betere gemeente, alsof 
hun leven ervan afhangt. Zoals we in onze stu-
dententijd deden voor een examen.  Eerst dagen 
– en meestal ook nachten -  zwoegen om alles 
in ons hoofd te krijgen.  Dan op de dag van dat 
examen maar schrijven en schrijven en schrijven.  
We voelen de endorfine vrijkomen omdat we 
problemen aan het oplossen zijn en antwoorden 
bieden op wat men van ons verwacht!   

In mijn droom zie ik ons ook zo bezig in onze 
mooie gemeente.  Waar we niet meer in hokjes 
denken om problemen op te lossen. Maar waar 
we durven en doen.  Waar we de boer opgaan 
om met de mensen te overleggen en hen te in-
formeren, te laten proeven van ons enthousiasme, 
te laten kennismaken met ons positief gevoel en 
onze wil om zaken écht te veranderen. Maar ook 
om van jullie te leren en onszelf waar nodig bij te 
sturen.

In een Warm Londerzeel denk ik aan woon-
oplossingen voor jong en oud.  Aan oplossingen 
waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen 
maximaal levenscomfort voor ouderen, met zo 
lang mogelijke zelfstandigheid én georganiseerde 
zorg. Concreet: meer serviceflats. Daarnaast ook 
aan projecten waardoor onze kinderen ook bin-
nen 20, 30 en 40 jaar nog kunnen ademen. Weg 
met allerhande geïsoleerde bouwprojecten, maar 
geïntegreerde en op alle vlakken goed doordachte  
totaalconcepten. Voor LWD is leefbaarheid  voor 
de huidige en alle volgende generaties essentieel.

We hebben een droom van een meer verbon-
den Londerzeel door de warmte en de samen-
horigheid in mensen naar boven te halen. Ik denk 
spontaan terug aan het initiatief van de Lande-
lijke Gilde, net na nieuwjaar.  Hoe overweldigend 
was die verlichte tractorparade, met in alle deel-
gemeenten buren die spontaan ‘aan de klap’ 
raakten en samen op het nieuwe jaar toostten!  
Als politica zet zo’n initiatief me aan het denken. 
Zou het niet schitterend zijn om hier een jaar-
lijkse traditie van te maken en dit te koppelen aan 

de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, met meer-
dere verenigingen die mee op de kar – of in dit 
geval tractor – springen en zorgen voor animatie, 
een hapje, een drankje, … en waar we ook vol-
op de handelaars en de horeca in laten partici-
peren? Initiatieven die onze bewoners echt naar 
bij mekaar zuigen! Dat er dan nog eens iemand 
durft zeggen dat Londerzeel geen feestgemeen-
te is, maar hiervoor moet je als bestuur natuur-
lijk durven openstaan.  Dat, is voor ons, de echte 
betekenis van warm en dynamisch!

De mooiste droom, beste mensen, is dat we mo-
gen meebesturen.  Dat we kunnen zeggen: ‘We 
hebben Londerzeel terug op koers gebracht. 
Toveren hebben we niet gedaan, maar we heb-
ben met veel realisme getimmerd aan een totaal-
visie, waarbij we met lef keuzes gemaakt hebben 
in het belang van de gemeenschap.  Door verder 
te zien dan onze neus lang is hebben we de mobi-
liteitsknoop ontward en zijn er voldoende moge-
lijkheden om onze verenigingen en onze jeugd te 

laten genieten op eigen bodem.’

Om deze dromen werkelijkheid te maken, zal 
LWD er de volgende maanden keihard voor gaan!  
We zijn al gestart met een fantastische précam-
pagne, ontwierpen een spiksplinternieuw logo, 
werkten aan een gloednieuwe website, legden 
de fundamenten voor een krachtige langeter-
mijnvisie en worden nu al gesteund door een hele 
groep kwalitatieve nieuwe kandidaten.  

Wij hebben er dus enorme ‘goesting’ in! En deze 
goesting willen we overbrengen, onder meer via 
deze editie van Ronduit.  

Zo informeren we jullie over onze ideeën om van 
Londerzeel effectief een warme gemeente te 
maken.  

Tot gauw,

Conny 
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“Dromen van een 
warm Londerzeel”
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Dat de gemeenteraad van januari een historisch 
verloop kende, met een goedgekeurd amen-
dement van LWD waarop de coalitie verdeeld 
stemde, leest u in een apart stuk. Hierna vindt 
u toelichting bij een reeks andere punten die 
mede dankzij LWD aan bod kwamen.

Gemeenteraad december 2017
In de gemeenteraad van december werd het 
budget 2018 (begroting) en de meerjarenplan-
ning 2018-2020 goedgekeurd, maar dan wel met 
tegenstemmen van LWD en de twee onafhanke-
lijke raadsleden. Uit de eindeloze reeks cijfers 
blijkt dat de schuldenlast nog steeds 41,9 mil-
joen euro bedraagt, zijnde zowat 2.328 euro per 
inwoner. Volgens de schepen van Financiën (N-
VA) is het de bedoeling de schuldenlast tegen 
eind dit jaar te doen dalen tot… 41 miljoen… 
Dit resultaat is pover en kan alleen gerealiseerd 

worden door blindweg een uitverkoop te houden 
van het gemeentelijk patrimonium (!). Nochtans 
was ‘het doen dalen van de schuldenlast’ een be-
langrijk objectief van deze burgemeester...

In dezelfde zitting deed Conny Moons (LWD) een 
oproep tot het schepencollege om radio Tamara 
te steunen in zijn actie tegen het intrekken van de 
uitzendvergunning.

Gemeenteraad januari
De afdeling Grondgebiedszaken in Malderen is 
voortaan enkel nog toegankelijk na afspraak. Hier 
dus geen verkoop meer van de kadobon, huis-
vuilzakken of rattenvergif. ‘Een inkrimping van de 
dienstverlening’ oordeelde Piet Buelens (LWD). 
Uiteindelijk kon LWD bekomen dat de kadobon 
ook nog zal verkocht worden in de bibliotheek 
van Malderen.

Vooraan in de Bloemstraat (Gerard Walschap-
plein) is na het wegnemen van een verlichtings-
paal een onveilige situatie ontstaan, temeer daar 
de wegbreedte er is gehalveerd ingevolge het 
oprichten van een nieuwbouw. ‘Een donker gat, 
gevaarlijk voor fietsers en voetgangers’, volgens 
de LWD-fractie. Schepen Tom Troch (sp.a-Groen) 
beaamde dat er een probleem is, maar heeft er 
voorlopig geen oplossing voor.

Aan de school Ter Heide op Sint-Jozef werken 
de speciale verkeersborden, die aanduiden dat 
er een zone 30 is, niet meer. Op vraag van Piet 
Buelens antwoordde schepen Troch dat men om-
wille van het slecht functioneren van de borden 
genoodzaakt was de stekker uit te trekken. Er werd 
voorlopig een vast bord “Zone 30” geplaatst. Er 
werd een offerte gevraagd voor nieuwe borden.

Uit de gemeenteraad

Sedert december 
vorig jaar zet LWD 
de toon.
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Op het stukje Achterheide aan Kerfenden werden 
betonblokken geplaatst, wat niet naar de zin is 
van sommige bewoners wegens onveilig én om-
dat het een eenzijdig initiatief van de schepen 
betreft zonder raadpleging van de omwonenden. 
Dimi Robbyns (LWD) wou van schepen Tom Troch 
weten hoe het probleem kan aangepakt worden. 
Blijkbaar wordt in overleg met de gemeente Puurs 
gezocht naar een oplossing  om de situatie aan 
de scherpe bocht veiliger te maken. LWD doet 
regelmatig opnieuw navraag.

Gemeenteraad februari
Op deze raad stond de verkoop van de ‘woning 
Helsen’, gelegen links naast het vroegere ge-
meentehuis van Malderen, op de agenda.  
Geschatte waarde 150.000 euro. In 2008 heeft de 
gemeente deze eigendom (4a19ca) gekocht voor 
145.000 euro.

Voor de LWD-fractie een onbegrijpelijk verhaal. 
Blijkbaar wordt er uitverkoop gehouden: vorige 
maand  de gronden op Stuikberg, nu dit en straks 
ook nog het oud gemeentehuis. Uiteindelijk werd 
de verkoop goedgekeurd met 12 stemmen voor 
(N-VA, sp.a-Groen, CD&V), 10 tegen (LWD, Marc 
Verbruggen en twee onafhankelijken) en één 
onthouding (Veerle Langbeen, CD&V).

Conny Moons stelde namens LWD voor om 
toe te treden tot de zogeheten ‘statiegeldalli-
antie’, gemeenten die voorstander zijn van een 
statiegeldsysteem voor blikjes en plastic flessen. 
Bedoeling is een structurele oplossing te zoeken 
tegen vervuiling van straten, bermen enz. Met dit 
voorstel heeft LWD het kartel sp.a-Groen in snel-
heid gepakt. 
Omdat volgens schepen De Borger (CD&V)  mi-
nister Schauvliege  dienaangaande een studie 

heeft besteld, werd overeengekomen het voor-
stel ter stemming te leggen op de gemeenteraad 
van 27 maart.

Op het kerkhof van Sint-Jozef staan op het 
gedeelte waar recent ontgravingen gebeurd zijn 
nog een aantal oude grafzerken kriskras door me-
kaar. Op vraag van Piet Buelens heeft schepen de 
Borger (CD&V) geantwoord dat het inderdaad de 
bedoeling is deze soms waardevolle monumen-
ten te reinigen en te groeperen. Probleem is dat 
deze stenen in feite private eigendom zijn (des-
tijds ‘eeuwigdurend’) en dat dus toelating moet 
gevraagd worden aan de families.

