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Genieten hebben we wel al ruim kunnen doen 
van zonovergoten terrassen op zwoele zomer-
avonden of tijdens bloedhete namiddagen. 
Vakantie in eigen land is deze zomer zowaar de 
logica zelve geworden. Hierbij dan nog gezwe-
gen van alle fantastische activiteiten die overal 
te beleven zijn, niet in het minst in onze eigen 
gemeente. Een pluim op de hoed aan alle han-
delaars en verenigingen die tijd noch moeite 
hebben gespaard om ons te laten genieten van 
de prestaties van onze Rode Duivels. Die ver-
bondenheid tijdens zo’n bijeenkomsten, het 
doet wat met een mens. 
Alleszins hoop ik oprecht dat jullie tijdens het 
mooiste seizoen van het jaar, intens genieten, 
waar jullie ook mogen zijn. 

Maar, niet alles is wat het lijkt…

Zo muisstil het is tijdens deze zomerse dagen, 
zo actief zijn wij bezig met de voorbereiding van 
de komende verkiezingscampagne. In het straat-
beeld werd uw aandacht allicht al een paar keer 
afgeleid naar diverse banners, affiches enz. Niet 
onlogisch, ten slotte zijn dit voor u als Londer-
zelenaar, de belangrijkste verkiezingen waarvoor 
je naar de stembus kan trekken. Gemeente-
raadsverkiezingen, gaat over kiezen van vertrouw-

de gezichten, mensen waartegen je jouw verhaal 
kwijt kan, politici die meeleven, luisteren naar wat 
er leeft in de straat, die vertrouwen uitstralen en 
het lef hebben om keuzes te maken en knopen 
door te hakken. 

Ik sta te popelen om u onze 25 topkandidaten 
voor te stellen. Een groot aantal van hen zijn geen 
onbekende gezichten meer en zijn al ruim ver-
trouwd met de Londerzeelse politiek. Daarnaast 
hebben we ook een paar mensen die hun eerste 
stappen zetten, maar in elk geval kent deze LWD-
ploeg alweer een enorme bevlogenheid… Een 
gloed, een dynamisme om met veel goesting de 
kiezer te overtuigen over wat we allemaal in petto 
hebben. In alle bescheidenheid zou ik het zelfs 
durven vergelijken met de eendracht en sterk-
te die ons Duivels-team zover hebben gebracht 
op het WK. De reden hiervoor is niet ver te zoe-
ken. Onze burgerbeweging is een uniek concept: 
burgers die enkel voor en met Londerzeel bezig 
zijn en die politiek niet doen om den brode. 

In 2012 is die bevlogenheid en oprechtheid de 
kiezer niet ontgaan, maar 2018 is een nog cru-
cialer verkiezingsjaar. De huidige meerderheid 
heeft bewezen dat ze er niet in slaagt eendrach-
tige beslissingen te nemen, raadsleden van de 

meerderheid gingen als onafhankelijke zetelen, 
anderen haakten af, … kortom, al deze beslom-
meringen kwamen een goede besluitvorming 
niet ten goede en hebben ertoe geleid dat men 
teveel bezig was met mekaar de loef af te ste-
ken, waardoor tal van opportuniteiten niet benut 
werden. 

“Onze burgerbeweging is 
een uniek concept: burgers 

die enkel voor en met 
Londerzeel bezig zijn.”

Het plan Egmont wist heel wat gemoederen te 
beroeren. Ook daar was een gebrek aan inspraak 
en transparantie het grote probleem.

Het was veelal ‘doen, durven en dan denken’, 
maar die aanpak komt u als Londerzelenaar niet 
ten goede. We moeten vooruit met Londerzeel. 
En laat dat nu net onze slogan zijn. 

Veel leesplezier.

Conny 
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“Genieten  
in eigen 
streek”
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interview
Op reis met 
    Els Van den Broeck 

Els Van den Broeck is 50, woont in Malderen 
en heeft drie dochters, Hannelore, Marlisse en 
Jorinde. Ze is reisconsultent en zet zich in voor 
LWD. De menselijke en sociale thema’s krijgen 
haar aandacht. 

Woon je al je hele leven in Malderen? 
Laten we zeggen dat een groot deel van mijn 
leven zich in Malderen afspeelde. Ik woonde 
wel in Opdorp, maar ik was meer betrokken bij 
Malderen omdat ik mijn lagere school hier deed.

Stel dat je iemand op reis zou sturen naar Mal-
deren, hoe zou je Malderen dan voorstellen? 
Malderen is een groene plattelandsgemeente 
waar heel wat mensen nog van de kleine dingen 
kunnen genieten. De middenstand en de vereni-
gingen zijn er  goed vertegenwoordigd. Jong en 
minder jong leeft er gemoedelijk samen en dat 

mag nog lang zo blijven terwijl de wieken van 
onze Heidemolen gelukkig weer draaien. 

Op welke manier kan jij je terugvinden in de 
filosofie van LWD: Warm en Dynamisch?
Ik was nooit nauw betrokken bij de politiek tot 
LWD zich aandiende. Het project sprak me aan, 
mensen uit verschillende ideologieën maar met 
de neus in dezelfde richting, samenbrengen om 
warm en dynamisch te denken en doen voor 
Londerzeel. Zelf heb ik altijd al als warme en dy-
namische burger proberen te leven en dat heb-
ben we ook aan onze kinderen proberen mee te 
geven. Marlisse is actief als leidster in de Chiro 
en Jorinde als trainer bij AC Pegasus. Dynamisch 
betrokken zijn, zorgt voor dat warm gevoel.   

Waar maakt LWD volgens jou het verschil?
LWD is een beweging geworteld in en groei-

end uit eigen bodem, daar ligt het verschil met 
de traditionele partijen die een gemeente be-
sturen vanuit de ideologie van de zuil waartoe 
ze behoren. LWD wil een gezond en leefbaar 
Londerzeel en dat op een warme en dynamische 
manier, met eigen ideeën en zonder regels die 
vanuit Brussel worden opgelegd. 

“Ik sta open voor de mensen, 
de cultuur, gebruiken, tradi-

ties en keuken. Ik dompel me 
graag onder in het lokale le-
ven en probeer me zo weinig 

mogelijk als toerist te 
gedragen.”

Welke thema’s draag je een warm hart toe? 
Ik ben geen cijfermens en interesseer me veel 
meer voor de menselijke en de sociale kant van 

Snel, sneller, snelst
Zonnig bestemming of iets kouder? Zonnige bestemming.
Auto/vliegtuig/trein of toch nog iets anders? Alle drie goed!
Mooiste taal? Ons eigen, rijke Nederlands!
Slapen op het vliegtuig of wakker blijven? Wakker blijven.
Favoriete reisprogramma? Floortje naar het einde van de wereld.
Land met het lekkerste eten? Italië.
Favoriete mensen om mee te reizen? Onze vrienden uit Holsbeek 
die we in India leerden kennen.
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een gemeente. Die materie krijgt dan ook mijn 
volle aandacht.

Hoe zie je de toekomst van Londerzeel? 
Gezond en leefbaar. We moeten onze gemeente 
behoeden voor het ‘slaapgemeente’-fenomeen 
waar mensen ’s morgens naar hun werk vertrekken 
en ’s avonds thuis komen. Ze doen dan zo snel 
mogelijk de deur op slot en willen verder niets te 
maken hebben met de buren, de verenigingen, 
kortom, het reilen en zeilen van de gemeente. 

“In onze eigen regio is nog 
heel wat groen met tal van 

wandel- en fietsmoge-
lijkheden. Je hoeft het niet 

altijd ver te zoeken.”

Waar droom je van voor Londerzeel?
Ik droom van heel wat voor Londerzeel. Groot-
se dingen maar ook kleinere. Zo zou ik het 
bijvoorbeeld fijn vinden als iedere deelgemeen-
te een plek zou hebben waar mensen elkaar in 
de natuur kunnen ontmoeten met wat speelruim-
te en zitbanken. Graag ook wat groen en ande-
re kleuren zodat je bij mooi weer in je eigen ge-
meente een plaats hebt om met vrienden af te 
spreken, met kinderen naartoe te wandelen of 
met dorpsgenoten bij te babbelen.