‘De LWD-fractie’

VLNR: Piet Buelens, Jan Van denbempt, 

Els Van den Broeck, Arnold Rottiers, 

Dimitri Robbyns, Conny Moons,
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Het ‘monument’ 
in de spotlight!

23 januari 2018, opnieuw een ‘monumentale’ dag voor de ‘verlichte’ 
geesten van ons huidig bestuur.

Even de context schetsen: dit jaar herdenkt men overal het einde van 
de Eerste Wereldoorlog, nu honderd jaar geleden.  In Londerzeel ligt 
het hoogtepunt op zaterdag 29 september, de 104de verjaardag van 
de Slag van Neeravert.  De ‘Verenigde Oud-strijders en Oud-solda-
ten Londerzeel’ hebben het plan opgevat om deze viering extra in de 
kijker te zetten door het oorlogsmonument op de Blauwenhoek te-
gen dan uit te rusten met een gepaste sfeerverlichting. Zo willen ze 
het gedenkteken, opgericht na WOI dankzij het werk van juffrouw 
Orianne, meer zichtbaarheid geven. 

LWD-raadslid Piet Buelens, die lid is van de vereniging van oudstrij-
ders, zou in overleg met de vereniging, dit mooie voorstel voorleggen 
op de gemeenteraad van 23 januari. Zoals het huishoudelijk reglement 
voorschrijft, diende de LWD-fractie daarom op donderdag 18 januari - 
voor 12u - haar vraag in, gericht aan Jozef De Borger (CD&V), schepen 
bevoegd voor patrimonium.   

LWD kreeg echter geen kans om de vraag te stellen, laat staan de 
betrokken schepen om het antwoord op de vraag toe te lichten. Op 
23 januari om 17u10 – dus nauwelijks enkele uren voor de start van de 
gemeenteraad – postte de schepen van feestelijkheden (N-VA),  im-
mers plotseling een foto op haar facebookpagina, genomen voor het 
oorlogsmonument. En u kan al raden – oh toeval – met welke bood-
schap? Inderdaad, met de aankondiging dat in het voorjaar spots zul-
len gemonteerd worden op ‘het monument’…

Niet enkel de LWD-mandatarissen hadden natuurlijk hun bedenkin-
gen...  Een officiële vraag verdient immers een officieel antwoord op 
de gemeenteraad, door de schepen aan wie ze werd gesteld (!).  Con-
ny Moons stelde het gemeentebestuur dan ook terecht de vraag ‘of 
het misschien niet beter is om in het vervolg onze vragen via facebook 
in te dienen?’ 

‘En zo wordt niet enkel de oppositie, 
maar zelfs de eigen coalitiepartner 

buiten spel gezet.’

Dit voorbeeldje toont andermaal … het gebrek aan ernst aan. En zo 
wordt niet enkel de oppositie, maar zelfs de eigen coalitiepartner 
buitenspel gezet. Maar geen nood, naar verluidt is ‘de sfeer goed’ 
binnen het bestuur…

Suzy Brugmans en Piet Buelens.

Uit de gemeenteraad
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Iedere Londerzelenaar kent het oorlogsmonu-
ment van de Eerste Wereldoorlog, omgeven 
door linden en ingeplant op een driehoekig 
grasplein in een bocht op Blauwenhoek. Het 
is een stukje geschiedenis van onze gemeente 
dat we in herinnering moeten blijven houden.

In september  1914 vond op de vlakte van Neer-
havert, gelegen tussen de Meerstraat en de 
Breendonkstraat, een bloedige slag plaats tussen 
de oprukkende Duitsers en het zich terugtrek-
kende Belgische leger. Deze veldslag kostte vele 
soldaten langs beide zijden het leven.
 
Pastoor Abbeloos die van 1911 tot 1926 pastoor 
was in Londerzeel-Heide heeft over die oorlogs-
gebeurtenissen,  naast enkele korte schetsen,  
ook een uitgebreid verslag gemaakt. Op basis 
van zijn verslag weten we wat er meer dan 100 
jaar geleden is gebeurd. 

Om hun opmars zonder veel problemen mo-
gelijk te maken wilden de Duitsers de forten van 
de gordel rond Antwerpen zo snel als mogelijk 
uitschakelen. In een eerste confrontatie tussen de 
beide legers in de regio Wolvertem-Imde ken-
den de Belgen zware verliezen: vijf officieren en 
80 Belgische soldaten sneuvelden in Imde en om-
geving.

De spoorlijn Mechelen-Dendermonde vormde 
een frontlijn van waarachter het Belgisch leger 
opereerde. Oorspronkelijk lag d’Hei tamelijk ver 
van de kern van de strijd verwijderd en de inwo-
ners van St.-Jozef maakten zich op dat ogenblik 
niet al te veel zorgen hoewel zij vanuit de verte 
het gerommel van het wapentuig hoorden.
Op 13 oktober 1914 trokken de Duitsers van de 
slag van Imde plots met duizenden door het dorp 
dat door bijna alle inwoners was verlaten. Na deze 
doortocht keerden de burgers terug naar hun 
woning waar ze de plunderingen en vernielingen 
van de vijand vaststelden.

De strijd verliep nu het hevigst in de vlakte van 
Neerhavert en daar sneuvelden niet minder dan 
zestig Belgische soldaten. De gesneuvelden 
werden voorlopig ter plaatse begraven en later 
verplaatst naar het kerkhof van Sint-Jozef in af-
wachting van hun overbrenging naar hun ge-
boortedorp.

Getuigen vertelden dat de Duitsers er een ganse 
dag over gedaan hebben om hun doden en ge-
kwetsten weg te voeren. In Sint-Jozef werden de 
achtergebleven mannen die niet wilden of kon-
den vluchten door de Duitsers als gevangene 
meegevoerd en mishandeld.

Op 1 oktober 1919 werd op het slagveld een 
eenvoudig monument ter nagedachtenis van de 
gesneuvelden opgericht. 

Later (1922) werd er een ander opgericht en 
hierover schrijft pastoor Abbeloos het volgende:
‘Sedert twee jaren is er een ander monument 
opgericht tussen St.Joseph en St.Christoffelpa-
rochie, geplaatst door de zorgen van juffrouw 
Orianne. ’t Is groot, ’t is zwaar  - driehoekig 
– met de namen eeniger gesneuvelden en ook 
van soldaten van Londerzeel, doch geen enkel 
kristelijk teeken er op. Alhoewel er een kanon 
“voorgesteld”  is, vraagt iedere vreemdeling 
nog “Wat is dat?”.

Wat herdenkt het 
oorlogsmonument 
op Blauwenhoek?
Een woordje uitleg over de slag van 
Neerhavert op 29 september 1914
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Midden januari was het weer zover: ruim 200 
aanwezigen schoven aan voor de jaarlijkse 
nieuwjaarsdrink van LWD. Met een hapje en 
een drankje werden de aanwezigen verwel-
komd door LWD-voorzitter Peter Buelens en 
Conny Moons, de leading lady van LWD, samen 
met alle raadsleden en het voltallige bestuur.

De LWD-nieuwjaardrink is inmiddels een begrip 
geworden waar sympathisanten en LWD-vrien-
den elk jaar naar uitkijken. Met een indrukwek-
kend podium, twee sterke speeches en een fan-
tastische sfeer werd met veel vertrouwen en nog 

veel meer ambitie de aftrap gegeven van een be-
loftevol verkiezingsjaar.

In zijn nieuwjaarstoespraak ging Peter Buelens 
in op het unieke en authentieke karakter van 
LWD: Uniek, omdat LWD gaat over een beter en 
een sterker Londerzeel, een Londerzeel voor de 
mensen. Maar ook authentiek, omdat weinig po-
litieke bewegingen en initiatieven zo evenwichtig 
en zo goed uitgekristalliseerd zijn als de onze. En 
wie het woord LWD in de mond neemt, spreekt 
eigenlijk over Londerzeel en zijn toekomst. Hij 
verwees ook naar het nieuwe LWD-logo en het 
nieuwe format van de populaire Ronduit, die 
staan voor daadkracht, leiderschap en de kracht 
om zonder compromissen en heel transparant te 
besturen. Hij stelde onomwonden dat 2018 het 
jaar van LWD moet worden, of beter, het jaar van 
Londerzeel en een ommekeer in het uitzicht en 
de toekomst van deze mooie gemeente.

Vervolgens gaf hij het woord aan Conny Moons 
die met ‘I have a dream’ Martin Luther King para-

f r a s e e rd e . 
Heel be-
v l o g e n 
s c h e t s t e 
Conny een 
beeld van 
hoe onze ge-
meente er in 
de toekomst 
zou kunnen 
uitzien. Ie-
dereen had 
duidelijk begrepen dat mits de juiste keuzes en 
een goede inzet van de beschikbare middelen wij 
een aantal problemen structureel kunnen oplos-
sen. Maar meer nog dan dat, kunnen wij van Lon-
derzeel een hechte en warme gemeenschap ma-
ken die op alle vlakken goed scoort en die klaar 
staat voor de uitdagingen van de toekomst. Ze 
verwees onder meer naar de uitdagingen inzake 
mobiliteit, ouderen, veiligheid, duurzaamheid en 
de combinatie van dorpsverdichting met behoud 
van het landelijke karakter.

Voor en achter de schermen

LWD zet met spetterende nieuwjaars-
drink het verkiezingsjaar in!
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interview
Nathalie Aelbrecht
       Sport als uitlaatklep

Nathalie is geboren en getogen in Malderen. Ze zet zich in voor LWD, 
heeft een zoon en is daarnaast grote fan van kilometers fretten. Sporten 
is voor haar de ideale uitlaatklep. En dat doet ze liefst al lopend of tij-
dens een bootcamp met de coaches van Project Mensch.