Je werkt als reisconsulent, wat maakt die job 
volgens jou interessant?
Voor mij is dit, los van het feit dat ik nooit in de file 
sta, de job die helemaal aansluit bij mijn grootste 
interesse, de wereld. Er zijn zoveel mooie plekken 
op aarde waar ik nooit zal komen, maar die ik, zij 
het dan niet in het echt, toch wel een beetje kan 
beleven.

Wanneer ben je echt tevreden over jouw werk? 
Wanneer ik het gevoel heb dat ik echt iets voor 
een klant heb kunnen betekenen. Als klanten na 
hun reis komen vertellen dat het vakantiehuis echt 
een aanrader was, dat de roadtrip die ik voor hen 
uitstippelde zo goed verlopen is, dat het hotel in-
derdaad goed gekozen was of dat de excursies 
die ik hen aanraadde de moeite waard bleken, 
dan ben ik een tevreden mens.

Wat was jouw mooiste reis tot nu toe? 
Ik heb zelf al enkele mooie reizen kunnen maken, 
privé en als reisbegeleider. Binnen Europa heb ik 
al heel wat mooie dingen gezien, verder weg was 
Mexico een boeiende bestemming, India kleur-
rijk, Thailand veelzijdig en Nepal sprak tot de ver-
beelding. Maar mijn mooiste reis was wellicht die 
waar ik al lang van droomde, een roadtrip langs 
natuurparken en steden in Amerika met ons ge-
zin.

Welke plekken staan nog op jouw to-do lijstje 
en waarom? 
Zeg maar to-do lijst, want ik wil echt nog zoveel 

zien. Binnen Europa valt er voor mij nog heel wat 
te ontdekken en verder weg mag het ooit Japan 
zijn en misschien wel nog enkele landen in Zuid-
oost-Azië.

Favoriete vakantieherinnering?
Ik heb er heel wat maar als ik er dan toch eentje 
moet kiezen, is dat voor dag en dauw opstaan en 
rillend van de kou onder een dekentje naar de 
zonsopgang boven Bryce Canyon kijken…

Welk land heeft jou aangenaam verrast? En 
welk land minder aangenaam?
Geen enkel land voelde minder aangenaam om-
dat ik open sta voor de mensen, de cultuur, ge-
bruiken, tradities en keuken. Ik dompel me graag 
onder in het lokale leven en probeer me zo wei-
nig mogelijk als toerist te gedragen. 

Op vakantie kom je in contact met verschillen-
de mensen. Wat was jouw interessantste ont-
moeting? 
Ik heb al heel wat interessante ontmoetingen ge-
had, die met het vrouwtje in een kerk in Sint-Pe-
tersburg op Goede Vrijdag bijvoorbeeld. Ze 
kwam, net als heel wat anderen, een mandje met 
eieren laten zegenen. Toen we haar vroegen ons 
iets meer te vertellen over het gebruik was ze zo 
enthousiast dat de priester haar moest vragen 
stiller te zijn. 

Welk reisverhaal vertelde je al honderd keer?
Dat we door een wijk in Kathmandu liepen, Luc 
droeg een T-shirt van “Studio Brussel”. Er kwam 
een Nepalees naar ons toe met hetzelfde StuBru 
T-shirt, hij zei : ‘same same’ en kwam niet meer bij 
van het lachen.  

Hoe zit een ideale dag op reis er volgens jou 
uit? 
Vroeg opstaan, de vakantie is al zo kort, en dan 
zoveel mogelijk uit je dag halen. Een strandvakan-
tie is niet aan mij besteed dus wil ik graag heel 
wat zien en doen. Dat is voor mij een ideale dag.

Wat is volgens jou de meest onderschatte plek 
in eigen land? 
Onze eigen regio. Er is hier nog heel wat groen 
met tal van wandel- en fietsmogelijkheden. Je 
hoeft het niet altijd ver te zoeken.

Naar welk land zou je kunnen blijven terug-
gaan? 
Omdat onze oudste dochter in Thailand woont, is 
dat het land waar ik nu al enkele malen kwam. Het 
is een land dat nooit verveelt.

Heb je nog een ultieme reistip? 
Ik schreef hem niet zelf maar haalde hem bij de 
Dalai Lama : ‘Once a year go somewhere you’ve 
never been before’
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De LWD-familiedag/zomerbarbecue van 2 juni in het Gildenhuis te Malderen was een erg groot succes.  De familie-
dag werd afgesloten met de live-uitzending van de vriendschappelijke wedstrijd tussen België en Portugal op het 
zomerterras. Dank je wel aan onze sympathisanten om er een onvergetelijke dag van te maken.

Voor en achter de schermen van de familiedag

De LWD familiedag
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maak kennis met
Ine Verret

Ine Verret is 39 en mama van twee kapoenen, 
Emma (5) en Lars (2). Ze is geboren en geto-
gen in Houtem, een klein gehucht naast 
Peutie, maar woont sinds 2012 in Malderen. 

Hoe ben je in Malderen terecht gekomen?
Net wanneer ik gevestigd was in mijn eigen ap-
partementje in Vilvoorde centrum, stelde één 
van mijn beste vriendinnen mij voor aan haar 
neef. Franky was afkomstig uit Buggenhout en 
voor hem heb ik de provinciegrens overgesto-
ken. We hebben eerst in Moorsel gewoond, 
vanwaar de grootouders van Franky afkomstig 
zijn. In 2011 zijn we in Aalst getrouwd, maar 
in 2012 hebben we onze woning in Malderen 
gekocht. Voor mij toch weer een stapje dichter 
naar mijn familie en naar mijn toenmalig werk 
in Zaventem én ook vlakbij mijn schoonouders. 
Niet onbelangrijk, want ondertussen was er een 
kindje op komst.

Wat is jouw huidige job?
Ondertussen werk ik niet meer in Zaventem, 
maar werk ik als Sales & Marketing Assistente 
bij Eternit in Kapelle-op-den-Bos. Daarnaast 
hebben mijn man en ik in 2011 ook samen 
BVBA Bouwwerken Verdonck Franky opgericht. 
Hij is aannemer van voornamelijk nieuwbouw-, 
maar ook renovatiewerken. Achter de scher-
men probeer ik hem waar mogelijk bij te staan 
met de administratie voor zijn zaak.

Waar kan je echt van genieten?
Aangezien ik met mijn job, mijn administratief 
werk voor onze zaak en de zorg voor onze twee 
nog jonge kinderen mijn handen al meer dan 
vol heb, blijft er op dit ogenblik zo goed als 
geen tijd over voor een vaste hobby. Op zater-
dag ga ik met mijn dochter naar de dansles, 

dat is haar wekelijks momentje om even te ge-
nieten. Ik probeer af en toe om eens een crea-
tieve workshop te volgen, bijvoorbeeld handlet-
tering of naai-atelier, om even mijn gedachten 
te verzetten. Mijn man en ik houden van stand-
up comedy of af en toe eens een lekker gaan 
eten.

Waarom koos je voor LWD?
Wat mij vooral aantrekt in LWD is het feit dat dit 
een burgerpartij is. Een beweging die bestaat 
uit een diverse groep van mensen die Londer-
zeel een warm hart toedragen. Een beweging 
die niet wordt aangestuurd vanuit een nationale 
politieke achterban, maar die puur is vanuit haar 
eigen leden én vanuit de vele gesprekken met 
de medemensen in Londerzeel. Een beweging 
die weet wat er leeft en in functie daarvan een 
beleid wil gaan voeren.

Hoe denk jij over Londerzeel?
Wij wonen ondertussen zes jaar in Malderen en 
ik durf te zeggen dat ik hier graag woon. Over 
het algemeen krijgt Londerzeel een goede 
score van mij en van haar andere inwoners ook, 
dat is al gebleken. Toch is er altijd ruimte voor 
verbetering. Soms zijn het kleine dingen zoals 
in iedere deelgemeente een speelpleintje voor 
kinderen. In andere gevallen gaat het toch om 
grotere zaken waarbij men dringend een lange-
termijnvisie moet gaan uitwerken zoals een de-
gelijk woonbeleid of schuldafbouw.