Hoe zou je Malderen omschrijven aan iemand die het niet kent? 
Malderen is klein en fijn en iedereen kent iedereen. Ik woon hier graag, 
Malderen is nog een beetje landelijk. Ik heb eigenlijk ook altijd hier willen 
blijven. De laatste twee jaar ben ik bezig geweest met het verbouwen van 
het huis van mijn grootouders. 

Een verbouwing is veel werk. Op welke manier kom jij tot rust? 
Sporten was tijdens de verbouwing echt een uitlaatklep voor mij. Beweging 
is super belangrijk. Ik voel mij veel beter als ik kan gaan sporten. 

Welke sport doe jij liefst? 
Ik probeer om toch minstens twee keer per week te gaan lopen. Ik heb een 
maand stilgelegen door een blessure, maar nu ben ik volop aan het trainen 
voor de 25 kilometer van de Great Breweries Marathon. Sinds vorig jaar 
heb ik het kilometers fretten echt te pakken gekregen. Toen heb ik twee 
keer een halve marathon gelopen. Eerst Antwerpen Linkeroever en de week 
daarna de drie provinciën loop. Ik doe dat samen met een vriendin, zij trekt 
mij altijd over de meet om zo’n dingen te doen. 

“Beweging is super belangrijk.
Ik voel mij veel beter als ik 

kan gaan sporten.”

Je sport ook bij Project Mensch, hoe heb je hen leren kennen? 
Heel toevallig eigenlijk. Ik reageerde op een Facebookpost van Project 
Mensch en zo won ik een workout. In juni ben ik dan gestart met dat sporten 
bij Project Mensch. Je kan er training volgen om bijvoorbeeld te verma-
geren, maar dat is nooit mijn doel geweest. Ik heb in sporten gewoon de 
perfecte uitlaatklep gevonden. 

Sporten bij Project Mensch, hoe werkt dat? 
Je kan bijvoorbeeld meedoen met een bootcamp. Binnenkort starten ze 
daar weer mee en eigenlijk mag iedereen daar naartoe komen. Twee uur 
aan een stuk doen we dan een intensieve sport, gericht op kracht en cardio. 
Er zijn veel mensen die zeggen dat ze geen tijd hebben om te sporten of dat 
ze te moe zijn, maar eigenlijk haal ik daar echt energie uit. 

Wat is er zo speciaal aan Project Mensch?
Lara en Astrid zijn twee fantastische coaches. Astrid heeft veldlopen gedaan 
en Roparunners. Lara richt zich meer op ergonomie en voeding. Samen 
geven ze echt het volledige pakket van mind, food en sport. De groep waar-
mee ik sport is echt heel spontaan. Je voelt je meteen op je gemak. Voor 
mij geeft dat ook goesting en motivatie om te gaan. Op het einde sluiten 
ze vaak af met een stukje yoga om tot rust te komen. Ze geven je echt een 
heel compleet pakketje mee. Soms neem ik zelfs mijn zoon mee. Of ik ga 
samen met hem lopen. Hij is best wel energiek en heeft een goede conditie. 
Als kind liep ik zelf ook niet slecht, maar daar heb ik jammer genoeg nooit 
iets mee gedaan. 

Geeft sporten in groep je ook meer motivatie? 
Ja toch wel. Het zijn ook allemaal mensen met dezelfde ingesteldheid en 
een positieve mindset. Het is toch anders dan ergens gaan fitnessen en alles 
alleen moeten doen. Vorig jaar hebben we samen de Viking Run gedaan. Dat 
was echt een heel leuke ervaring. Voor zoiets moet je ook in team werken. 

Wanneer ben jij tevreden over een wedstrijd?
Het hoofddoel is sowieso om de wedstrijd uit te lopen. Ik ben wel een beet-
je een competitiebeest. Ik wil het altijd toch nog beter doen. Niet dat dat 
het belangrijkste is, het belangrijkste is de wedstrijd uitlopen. En als dat 
binnen een goede tijd is, dan is dat mooi meegenomen. 

Lopen zonder of met muziek? Zonder 
Plek in Malderen waar je de mooiste herinneringen hebt? Het Zandvat
Liever ‘s morgens of  ‘s avonds lopen? Ik loop meestal ‘s avonds, maar als 
ik in het weekend tijd heb, dan vind ik ‘s morgens wel echt leuk.
Ultieme ontstresstip: Afreageren in sport 
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Hilda Van Campenhout

Engagement zat er 
       van jongsaf in….

Ik ben van het jaar ‘44 en geboren in het huis 
van mijn grootouders in de Stationsstraat 
in Londerzeel. Ik was de oudste van zes kin-
deren. Reeds jong heb ik me aangesloten bij 
de gidsen en later overgeschakeld naar de 
voorganger van de latere KLJ meisjes. Daar 
ben ik ook leidster geworden. Na mijn opleid-
ing als kinderverzorgster heb ik eerst in Mech-
elen en dan in Vilvoorde gewerkt. Toen hier 
in het OCMW een plaats vrijkwam, ben ik hier 
kunnen starten en ik heb er 34 jaar gewerkt 
als verzorgende. Ik ben lang actief geweest bij 
Femma, vroeger de KAV. Na mijn pensionering 
ben ik lid geworden van Okra Londerzeel en 
nadien overgestapt naar Okra Malderen, waar 
ik nu al 2  en half jaar voorzitster ben. 

Wat zijn doorheen het jaar de belangrijkste ini-
tiatieven van OKRA Malderen?

We organiseren voornamelijk voordrachten en 
ontspanningsmiddagen. De voordrachten gaan 
meestal  over gezondheid  of over thema’s die 
ouderen aanbelangen, zoals bijvoorbeeld de vei-
ligheid in de woning. Een twee maal per jaar 
doen we iets met zangers, maar we organiseren 
ook een quiz, petanque-, wandel-, fiets- of dans-
initiatieven. Naar de quiz wordt erg uitgekeken. 
En 5 maal per jaar gaan we op daguitstap. We 

vergaderen maandelijks.
Maar ons praatcafé  is wel ons hoogtepunt. We 
hebben al 2 jaar  een goed gevulde zaal gehad.     
Het gaat nu door op zondag  27 mei e.k.. Ieder-
een is van harte welkom.

Je bent heel actief in OKRA en dus een be-
voorrechte getuige. Maar wat verwacht vol-
gens jou de verouderende bevolking vandaag 
als ondersteuning vanwege hun gemeente?

Ik denk dat wanneer onze senioren naar gemeen-
tehuis of OCMW gaan met hun problemen, ze in 
de eerste plaats verwachten om correct en ver-
staanbaar behandeld te worden.

Maar verder denk ik zeker aan het belang van 
goede voetpaden en oversteekplaatsen, ook voor 
rolstoelgebruikers, aan het belang van goed on-
derhouden fietspaden en aan een goede straat-
verlichting. Bijvoorbeeld verwijs ik toch even naar 
de belangrijke vraag om de nieuwe fietsweg Sta-
tion - Meerstraat – Kapelle-op-den-Bos te ver-
lichten, maar ook uit te rusten met zitbanken voor 
ouderen of wandelaars.

Verder is het essentieel dat het rusthuis betaal-
baar blijft voor haar inwoners. Het gemeente-
bestuur daarentegen moet beseffen dat niet ie-

dere gepensioneerde een computer heeft, laat 
staan er goed mee kan werken. De GIL moeten 
we zeker behouden. Onze senioren lezen graag 
wat er in hun gemeente plaatsvindt. Ze herlezen 
dat ook vaak.

Wat zie je als belangrijkste initiatieven die we 
in de komende jaren zouden kunnen nemen?

Wanneer de gemeente een rondvraag doet aan 
de ouderen,  dan vinden we dat ze dat resultaat 
ook daadwerkelijk moet gebruiken en niet onder 
het stof laten verdwijnen... Nu juist voor de ver-
kiezing wordt opnieuw een rondvraag gelanceerd. 
En ja, wanneer krijgt Londerzeel nu eindelijk een 
cultureel dienstencentrum ?

Waarom kies je bewust voor LWD?

Ik zie LWD als een groep die er voor gaat. Een  
groep is ‘een geheel’ en zeker niet ieder apart, 
met elk zijn eigen doel...! LWD heeft ook een visie 
op  lange termijn. Dit is wel belangrijk. 

Zo kunnen we echt aan iets werken en vooral, 
‘samenwerken’. LWD is ook een beweging waarin 
jongeren en senioren goed naar elkaar luisteren 
en trachten om zo tot oplossingen te komen, die 
voor iedereen aanvaardbaar zijn.

in gesprek

TE KOOP
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De laatste tijd wordt er door onze gemeen-
te opvallend veel vastgoed verkocht. Dit ge-
beurt zonder visie of uitleg over waarom dit 
dan goed of interessant zou zijn voor Lond-
erzeel. LWD houdt een en ander voor jullie 
even onder de loep… En wie beweert dat 
men dit doet om het ‘begrotingsgat’ dicht te 
rijden… is volgens de meerderheid slecht in-
gelicht. Want onze financiën staan er volgens 
de burgemeester goed voor! 