Wat verwacht je van Londerzeel in 2025?
Ik hoop dat in 2025 LWD kan terugblikken op 
een eerste termijn van zes jaar waarin we niet 
meer in de oppositie, maar wel in de meerder-
heid van het gemeentebestuur gezeten heb-
ben. In eerste instantie hoop ik dan ook dat 

LWD erin zal slagen om de gemeente financieel 
iets gezonder te maken én het financieel beleid 
transparanter te maken. Daarnaast hoop ik dat 
tegen die tijd een woonbeleid zal worden uit-
gestippeld dat rekening houdt met de noden 
van jonge gezinnen, ouderen, andersvaliden/
hulpbehoevenden… Zonder mogelijke mobi-
liteitsproblemen, kinderopvangplaatsen of vol-
doende aanbod aan onderwijs uit het oog te 
verliezen. Londerzeel mag gerust ook eens bij 
een aantal naburige gemeenten zijn licht gaan 
opsteken om een masterplan voor de handel en 
horeca uit te werken.

Wat is volgens jou het beste aan wonen in 
Londerzeel?
Hoewel ik geen Vlaams-nationalist ben, vind 
ik het toch belangrijk om het Vlaamse karak-
ter van onze gemeente te behouden. Zeker 
als ik dit vergelijk met mijn geboortedorp. Ik 
denk wel dat men daar in Londerzeel goed in 
slaagt. Wanneer ik in mijn eigen straat rondkijk, 
dan heb ik het gevoel dat het goed wonen is 
in Malderen. Gelukkig spreken mensen elkaar 
nog aan op straat, bij de bakker, in de frituur 
of aan de schoolpoort. Dat zorgt voor een echt 
dorpsgevoel.  

Wat zijn jouw favoriete plaatsen in Londer-
zeel?
Eetcafé De Grens in Malderen. Lekker eten voor 
een correcte prijs. En natuurlijk is een terras ook 
altijd een meerwaarde. Hello Alice, in de Han-
delsstraat in Malderen. Een winkeltje met leuke 
hebbedingetjes en een hotspot voor creativi-
teit. Een plek waar ik af en toe eens een work-
shop volg. Dan is het echt me-time. Gewoon 
ontspannen, zelf dingen proberen en gezellig 
vertoeven onder de andere mensen.

“Gelukkig spreken mensen 
elkaar nog aan op straat. 
Dat zorgt voor een echt 

dorpsgevoel.”
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Voor onze raadsleden is het laatste jaar van de 
legislatuur niet eentje om uit te bollen, inte-
gendeel. Eens te meer toonden ze zich actief 
en legden ze het schepencollege het vuur aan 
de schenen met een reeks pertinente vragen, 
te veel om allemaal aan te halen.

Hierbij een greep uit de meest markante be-
sprekingen:

Defibrillators
In de gemeenteraad van maart verraste Piet Buel-
ens het schepencollege met de vraag waarom 
Londerzeel aan openbare gebouwen geen de-
fibrillator heeft hangen, een vraag waarmee hij 
ook de regionale pers haalde. Dergelijk levens-
reddend toestel zou bijvoorbeeld opgehangen 
kunnen worden aan de bibliotheek. Hier komen 
jaarlijks zowat 60.000 mensen (ja, u leest het 
goed) over de vloer, terwijl dit ook de site is waar 
diverse warenhuizen gevestigd zijn en waar dage-
lijks honderden chauffeurs hun wagen parkeren.
Raar maar waar, maar Burgemeester en College 
vonden de aankoop van AED-toestellen over-
bodig. In haar antwoord zei de bevoegde sche-
pen dat de brandweer toch dichtbij is geves-
tigd en de toestellen bovendien (te) duur zijn 
(bij navraag bleek dat een AED-toestel bij het 
Rode Kruis amper 1200 à 1500 euro kost) en een 
opleiding nodig is. Een mensenleven is de prijs, 
zo vindt LWD, zeker wel waard. Het Rode Kruis 
geeft die opleiding trouwens gratis.
Maar wat stellen we enkele maanden verder vast? 
In de eerste begrotingswijziging van 2018, be-
handeld op de gemeenteraad van juni, voorziet 
het schepencollege 7.250 euro (!), goed voor de 
aankoop van 4 of 5 AED-toestellen. Mooi zo.