Op de gemeenteraad van 27 februari was onze 
fractie ontsteld over volgend voorstel van de 
meerderheid. Lees je even mee? 
Het gaat over de woning en tuin, gelegen te 
Malderendorp 16, die in 2008 werd aangekocht 
voor 145.000 euro. Alles is gelegen op ruim 5 are 
grond. De toenmalige eigenaars waren overleden 
en aangezien de woning onmiddellijk grensde 
aan de gebouwen en terreinen van de afdeling 
grondgebiedszaken kocht de gemeente deze 
woning. De grond is namelijk erg strategisch ge-
legen: midden in het dorp van Malderen en naast 
gemeentelijk patrimonium. Dit maakt het mo-
gelijk om bijvoorbeeld extra parkeerruimte voor 
de dienst of zijn bezoekers te voorzien, dan wel 
om er later, ev. in een publiek-private samen-
werking, enkele seniorenflats te voorzien. Dit zou 
bijvoorbeeld kunnen gecombineerd worden met 
een klein lokaal dienstencentrum, voor inwoners 

die dreigen te vereenzamen, maar waar ieder-
een welkom is. Of een ontmoetingsplaats waar 
je terecht kan om een kopje koffie te drinken en 
een gezellige babbel te doen, een ruimte voor 
sportieve en creatieve activiteiten, cursussen en 
informatiemomenten.
Of waar het verenigingsleven een vergaderzaal of 
ontmoetingsruimte kan huren.
Wat echter heel opvallend is: ruim 10 jaar na de 
initiële aankoop wordt deze eigendom terug 
verkocht aan… 150.000 euro of met een winst 
van amper 5.000 euro? Begrijpe wie kan natuur-
lijk. Zelfs een zinloos argument als ‘winst’ kon niet 
bovengehaald worden om deze eigendom te 
verkopen…

LWD vroeg dus op de gemeenteraad naar de re-
denering achter deze uitverkoop.  Inhoudelijke 
argumenten blijken er dus niet te zijn, dan dat 
men wil verkopen omdat men niet weet wat er-
mee gedaan en men er ten slotte vanuitgaat dat 
er in Malderen geen bijkomende noden zijn die 
het bezit van die grond kunnen verantwoorden.

Uiteindelijk werd er met 12 stemmen voor, 
10 stemmen tegen en 1 onthouding vanwege 
iemand van de meerderheid, over het voorstel 
van deze verkoop gestemd. De verkoop gaat dus 
helaas door. Zonde van de  gemiste kans, alweer!

Je begrijpt dat dit ‘verkopen om te verkopen’ 
dient om de begroting op te smukken, maar 
tegelijk ook de doodsteek is voor een gemeen-
te die nog zoveel uitdagingen moet aangaan.. 
Vastgoed, hier daarenboven gemeenschaps-
goed, wordt vandaag de dag beter niet verkocht!

Hetzelfde gebeurde trouwens op de gemeen-
teraad van januari 2018. Op Stuikberg heeft de 
gemeente een aaneengesloten oppervlakte land-
bouwgrond liggen van bijna 5ha. 

Ook daar stelden we ons de vraag wat de re-
den van verkoop was, te meer daar het een 
aaneengesloten blok is dat zo mogelijk een mooie 
publieke functie als bijvoorbeeld landschapspark 
zou kunnen krijgen. We stelden openlijk de vraag 
of de meerderheid hierover had nagedacht en  of 
er een visie achter zat.

De bevoegde schepen antwoordde hierop 
droogjes dat het een louter budgettaire operatie 
is... Onnodig te zeggen dat we toen ook heb-
ben tegengestemd. Onze fractie wist niet wat ze 
hoorde. 

Het kan niet ontkend worden dat het pijn doet 
wanneer er op deze wijze met de eigendommen 
van de gemeente wordt omgesprongen.  

TE KOOP
TE KOOP

TE KOOP

Uit de gemeenteraad

Onze gemeente 
houdt uitverkoop.
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Koen Zwetsloot

Londerzeel Warm & Dynamisch? 
Daar sluit Koen perfect bij aan.

Koen is 26 en woont al zijn hele leven in Lond-
erzeel. Zijn ouders kwamen van Nederland 
naar Londerzeel. Koen zet zich al  jaren in voor 
de Chiro en het jeugdhuis, is voorzitter van de 
jeugdraad (JAL) en actief bij Fragment. 
Engagement ten top dus. 

Wat is er volgens jou zo uniek aan Londerzeel?
Het verenigingsleven. Dat zorgt ervoor dat Lon-
derzeel zo’n warme gemeente is. 

Stel dat je Londerzeel moet beschrijven aan ie-
mand die het niet kent, wat zeg je dan? 
Vaak zeggen mensen dat Londerzeel een boeren-
gat is, maar ik vind Londerzeel gewoon een so-
ciale en gezellige gemeente. Dat heb je in een 
stad echt veel minder. 

Je zit al een heel aantal jaar bij de Chiro, hoe 
heb je dat destijds leren kennen? 
Mijn ouders zijn oorspronkelijk van Nederland, 
dus zij kenden de Chiro niet. Een vriend van mij 
vroeg of ik niet eens mee wou gaan. En zo ben ik 
daar eigenlijk blijven hangen. 

Heb je nog andere interesses buiten Chiro?

Eigenlijk jeugdwerk in het algemeen. Ik ben voor-
zitter van de jeugdraad en de laatste jaren heb ik 
ook echt interesse in politiek. 

Welke impact heeft de jeugdraad volgens jou? 
Het opwaarderen van de werking. Als voorzitter 
help ik de jeugdconsulent om het subsidieregle-
ment te hervormen. Iedere maand vergaderen we 
met de rest van de jeugdbewegingen om info te 
geven en meningen te vormen over allerlei on-
derwerpen. Nacht van de Jeugdbeweging is daar 
een mooi voorbeeld van. Vroeger was er in Lon-
derzeel enkel een ontbijt. Nu is er ook een fuif en 
zijn er optredens van lokale talenten. Het is echt 
leuk om ook ‘s avonds zoiets te hebben. 

Je trekt Chiro in veel aspecten van je leven 
door, ook in jouw job zelfs? 
Dat klopt. Ik werk als boekhouder bij de nationale 
koepel van Chiro. We doen de boekhouding voor 
De Banier, de winkel waar Chiro al hun uniformen 
en allerlei creatief materiaal verkoopt. Chiro heeft 
ook vormingshuizen waar ook andere jeugdbe-
wegingen op kamp kunnen komen of waar ze 
cursussen doen, dus daar doen we ook de boek-
houding voor. Dan is er nog de Chirowerking zelf, 

nationaal, die heeft ook een boekhouding. 

Is dat een job waar je echt naar op zoek bent 
gegaan of is dat meer per ongeluk gekomen? 
Dat was eigenlijk eerder per ongeluk. Ik was eerst 
van plan om verder te studeren. Ik had al boek-
houden gedaan, maar ik wou nog iets met fiscali-
teit doen. Toen zag ik de vacature passeren en 
ik dacht Chiro is zo plezant, dit kan ik niet laten 
passeren. Dus ik solliciteerde en mocht  begin-
nen. Het is zeker geen vereiste dat je in de Chi-
ro gezeten hebt om daar te werken, maar het is 
wel een pluspunt. Ze vinden het wel tof dat je de 
werking al kent. 

“Bij LWD zijn het allemaal 
burgers die samen hetzelfde 
idee hebben en iets positiefs 
willen doen voor Londerzeel. 

Dat is exact wat ik ook wil 
doen.”

Je hebt eerst als lid in de Chiro gezeten en 
daarna nog zeven jaar als leider, wat zijn vol-
gens jou de belangrijkste vaardigheden die je 
in een jeugdbeweging meekrijgt? 

interview
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Opkomen voor jezelf en dingen organiseren. 
Zoiets doe je anders nooit, dus dat is volgens mij 
toch echt iets wat je daar leert. Verder heb je na-
tuurlijk een vriendengroep op school, maar op de 
Chiro. Dat zijn allemaal mensen die bijvoorbeeld 
op een andere school zitten of die ouder zijn dan 
jij. Op die manier leer je verschillende mensen 
kennen en krijg je een andere vriendengroep. 

Het Feestweekend van Chiro Londerzeel is 
een groot evenement. Wat is nog zoiets waar-
van je echt trots bent dat je het hebt kunnen 
doen? 
Onlangs werd onze Chiro 70 jaar. Toen mocht al 
onze oud-leiding van de afgelopen 70 jaar een 
weekend mee op kamp. Dus we zijn met 150 
mensen op kamp geweest. Alle oud-leiding en 
onze oude kookploeg mee. Dat was écht tof. Er 
waren mensen bij van 70 jaar, dus dat is wel een 
ervaring die je niet vaak meemaakt.

Je hielp ook mee aan de bouw van de nieuwe 
Chirolokalen. Hoe ging dat in zijn werk? 
Ja. Ik werkte daarvoor een jaar lang halftijds, om 
dat mee te kunnen opvolgen en coördineren. Dat 
was zeker tijdrovend, maar ook leuk en leerrijk. 
En er staat een mooi resultaat natuurlijk, dus zijn 
we content. Er staat een halve nieuwbouw en een 
halve verbouwing. Onze gebouwen waren al van 
de jaren 60, dus dat was wel nodig. Er werden 
altijd kleine herstellingen gedaan, maar nooit iets 
grondigs. 

Hoe kan Londerzeel volgens jou nog meer 
inzetten op jeugdwerk?
Ik vind het belangrijk om in te zetten op een ont-
moetingsplek voor jongeren binnen Londerzeel. 
Vooral het jeugdhuis. Er is eigenlijk nog maar één 
jeugdhuis in Groot Londerzeel. Ze hebben het 
lange tijd vrij moeilijk gehad om een nieuw be-
stuur te vinden. Jongeren hebben tegenwoordig 
wel wat andere interesses dan vroeger, meer so-
ciale media bijvoorbeeld. Het bestuur zit met een 
tekort aan volk. Ze hebben nu nieuwe mensen 
en daar ben ik blij om. Het zou jammer zijn als 
we geen ontmoetingsplek meer hebben binnen 
Londerzeel. 