Schaselberg
Eveneens in de gemeenteraad van maart deed 
LWD-raadslid Els Van den Broeck haar beklag 
over het feit dat de atletiekpiste op Schaselberg 
geregeld bevuild wordt door voetballers die bij 
het verlaten van het terrein slijk en gras achterla-
ten op de piste.  
Er zijn nu aan beide kanten van de piste borstels 
geplaatst om de schoenen af te vegen. Is dat 
voldoende? Neen, want de piste ligt nu vol met 
de kleine steentjes van de nieuwe parking. Dit is 
veel te fijn materiaal dat tussen de schoenen blijft 
hangen. De enige oplossing is de piste maar via 
één doorgang (die met de borstels) toegankelijk 
maken. 

Els Van den Broeck kaartte ook het probleem 

aan van minder mobiele mensen die op de site 
Schaselberg doorgaans geen plaats vinden om 
dicht bij de atletiekpiste te parkeren om zo hun 
sportende kinderen of kleinkinderen aan het werk 
te zien. Enkele dagen na de raad kreeg ze het 
antwoord dat aan haar vraag wordt voldaan. Als 
het goed is, zeggen we het ook!

Hangjongeren
Een maand later bracht Piet Buelens een ander 
heikel probleem ter sprake: dat van hangjongeren, 
die van buiten de gemeente blijken te komen, 
aan de bibliotheek. Ons LWD-raadslid werd hier-
over aangesproken door verschillende Lon-
derzelenaars. Bij navraag, ook bij het personeel, 
bleek dat het om veel meer ging dan om “wat 
overlast”. Zelfs het personeel werd lastig geval-
len nadat die de jongeren op de vingers hadden 
getikt… Een vrijwillig medewerkster van de bib 
overweegt er te stoppen en een vast lid van het 
team durfde niet meer naar haar auto te gaan 
zolang die jongeren (15-17 jaar) daar rondhingen 
uit vrees voor wraak. Die problemen – het ging 
immers niet om een eenmalig feit - werden ons 
bevestigd door meerdere vaste bib-bezoekers.
Burgemeester Nadia Sminate (N-VA), bevoegd 
voor veiligheid, gaf aan dat er bij haar weten, nog 
geen criminele feiten waren vastgesteld en dus 
niets diende ondernomen te worden.
Wij vroegen echter om niet te wachten tot er for-
mele klachten waren, maar de reacties ernstig te 
nemen en op een kordate manier toch op te tre-
den.
Dezelfde vraag werd eveneens gesteld op de 
politieraad bij monde van Conny Moons. Bert 
Carleer minimaliseerde de feiten, doch Conny 
zette in de verf dat de “fysieke integriteit” van 
een burger heilig is, en dat dit ernstig moet 
worden genomen. De korpschef gaf alleszins aan 
dat hij rekening zou houden met de gemaakte 
opmerkingen. 

Vinger aan de pols voor Steenhuffeldorp 
Arnold Rottiers had het nog eens over de bestra-
ting in Steenhuffeldorp. Daar werden de gaten 
van de ontbrekende ‘platines’ (gladde kasseien) 
opgevuld met koude asfalt, wat uiteraard geen 

zicht is. Schepen Tom Troch (sp.a-Groen) verze-
kerde dat het slechts om een tijdelijke ingreep 
ging. “Als definitieve oplossing zal moeten ge-
kozen worden voor een andere straatverhard-
ing,” aldus Tom Troch. Het is ons nog steeds niet 
duidelijk dewelke dat zal zijn. 
Tegelijk had ons Steenhuffels raadslid het over 
het wildparkeren op het kerkplein met als gevolg 
dat langs de kant van de Genovevastraat op het 
kerkplein nergens nog een opening was om het 
plein te verlaten waardoor veel autobestuurders 
letterlijk klem zaten, dan wel halsbrekende toeren 
moesten uithalen om achterwaarts via Steenhuf-
feldorp het plein terug af te rijden. Inmiddels 
werd dit ook al aangepast via 2 witte pijlen die 
aanduiden dat er langs de Genovevastraat een 
in- en uitrit is.  