Ik vind ook dat we zeker jongeren die jeugdbe-
wegingen nog niet kennen er meer moeten bij 
betrekken. Er zijn veel nieuwe mensen die hier 
komen wonen. Die jongeren komen dan wel eens 
langs om te kijken, maar begrijpen niet zo goed 
wat we doen. Ik vind het leuk dat dat aan het uit-
breiden is en wil daar ook meer op inzetten. Ik 
ben meer aan het nadenken over hoe we meer 
jongeren naar de jeugdbewegingen kunnen 
krijgen, hoe we daar reclame voor kunnen maken. 

Mooi plan! Op welke vlakken engageer jij je 
nog in Londerzeel?
Ik zat ook in de overkoepelende raad van Chiro’s 
uit de buurt, maar dat kan ik door tijdsgebrek 
niet meer doen. Verder ben ik sinds twee jaar ac-
tief in toneelgroep Fragment. Niet om zelf mee 
te spelen, maar om te helpen met de opbouw, 
presentaties, de online aanwezigheid... Voor het 
Feestweekend van de Chiro had ik een online re-
servatiesysteem gemaakt. Die toneelgroep vond 
dat wel interessant. Hun reservaties gingen eerst 
nog telefonisch, dus heb ik voor hen ook zo’n sys-
teem gemaakt. 

Je wil je kandidaat stellen voor LWD bij de vol-
gende verkiezingen? 
Dat klopt. De laatste vijf jaar heb ik echt veel in-
teresse gekregen in de politiek. Iets na de vorige 
verkiezingen ben ik dat zowat beginnen volgen. 
Er zijn zoveel dingen in Londerzeel die nog beter 
en anders zouden kunnen. Ik vind het ook ge-
woon leuk en interessant om te leren hoe dat al-
lemaal werkt. 

Waarom heb je voor LWD gekozen? 
Ik was aan het zoeken naar welke weg ik wou in-
slaan. LWD sluit het beste aan bij wat ik zou willen 
bereiken in Londerzeel. Bij LWD willen ze ook echt 
iets bereiken. Ze stellen niet hun eigenbelang 
voorop. Het zijn allemaal burgers, die samen het-
zelfde idee hebben en iets positiefs willen doen 
voor Londerzeel. Ze willen allemaal hun steentje 
bijdragen en dat is exact wat ik ook wil doen. 

Op welke manier kan jij je terugvinden in de 
filosofie van LWD, warm en dynamisch? 
Ik vind het vooral goed dat ze het sociale in Lon-

derzeel naar boven willen halen. Ze willen ieder-
een samenbrengen bij allerlei evenementen voor 
jong en oud. Dat vind ik zeker tof. 

Wat hoop jij samen met LWD te bereiken? 
Dat we deze legislatuur toch onze ideeën kunnen 
uitwerken. Vanuit de oppositie kan je veel minder 
doen. Je kan wel ideeën aanbrengen, maar daar 
doen ze niet altijd iets mee. 

Zijn er thema’s die jij een warm hart toedraagt 
en waar jij je voor wil inzetten? 
Jeugd en openbare ruimte zijn zeker thema’s waar 
ik mij voor wil inzetten. Het zou ook leuk zijn als 
we wat meer vat kunnen krijgen op de mobiliteit 
binnen Londerzeel. 

Wat leerde je bij de Chiro dat ook het verschil 
kan maken op politiek niveau? 
Samenwerken. Met allemaal verschillende menin-
gen toch hetzelfde doel proberen bereiken, dat 
is niet altijd even simpel. Sommigen hebben een 
ander idee en de uitdaging is dan om toch voor 
hetzelfde doel te gaan. Dat leer je echt binnen 
een jeugdbeweging. 

Snel, sneller, snelst
Favoriete spel in de jeugdbeweging? 
Potteke stamp
Favoriete plek in het dorp? De Burcht
Dag van de Jeugdbeweging of 
Nacht van de Jeugdbeweging? 
Doe maar Dag Van de Jeugdbeweging
Favoriete jeugdbeweging? Chiro! 
Maar eigenlijk kom ik wel overeen 
met alle jeugdbewegingen

‘Dat is Koen 
ten volle uit!’
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interview
Marie Van Caesbroeck
                  … van SK Londerzeel

Marie is net 18 geworden en woont al haar 
hele leven in Londerzeel. Ze studeert Eco-
nomie-moderne talen aan Virgo Sapiens en zit 
al 10 jaar in de Chiro. Daarnaast  begon Marie 
op haar zesde bij SK Londerzeel te voetbal-
len. Ondertussen speelt ze bij de A-ploeg van 
Anderlecht en de U19 van de Red Flames, onze 
nationale ploeg.  

Wat is volgens jou het beste aan wonen in 
Londerzeel?
Londerzeel valt heel goed mee voor de jeugd. Ik 
zit ook in de Chiro en er is de Burcht, er worden 
genoeg evenementen georganiseerd. 

Wat zijn jouw favoriete plekken in het dorp?
Met de Chiro zitten we vaak aan De Burcht. Ik ga 
ook naar school bij Virgo Sapiens dus ik loop elke 
dag in het dorp rond. Voor feestjes gaan we naar 
Het Centrum en in Het Gildenhuis zitten we ook 
vaak. 

Je voetbalt ook, hoe ben je daarmee gestart? 
Inderdaad. Ik voetbal al 12 jaar, vanaf het eerste 
leerjaar eigenlijk. Mijn papa was altijd al een voet-
balfan. Vroeger danste ik ook, maar toen begon 
ik met voetballen en dat beviel mij wel. Dus ben 
ik beginnen voetballen bij de ploeg waar mijn 
papa hevige supporter van was, SK Londerzeel.

SK Londerzeel was dus jouw eerste ploeg? 
Dat klopt, ik ben daar begonnen bij de jongens. 
Er zaten soms wel nog andere meisjes in de 
ploeg, maar die hielden het meestal niet zo lang 
vol. Ik was dan ook vaak het enige meisje. Tegen-
woordig bestaan er wel ploegen voor meisjes, 
maar toen ik begon was dat niet vanzelfsprekend. 
Daarom ben ik in een gemengde groep begon-
nen. Ik speelde bij SK Londerzeel tot het vierde 
middelbaar. 

“De Red Flames worden 
altijd bekender en daardoor 
gaan ook meer meisjes ook 

voetballen. Daarom vind 
ik het zo belangrijk dat we 

daarin investeren. 
Zo worden we alleen maar 

beter.”

Ondertussen speel je bij Anderlecht en bij de 
Red Flames bij welke ploegen speel je daar? 
Er zijn verschillende klassen binnen voetbal. Ik 
speel bij de A-ploeg van Anderlecht, dat is in de 
Super League. Het is mijn eerste jaar dat ik daar 
speel, daarvoor speelde ik bij de beloften. Mo-
menteel train ik mee met de A-ploeg en speel ik 
nog matchen mee bij de beloften. Eigenlijk speel 
ik dus zowel met de A-ploeg als met de B-ploeg. 

Bij de Red Flames speel ik bij de U19, dat zijn 
meisjes van mijn leeftijd of een jaar ouder. 

Sport op zo’n niveau, daar kruipt waarschijnlijk 
veel tijd in? 
Toch wel ja. Ik train drie keer per week en dan 
speel ik nog twee matchen. Daarnaast is er on-
geveer om de twee maanden een stage, de ene 
keer met Anderlecht, de andere keer met de Red 
Flames. Met de Red Flames zitten we in de kwa-
lificatieronde voor het Europees Kampioenschap. 
Zondag vertrekken we naar Portugal om ons 
daarop voor te bereiden We spelen daar een 
soort oefenwedstrijd tegen Portugal. Zo’n stage 
is meestal twee keer per dag trainen, goed op 
ons eten letten en veel rusten. Af en toe is er ook 
tijd om een beetje te studeren. 

Hoe combineer je jouw sport met school en an-
dere hobby’s? 
Het is vooral belangrijk om veel en goede afspra-
ken te maken met leerkrachten. Als iets niet goed 
lukt door tijdsnood, dan mag ik hen wel mailen. 
Of als ik op stage ga, dan moet ik dat op voor-
hand laten weten en haal ik dat later in. Op die 
manier lukt dat wel goed. Voor de Chiro moet ik 
af en toe eens passen. Vooral volgend jaar zal dat 
moeilijker worden, dan word ik leiding. Op vrij-
dagavond is er een vergadering voor de leiding, 
maar ik heb elke vrijdag match, dus ik weet nog 
niet hoe ik dat ga combineren. Meestal lukt het 
mij wel om alles te combineren. Ze hebben daar 
ook alle begrip voor en mijn vrienden steunen mij 
echt, dat is leuk. 

Wat is volgens jou het grote verschil tussen 
voetbal bij vrouwen en voetbal bij mannen? 
Jongens zijn vooral heel sterk, dus als je meisjes 
tegen jongens zou zetten, zouden jongens over-
treffen door hun kracht. Als het op techniek aan-
komt, is vrouwenvoetbal eigenlijk hetzelfde als 
mannenvoetbal. Het is gewoon het fysieke dat 
het verschil maakt. Persoonlijk vind ik vrouwen-
voetbal iets mooier. Er hangt veel minder show 
rond en het is iets dat je doet uit pure passie, niet 
voor het geld. 
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Is het voor jou belangrijk om meer in te zetten 
op meisjesploegen? 
Ik vind het belangrijk dat er een evolutie in zit en 
dat is nu wel echt bezig. De Red Flames worden 
altijd bekender en daardoor gaan ook meer 
meisjes ook voetballen. Daarom vind ik het zo 
belangrijk dat we daarin investeren. Zo worden 
we alleen maar beter. 

Welke stappen kunnen er volgens jou nog 
gezet worden om die evolutie te helpen? 
Vooral meer aandacht in de actualiteit, denk ik. 
Vroeger was er echt geen aandacht voor vrou-
wenvoetbal. Momenteel wordt er wel veel uitge-
zonden, op bijvoorbeeld Proximus, dus mensen 
kunnen het al wat volgen. Vorig jaar speelden de 
Red Flames het Europees Kampioenschap, dan 
was er plots meer aandacht voor en gingen ook 
meer meisjes voetballen. 