Nieuw bushokje
Ook het bushokje op het kerkplein van Steenhuf-
fel deed al lang de wenkbrauwen fronsen, zoals 
Piet Buelens in de gemeenteraad van juni heeft 
uitgelegd. Nu de route van de bussen van De Lijn 
is verlegd langs de Sint-Niklaasstraat, heeft het 
bushokje aan de kerk immers geen enkele functie 
meer.
De LWD-fractie drong erop aan om het bushokje 
te voorzien op het kerkplein, rechtover de apo-
theek. Aldaar zou het tenminste zijn nut herwin-
nen. Men heeft aangegeven het te zullen bekijken.

Hoge Donk
Conny Moons haalde aan dat de bewoners van 
Hoge Donk al jaren klagen over de afbrokkelende 
goten langs de straat en het onkruid aldaar, net 
als op het pleintje. Tom Troch verklaarde dat het 
probleem gekend is, maar dat hiervoor geen 
budget voorzien is. “Er zijn andere prioriteiten.” 
aldus Troch.
 
Elektronische informatieborden in plaats van 
verouderde houten borden 

Reeds jaren geleden verzochten we hierin te 
voorzien. In de begrotingswijziging van juni 2018 
is er voor 2 borden voldoende budget in de be-
groting. Oef! 

Uit de gemeenteraad

Defibrillators komen er 
dus toch
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maak kennis met
Marc Verbruggen

Marc Verbruggen woont in de Meerstraat in 
Londerzeel, is papa van Isabel en Miguel, een 
tweeling van 23 en werkt bij Palm Craft Brew-
eries. Marc is zowel sociaal als cultureel erg ac-
tief in Londerzeel.

Wat zijn, naast actief bezig zijn in de hele ge-
meente, jouw hobby’s?
Sporten neemt zeker een groot deel van mijn 
tijd in. En het blijft niet bij één sport. Ik doe aan 
powertraining, spinning, atletiek, mountain-
bike, fietsen… Sport in bijna al zijn vormen dus. 
Sport zit ook van jongs af aan in mijn bloed. Mijn 
sportiviteit heb ik meegekregen van mijn familie. 
Verder ben ik een echte filatelist. Ik kan ook echt 
genieten van tuinieren en heb interesse in land-
schapsarchitectuur.

Waarom is lokale politiek voor jou zo belang-
rijk?
In lokale politiek sta je heel dicht tegen de burger. 
Daardoor kan je echt een meerwaarde bieden bij 
het uitbouwen van een sociale, culturele, veilige 
en betaalbare gemeente. Een gemeente waar 
mensen centraal staan.

Je bent sinds 1995 gemeenteraadslid voor 
CD&V. Waarom deze overstap?
Wie de gemeenteraad volgt,  zal reeds gemerkt 
hebben dat ik geen meeloper ben. Ik heb een ei-

gen visie en probeer altijd in functie van het alge-
meen belang van de Londerzelenaren te denken. 
Hierdoor ligt mijn hart reeds geruime tijd bij LWD. 
Het valt me op dat heel wat door LWD, vanuit de 
oppositie aangereikte ideeën, reeds door onze 
burgers gedragen worden. En steeds worden die 
voorstellen dan eerst door de meerderheid weg-
gewimpeld om er daarna zelf mee uit te pakken. 
Ik verwijs naar het meest recente voorbeeld van 
de defibrillatoren in elk openbaar gebouw.
Het project van Conny Moons trok me van in den 
beginne aan, omdat het lokale beleid geen uit-
staan heeft met de nationale politiek. Burgers 
kiezen lokaal voor mensen in wie ze vertrouwen 
hebben en waarvan ze weten dat er een goed 
project achter zit. Misschien had ik de stap ee-
rder moeten zetten, maar de manier waarop 
de LWD-fractie zich gedurende 6 jaar heeft op-
gesteld heeft me extra overtuigd.

“Ik wil gaan voor een 
sociale, sportieve en 
culturele gemeente 
waar de bevolking 

centraal staat.”