“Mijn papa was een hevige 
voetbalfan. Ik ben dan ook 

begonnen bij de ploeg waar 
mijn papa hevige supporter 
van was, SK Londerzeel.”

In mannenvoetbal gaat ook veel meer geld om 
dan bij jullie, wat is jouw mening daarover?
Ja inderdaad. Goh, ik zeg niet dat vrouwen even-
veel moeten verdienen, het is nog altijd iets an-
ders. Er zou wel een deel van de mannen hun 
vergoeding af mogen, als je ziet hoeveel ze ver-
dienen. In vergelijking met de mannen is het ver-
schil gewoon overdreven groot. In andere landen 
is het wel al op gang aan het komen, dat man-
nen en vrouwen evenveel verdienen. Ik denk dat 

dat op termijn wel gaat beteren, hier in België. 
De Red Flames hebben de laatste tijd goede 
prestaties neergezet. Dat helpt ook om de inves-
tering in vrouwenvoetbal groter te maken.

Zijn er grote verschillen in de manier waar-
op ze in andere landen met vrouwenvoetbal 
omgaan en de manier waarop België dat doet? 
De grote voetballanden zoals Duitsland en Enge-
land, daar zijn echt wel vrouwen die voetbal als 
job uitoefenen en een goed loon krijgen. Alle Bel-
gische topspeelsters vertrekken dan ook vroeg of 
laat wel naar het buitenland. In België is het nog 
geen topniveau zoals in Duitsland en Engeland. 
Daarom vertrekt er wel wat talent uit België. Voor 
de meeste topspeelsters is het ook echt hun doel 
om in het buitenland te gaan spelen, aangezien 
ze daar op een niveau hoger kunnen spelen. 

En de accommodatie, investeren ze daar ook 
in? 
Dat is ook aan het beteren. We mogen tegen-
woordig veel dingen hetzelfde als de mannen. 
Vroeger speelden we bij Anderlecht altijd op het 
complex van de jeugd. Tegenwoordig mogen we 
in het echte complex spelen zoals de mannen. 
We gaan ook echt de bus op verplaatsing en in 
het buitenland zitten we in mooie complexen. 
Dat was vroeger niet zo, dus de investering is wel 
groter. 

Wat zou je graag nog willen bereiken met jouw 
twee ploegen? 
Ik zou graag een basisplaats in de A-ploeg wil-
len bereiken. En sowieso kampioen spelen met 
Anderlecht. Met de Red Flames wil ik graag het 

Europees Kampioenschap halen, maar dat is echt 
geen makkelijke klus. 

Hoe schat je de kansen in? 
Onze kans om het kampioenschap met Ander-
lecht te winnen, is wel vrij groot, want we staan 
momenteel aan de leiding. Het EK halen, dat zou 
echt wel een stunt zijn! 

Zie je sport meer als een hobby of eerder als 
werk? 
Ik zie het nog steeds als een hobby. Ik wil ook lie-
ver een goeie job hebben die ik kan combineren 
met voetbal. Het is niet echt mijn doel om voet-
bal ooit als fulltime job uit te oefenen. 

Zijn jullie als team ook naast het veld een 
hechte vriendengroep?
Ja. Ik vind wel dat we een hechte groep zijn. Je 
komt niet met iedereen even goed overeen, maar 
het zijn wel vrienden voor het leven. Ik vind dat 
hoe hechter je bent, hoe beter het op het veld 
gaat. In mindere momenten is het dat wat ons 
helpt, dat we tegen elkaar kunnen zeggen ‘kom, 
we gaan ervoor!’. Als iedereen enkel voor zichzelf 
speelt, dan lukt het niet.

naar Anderlecht 
en … 
de Red Flames!

Snel, sneller, snelst
Favoriete Rode Duivel? Hazard
Favoriete positie op het veld? Middenvelder
Ritueel voor of tijdens de match? Ik wil altijd met dezelfde 
schoenen spelen. 
Mooiste sportmoment? Mijn allereerste stage bij Ander-
lecht. We zijn toen naar Madrid gegaan en daar mocht ik te-
gen ploegen zoals Atlético Madrid, Montpellier en Valencia 
spelen. Dat was echt een topervaring! 
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interview

Aan het woord is Yves De Sloovere, Malder-
enaar, statutair secretaris van Horeca-Vlaan-
deren én Voorzitter Horeca Halle-Vilvoorde. 
Ronduit LWD zet Yves aan de toog voor een 
gesprek over het belang van een sterke hore-
ca voor het sociaal-economische weefsel van 
uw gemeente.
Yves, vertel eens: Malderenaar via je moeder 
dachten we? Ja inderdaad, zelf opgegroeid in 
het Brusselse, maar mijn moeder is geboren en 
getogen in Malderen en sedert heel wat jaren 
woon ik hier nu zelf. Na mijn studies aan de hotel-
school in Anderlecht ben ik in de horeca terecht 
gekomen en het is tot op vandaag mijn leven en 
mijn inkomen. Ik doe het nog altijd met een grote 
bevlogenheid, ook al heeft onze sector een aan-
tal grote uitdagingen. Vergeet niet dat met zijn 
kleine 14 miljard omzet, de horeca in Vlaanderen 
instaat voor 5 à 6 % van het bruto binnenlands 
product van Vlaanderen. En wat onze sector ken-
merkt: we zijn heel breed aanwezig en we bereik-
en werkelijk iedereen en alle lagen van de be-
volking. En zowel de sport, het bedrijfsleven, als 
de verenigingen en de gewone man in de straat 
maken er gebruik van!

Wat is volgens jou het belang van horeca voor 
een dorp of een gemeente? Wel, ik heb als 
voorzitter meerdere interacties opgezet tussen 
gemeentebesturen en hun lokale horeca, in veel 

verschillende gemeenten in ons arrondissement. 
En steeds weer valt op dat een sterke horeca het 
kloppend hart is van een dorp of een gemeen-
te. Het creëert beweging en leven, en vooral: het 
brengt mensen samen. Overigens zien we een 
tendens dat mensen terug – meer dan vroeger – 
in hun eigen dorp op zoek gaan naar een leuke 
plek om iets te eten of te drinken.

Heel wat centrumsteden hebben dit heel goed 
begrepen en hebben - vaak samen met hun hore-
ca - echte, volwaardige ‘horeca-beleidsplannen’ 
ontwikkeld en uitgevoerd. Een florerende horeca 
maakt immers het sociaal-economische weefsel 
van een gemeente alleen maar sterker en hechter.

Hoe ervaar jij als expert de situatie in Lond-
erzeel? Londerzeel heeft enkele sterke troeven, 
zoals zijn ligging op de as Antwerpen-Brussel, de 
gezelligheid van zijn dorpskern, zowel in het cen-
trum als in Steenhuffel en Malderen en – tot op 
vandaag – voldoende beschikbare parkeergele-
genheid. Het is natuurlijk de vraag of men deze 
sterktes voldoende gebruikt, verzilvert en zelfs 
versterkt.  En daar ben ik minder van overtuigd. 
Londerzeel heeft bijvoorbeeld zeker nood aan 
een volwaardig terrasbeleid. Het marktplein rond 
de kerk heeft onwaarschijnlijk veel mogelijkheden, 
maar we doen er, denk ik, te weinig mee.

Ik meen ook dat er nog veel potentieel zit in een 
hechtere samenwerking tussen horeca en de ini-
tiatieven van het verenigingsleven of van de ge-
meente zelf, die toch vaak heel leuk en creatief 
zijn en dus volk op de been brengen. Ook daar 
zou het beleid een stimulerende rol kunnen spe-
len. 

In elk geval is het onze ervaring dat een ‘hore-
cavriendelijk beleid’ de komst van nieuwe horeca-
zaken aanwakkert en stimuleert. Ik kan dus alleen 
maar concluderen dat Londerzeel nog heel veel 
potentieel heeft en een afgestemd beleid moet 
dat zeker beter kunnen ontwikkelen dan vandaag 
het geval is.

Zie jij een aantal prioriteiten voor het toekom-
stige beleid? Ja zeker. Vooreerst vind ik dat een 
dorp netjes en fris moet ogen. Er mag dus geen 
afval rondslingeren, de voetpaden moeten pico 
bello onderhouden worden en langs de gevels 
mag er geen sprietje onkruid verschijnen. Dit 
vereist een permanente aandacht, in de eerste 
plaats van de beleidsmakers en in uitvoering ook 
van de gemeentelijke diensten. 

Ten tweede denk ik dat men moet behouden en 
zelfs versterken wat goed is: het aantal parkeer-
plaatsen mag bijvoorbeeld niet verminderen. De 
gezelligheid van een kern, die, zoals in het Cen-

Yves de Sloovere
‘Horeca is het kloppend    
            hart van 
            uw gemeente!’
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trum, is aangelegd met natuurlijke kasseitjes 
heeft een grote meerwaarde. 

Ten derde denk ik dat Londerzeel moet op zoek 
gaan naar een aantal strategieën en initiatieven 
die ons kunnen versterken. Zo ben ik er bij-
voorbeeld van overtuigd dat wij zeker potentieel 
hebben op vlak van toerisme. Ik verwijs naar 
onze B&B’s, ons hotel, de mooie camping, onze 
ligging aan de A12, enkele goede horecazaken, 
onze mooie kastelen, de brouwerij, ons landelijk 
en groen karakter, enkele streekproducten zoals 
de asperges, enz. Een goed beleid op dit vlak, 
kan voor veel economische spelers en voor de 
gemeente zelf, een meerwaarde opleveren. 

Ten vierde wil ik toch wijzen op het belang van 
transparantie, zowel ten aanzien van de hore-
ca, het bedrijfsleven in het algemeen, maar ook 
ten aanzien van burgers en verenigingen. Ik stel 
bijvoorbeeld vast dat onze collega’s in Gent, va-
naf dag één werden betrokken bij de uitwerking 
van het nieuw mobiliteitsplan voor die stad. En 
zo hoort het volgens mij.

Een afsluitend advies misschien? Zoals ik al 
aangaf: horeca verbindt mensen, bedrijven, 
verenigingen, sporters en hun supporters, en 
ga zo maar door. En veel verenigingen maken 
er gebruik van, bijvoorbeeld als sponsor van hun 
evenementen. Toch zou ik willen oproepen om 
ook aan de lokale handelaar te denken bij de 
aankoop van uw producten voor festiviteiten en 
andere events. Dat wordt al eens vergeten. 
En vanzelfsprekend wens ik LWD alle succes toe 
bij de volgende verkiezingen…! 

Waarop Yves ons prompt het ‘lokaal memo-
randum 2018’ van Horeca-Vlaanderen over-
handigt. En het is beloofd Yves: LWD zal er 
zich zeker door laten inspireren bij de invulling 
van haar programma! Dank je voor deze in-
spirerende babbel!

Uit de gemeenteraad

Dankzij LWD staat 
Londerzeel een stap 
dichter bij ‘minder 
zwerfvuil’
Hij jij het ook gehad met al dat zwerfvuil - 
blikjes, papiertjes, flesjes, … - in onze ber-
men? En allicht heb je ook de artikels ge-
lezen over runderen die sterven door het 
eten van zwerfafval? Met LWD zijn we een 
vaste deelnemer aan de gemeentelijke 
opruimactie in het voorjaar en telkens weer 
moeten we vaststellen dat het gedrag van 
onze medeburgers er niet op verbetert, wel 
integendeel…! 

Wij menen dan ook dat zowel ons bestuur als 
de bevoegde Vlaamse minister dringend meer 
actie mag voeren.  Het invoeren van statiegeld 
op blik en plastic flessen zal alvast een grote 
stap voorwaarts betekenen in de strijd tegen 
het weggooien van blikjes en petflessen. Op 
de gemeenteraad van 27 februari stelde 
LWD dan ook voor dat Londerzeel zou toe-
treden tot de statiegeld-alliantie.  Dit is een 
Belgisch-Nederlands samenwerkingsverband 
van gemeenten dat de hogere overheden wil 
aanmoedigen om vervuiling aan te pakken via 
een dergelijk statiegeld. 

Verschillende gemeenten in de omgeving en 
ook organisaties zoals KVLV sloten zich al aan. 
Het werd al snel duidelijk dat de meerderheid 
‘heel verveeld’ zat met het LWD-initiatief.  Ener-
zijds besefte men wel dat dit een goed voorstel 
was, maar anderzijds konden ze het blijkbaar 
niet over hun hart krijgen om dit LWD-voor-
stel openlijk te steunen, ook al is het een van-
zelfsprekende keuze..  In een poging om zich 
hieruit te praten, werd verwezen naar een 
lopende studie van de Vlaamse minister van 
leefmilieu en stelde men voor om het voorstel 
eerst op een commissie ruimtelijke ordening te 
bespreken.  

LWD-fractieleidster Conny Moons antwoordde 
dat het onderzoek van de minister geen ge-

meentelijke materie betrof en het daarom ook 
geen impact kan hebben op het LWD-voor-
stel.  Integendeel, het omgekeerde is waar.  
Door te beslissen dat Londerzeel instapt in de 
statiegeld-alliantie, kan onze gemeente mee 
druk uitoefenen op de minister om haar studie 
sneller af te ronden en eindelijk om te zetten 
naar concrete acties. 

Bij monde van de Sp.a-Groen schepen (u 
leest het goed!!) werd aan LWD uitdrukke-
lijk gevraagd om het voorstel alstublieft niet 
ter stemming voor te leggen, maar om het 
toch eerst te bespreken op de commissie 
ruimtelijke ordening. 

De Sp.a-Groen schepen hoopte op deze ma-
nier niet te ‘moeten’ tegenstemmen. De meer-
derheid beloofde vervolgens dat ze op de com-
missie ons voorstel nog zouden aanvullen met 
bijkomende acties om zwerfvuil in Londerzeel 
onmiddellijk aan te pakken. 

Omdat voor LWD het belang van Londerzeel 
steeds voorop staat, antwoordde Conny Moons 
dat de LWD-fractie dit verzoek wou aanvaarden.  
Maar we zullen er uiteraard op toekijken dat 
dit thema op de volgende commissie geagen-
deerd wordt.  We zijn ook benieuwd naar de 
voorstellen en acties vanuit het bestuur, die we 
- zoals steeds – op constructieve wijze zullen 
bespreken. 

Wij zijn alvast blij dat Londerzeel dankzij ons 
initiatief evolueert in de richting van een 
medetrekker in de strijd voor een groen en 
afvalvrij landschap. 

Na de commissievergadering zullen we ons 
voorstel tot toetreding opnieuw voorleggen en 
hopen dat het gezond verstand dan bij ieder-
een de bovenhand zal halen…  
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interview
Tom Caluwe
       Vier generaties SK Londerzeel 

Tom Caluwe is 39 en wordt 40 in april. Hij woont in Londerzeel in een 
zijstraat van Sneppelaar, maar is geboren en getogen in de Meerstraat. 
Tom begon zijn voetbalcarrière bij SK Londerzeel, maar speelde al snel 
bij Racing Mechelen en KV Mechelen. Later speelde hij bij Willem II in 
Tilburg en voor onze Rode Duivels. Vandaag is hij assistent-coach bij 
KV Mechelen en heeft hij, samen met zijn vrouw, in de Dorpsstraat een 
eigen zaak in Italiaanse wijnen en delicatessen.  

Wat is er volgens jou uniek aan wonen in Londerzeel? 
Ik heb door de voetbal ook in het buitenland gewoond, maar Londerzeel is 
echt mijn thuis. Ik woon hier gewoon graag en ik ken er veel mensen. Mijn 
familie en mijn vrienden wonen er. Eigenlijk zou ik nergens anders willen 
wonen. 

Op welke andere plaatsen heb je gewoond? 
Ik heb een tijdje in Nederland gewoond, in Tilburg en Utrecht. Ik woonde 
daar omdat ik tien jaar in Nederland voetbalde. Daarna woonde ik een jaar-
tje in Qatar en verder woonde ik nog zes maanden in Cyprus. 

En toch terug terecht gekomen in Londerzeel?
Ja, inderdaad! Mijn gezin is, sinds we daar ons huis gekocht hebben, altijd 
in Londerzeel gebleven. Het was dan ook logisch dat ik, op het moment dat 
ik stopte als voetballer, gewoon terug naar hier kwam wonen. 

Stel dat je jouw gemeente moet beschrijven aan iemand die er nog 
nooit geweest is, hoe zou je dat dan doen? 
Londerzeel is volgens mij een grote gemeente met een toffe dorpskern die, 
op dit moment, terug begint te herleven. 

Je legde een mooi traject af binnen het voetbal. Dat begon allemaal bij 
SK Londerzeel?
Ja, inderdaad. Mijn vader en mijn nonkel speelden bij SK Londerzeel, mijn 
grootvader zat mee in de club. Het was dan ook heel vanzelfsprekend dat ik 
daar begon te spelen. Ik was daar al van toen ik geboren was, zeg maar. En 
ik kon dan ook niet wachten tot het moment dat ik mocht beginnen voet-
ballen. Toen ik vijf was begon ik bij SK Londerzeel. Op mijn tiende ben ik 
naar Racing Mechelen gegaan waar ik drie seizoenen speelde. Daarna ben 
ik overgegaan naar KV Mechelen en daar heb ik van mijn 13de tot mijn 18de 
gespeeld.

SK Londerzeel is eigenlijk bijna een familieclub voor jou! 
Inderdaad. En mijn zoon Mathis, die nu 12 is, speelt er ook. 
Nog een generatie erbij. 

Wat is iets dat je daar leerde en nooit zal vergeten? 
Goh, je steekt eigenlijk van alle trainers iets op. Ik was iemand die altijd op-
keek naar mijn trainers. Toen ik nog bij SK Londerzeel speelde, probeerde 
ik echt om van elke coach iets op te steken. Dat was het belangrijkste aan 
die periode, de vorming die ik daar kreeg. Ik ben daar natuurlijk vrij vroeg 
vertrokken, op mijn tien al, dus veel van mijn opleiding kreeg ik nog ergens 
anders. 

Wat is jouw goeie raad voor jonge spelers? 
Nog meer leven voor de sport op bepaalde momenten. Ik heb dat groten-

deels gedaan, maar er zijn dan toch momenten dat ik misschien beter op 
tijd naar huis was gegaan. Je kan je als sporter niet goed genoeg verzorgen. 
De verwachtingen, snelheid en kracht in sport zijn ook nog belangrijker ge-
worden. Vandaag moet je harder trainen en sterker zijn om het te kunnen 
maken. Het hele voetbalgebeuren is nog professioneler geworden en daar-
door is het zeker niet makkelijker geworden om het te halen. 

Was voetballen op hoger niveau altijd al een droom? 
Het was altijd wel een droom maar ik moet toegeven dat ik wel besefte hoe 
moeilijk het was. Dat vertelde iedereen mij dan ook. Ik had zelf wel altijd de 
gedachte van, dat gaat mij lukken, ik ga profvoetballer worden. En gelukkig 
voor mij was het dan ook zo. Ik ben wel altijd realistisch gebleven, want ik 
besefte dat het moeilijk was, maar tegelijk was ik vastberaden om het te ha-
len. Ik deed het nodige voor school, maar voor de rest was ik altijd met de 
bal bezig. Ik kreeg ook wel eens speelgoed, maar eens het uit de doos was, 
had ik er eigenlijk al genoeg van en was ik alweer met de bal bezig. 

Op welke manier had sport een impact op jouw leven als jongen? 
De eerste twee jaar van het middelbaar ging ik nog in Londerzeel naar 
school. Daarna ging ik naar school in Mechelen, vandaar ging ik te voet naar 
de training. Mijn ouders kwamen mij daar dan halen. Als je tegenwoordig 
bij clubs uit eerste klasse speelt, dan regelen ze alles voor jou van vervoer. 
Je leven is wel anders als je vier trainingen per week hebt, dan heb je een 
andere structuur. 

“Je kan je als sporter niet goed genoeg 
verzorgen. De verwachtingen zijn hoger 
en snelheid en kracht in sport zijn ook 

nog belangrijker geworden.”

Je hebt toch wat een ander leven dan je leeftijdsgenoten?
Ja, zeker. Eens je wat ouder bent, begin je met uitgaan. Dat is een heel 
ander verhaal als je intensief met sport bezig bent. Ik vind wel dat ik nog 
redelijk heb kunnen profiteren. Als het moment zich voordeed, probeerde 
ik echt om met mijn vrienden uit Londerzeel nog op stap te gaan. Daardoor 
heb ik nu nog steeds vrienden waar ik vroeger mee uitging. Ik heb daar 
echt een grote groep vrienden aan overgehouden. Dat is ook een van de 
redenen dat ik graag in Londerzeel woon.  

Welke initiatieven zou Londerzeel nog kunnen nemen om meer in te 
zetten op sport? 
Het kan altijd beter naar accommodatie toe, daar kunnen we zeker wel stap-
pen zetten. Wat voetbal zelf betreft, zitten we met veel clubs in Londerzeel. 
We kunnen zeker eens nadenken hoe we meer op één lijn kunnen zitten. 
De krachten bundelen zou een stap kunnen zijn, maar tegelijk is dat een 
moeilijke oefening natuurlijk. 

Je hebt samen met je vrouw ook een zaak met Italiaanse producten?
Inderdaad. We zijn een zaak begonnen rond een sprankelende Italiaanse 
wijn van één druivensoort, de Lambrusco. Verder verkopen we ook verschil-
lende Italiaanse delicatessen. We hadden eerst een shop in shop bij Kantoff 
in Londerzeel. Sinds deze zomer schakelden we dan over naar een echte 
winkel in de Dorpsstraat. Daar verkopen we Italiaans wijnen, delicatessen en 
cadeaumanden van Italiaanse producten. Dat is echt leuk om te doen. 
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Mijn vrouw is daar de leading lady en mijn zus helpt ook regelmatig. 

Waar leerden jij en jouw vrouw elkaar kennen? 
Goh dat is eigenlijk een speciaal verhaal. We leerden elkaar kennen op 
vakantie in Spanje in Salou. Ik was zeventien en zij achttien. Zij was van 
Merchtem, maar ze is al vrij snel onze kant opgekomen. Ondertussen is 
ze toch ten minste half Londerzeelse. We zijn dan ook al meer dan 20 
jaar samen.

Waarom kozen jullie net die producten om te verkopen? 
We dronken Lambrusco zelf echt graag. Het is eigenlijk een zoete wijn. 
20 jaar geleden dronk ik geen gewone wijn, maar door Lambrusco ben 
ik dat echt gaan appreciëren. Nu geniet ik van wijn. Lambrusco was niet 
bekend in België, we proberen om dat wat bekender te maken. Stap 
voor stap zijn er dan nog andere wijnen bij gekomen. Eigenlijk is het 
een uit de hand gelopen hobby die ondertussen is uitgegroeid tot een 
echte winkel. 

“Ik heb het gevoel dat het 
in het dorp steeds meer en meer leeft. 

Daar willen wij graag ons steentje 
aan bijdragen en proberen om 

onze zaak uit te bouwen.”

Zijn jullie zelf dan ook echt fan van Italië?
Absoluut! Zeker op vlak van eten. We proberen ook meerdere keren per 
jaar naar Italië te gaan. Soms is dat door het voetbal een beetje moeilijk, 
maar tijdens de zomerstop in mei en juni zitten we sowieso in Italië. 

Wat kan Londerzeel doen om zijn ondernemers nog meer te steunen? 
Vanuit de Ondernemers Groep Londerzeel proberen we echt veel te 
doen. Ik denk dat we vooral moeten opletten dat we onze ondernemers 
niet klem rijden. Parking is en blijft natuurlijk een heikel punt, dat merken 
we zelf ook. 

Was het voor jullie vanzelfsprekend dat jullie winkel in Londerzeel 
zou openen?
Ja toch wel. We zijn van hier en we zijn hier graag. Ik heb het gevoel dat 
het in het dorp wel leeft en steeds meer en meer. Daar willen wij graag 
ons steentje aan bijdragen en proberen om onze zaak uit te bouwen. De 
Ondernemers Groep Londerzeel is ook een leuke groep, dus wij werken 
daar graag aan verder. 

Snel, sneller, snelst
Favoriete positie op het veld? Aanvallende middenvelder
Pizza of pasta? Pasta
Op welke plaats in het dorp heb je de mooiste herinneringen? 
Op de voetbal
La Squadra Azzurra of de Rode Duivels? Toch de Rode Duivels
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Belangrijke info

LWD lanceert 
nieuwe website!

Hier vind je ons:
Website:  
www.LWDLonderzeel.be
Facebook:  
www.facebook.com/lwd.londerzeel
Twitter:  
@LWDLonderzeel
Instagram:  
LWD Londerzeel

En inderdaad: een nieuwe lente, een nieuw ge-
luid, ook voor LWD. Naast een volledige make-
over van ons logo en ons magazine Ronduit 
kregen we er niet genoeg van en staken we ook 
onze website in een nieuw jasje.

Het is onze intentie om hier vanaf het voorjaar 
met mondjesmaat onze visie op de toekomst te 
publiceren, maar dat kunnen ook weetjes zijn die 
iedereen aanbelangt, of kleine kroniekjes over 
thema’s van algemeen belang. Kortom: onze 
website wordt een volwaardige blog waar stand-
punten en actualiteit niet uit de weg worden ge-
gaan. Een aanvulling op onze Ronduit zeg maar, 
en evenzeer op maat van de mensen - warm en 
dynamisch!!

Neem alvast een kijkje en schrijf je in op onze 
nieuwsbrief!

LWD levert met 
amendement een 
logische, haalbare 
en toekomstgerichte 
oplossing voor zowel 
bibliotheek als 
administratie.

Uit de ocmw-raad

Op de gemeenteraad van dinsdag 19 de-
cember lanceert LWD een amendement op 
het voorstel van N-VA om de bibliotheek te 
verplaatsen. De meerderheid laat immers in 
het originele voorstel enkele interessante 
kansen liggen. De door LWD voorgestelde 
bijsturingen besparen niet alleen kosten: 
de administratieve diensten op slechts 
twee campussen, zal de efficiëntie van de 
gemeente ten goede komen. 

LWD is het voorstel om de bibliotheek te ver-
plaatsen van de huidige locatie in de Molen-
straat naar de ruimte tussen het huidige ad-
ministratief centrum van het OCMW en de 
muziekschool in de Mechelsestraat zeer ge-
negen. Deze verhuis sluit aan bij de visie van 
LWD om de gemeentelijke administratie te 
concentreren rond 2 campussen. 

Wel vindt LWD dat we best een uitgebreider 
project voor de bibliotheek realiseren dan 
dat wat door N-VA wordt voorgesteld. Met 
een oppervlakte van ca. 900 m2 (i.p.v. 300 m2) 
komt men tot een betere en meer duurzame 
oplossing. Met deze oppervlakte kan een op-

timale bibliotheek gerealiseerd worden waar-
bij ruimtes gemengd kunnen gebruikt worden 
voor activiteiten van academie, senioren, 
dienst cultuur, enzovoort. 

Het bestaande gebouw van de OCMW-ad-
ministratie vereist in de LWD-visie minimale 
aanpassingen en dus geen kosten. In het 
bestaande gebouw worden zowel de admin-
istraties van muziekschool als van gemeente 
en OCMW samengebracht. De concentratie 
op 2 campussen levert een kostenbesparing 
op, komt de efficiëntie ten goede en geeft de 
medewerkers meer ademruimte. Een moge-
lijkheid zou er zeker in kunnen bestaan om 
bijvoorbeeld de Sociale Dienst van het OCMW 
op de locatie in de Mechelsestraat te behou-
den, maar de studie kan wat LWD betreft ook 
andere alternatieven opleveren. Blijkbaar kan 
ook CD&V zich bij deze visie aansluiten. 

Het LWD-voorstel is innoverend en rich-
tinggevend voor het toekomstige beleid 
in Londerzeel. Het voorstel van LWD werd 
goedgekeurd met een meerderheid van 22 
stemmen voor tegen 3 tegen. De sp.a-fractie 
stemde om onbegrijpelijke redenen tegen.

Conny Moons: ‘Deze meerderheid is ein-
delijk tot het inzicht gekomen dat verder 
en breder moet worden gedacht. Londer-
zeel heeft nood aan oplossingen die ons 
structureel versterken. Het creëren van 2 
administratieve campussen maakt onze ge-
meente sterker voor de toekomst. Boven-
dien maakt het de burger gemakkelijker en 
komt het dit de dienstverlening ten goede.’ VOORUIT MET LONDERZEELRONDUIT VOOR LONDERZEEL