Wat trekt je aan in LWD?
LWD is een heel open beweging met mensen die 
zich ongelooflijk hard inzetten. Dat draagt zeker 
ook bij aan hun geloofwaardigheid. 

Bij LWD luisteren ze eerst naar de burger, dan 
gaan ze nadenken over een oplossing en probe-
ren ze dat op gemeentelijk niveau te realiseren.

Wat verwacht je van Londerzeel in 2025
Ik wil gaan voor een mooie gemeente. Een ge-
meente die veilig en betaalbaar is. Een sociale, 
sportieve en culturele gemeente die innoverend 
is en waar de bevolking centraal staat.

Op welk vlak wil jij het verschil maken?
Sinds mijn jeugd ben ik actief binnen de Londer-
zeelse gemeenschap. Dat is ondertussen al een 
heel aantal jaren. Ik ben actief op sociaal en cul-
tureel gebied, maar ook op vlak van sport. Daar-
door heb ik de bekommernissen en noden van de 
verschillende clubs en verenigingen leren kennen 
en geloof ik dat ik er goed op kan inspelen. Daar 
wil ik dan ook het verschil maken.

Wat zijn jouw favoriete plaatsen in Londer-
zeel?
Londerzeel in zijn geheel is mijn favoriete plaats. 
Ook in de toekomst kan het via een doordacht 
en doorgedreven beleid een favoriete plaats zijn. 
Niet enkel voor mij, maar ook voor anderen.
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Drie LWD-ers 
van het eerste uur: 
Conny, Dimi en Piet

Wat is er volgens jullie zo uniek aan Londer-
zeel?
Conny: Ik ken Londerzeel in zijn totaliteit. Voor-
dat we verhuisden naar de Maldersesteenweg, 
waar we nu wonen, woonden we een aantal jaren 
in Steenhuffel. Dat is een hele ervaring geweest. 
Ik ben ook blij dat ik dat heb gedaan. Je merkt 
sterk dat Londerzeel divers is, elke deelgemeente 
heeft zijn karakter en dat is net leuk. 
Dimi: Londerzeel is voor mij altijd ‘thuiskomen’. 
Iedereen kent dat gevoel wel: thuiskomen van 
vakantie en je eigen huis binnenstappen. Zo voelt 
het voor mij ook als ik aan de lichten van de A12, 
Londerzeel binnenrijd. Mijn hele leven heb ik hier 
mogen doorbrengen en daardoor kan ik mij goed 
terugvinden in al onze deelgemeentes. Overal 
heb ik wel mensen ontmoet die me nauw aan 
het hart liggen. Londerzeel heeft nog een sterk 
dorpskarakter en dat vind ik mooi.

Waarom vinden jullie lokale politiek belang-
rijk? 
Piet: Ik vind de lokale politiek zo belangrijk om-
dat nationale politiek voor vele mensen een ver-
van-mijn-bed-show is. Ik herinner mij dat, toen ik 
als journalist verslag uitbracht over de gemeen-
teraad, veel mensen dat lazen. Nationale politiek 
leggen veel mensen opzij. Bij lokale politiek is dat 
helemaal anders. Dat staat dicht bij de mensen, 
ze interesseren zich er dan ook voor. Bij dorpspo-

litiek is het altijd zo dat de mensen echt zien wel-
ke veranderingen politiek kan teweegbrengen. 
Ze zien aan welke wegen men werkt, en welke 
investeringen gedaan worden... Lokale politiek is 
iets dat iedereen aanbelangt. 
Dimi: Ik sluit me volledig aan bij wat Piet zegt: 
lokaal kan het verschil gemaakt worden. Als ge-
meenteraadslid of schepen sta je heel dicht bij 
de mensen. Je kan ook goed aanvoelen wat er 
beweegt en kan daardoor veel sneller ingrijpen. 
Dat is meteen ook de manier waarop ik de za-
ken graag aanpak op mijn werk. Als we voelen 
dat een klant niet tevreden is, zoeken we onmid-
dellijk naar de oorzaak en hoe we onze diensten 
kunnen bijstellen. Het belang van de klant en het 
bedrijf staat altijd voorop. En zo zie ik dat ook in 
lokale politiek. 
Conny: Helemaal akkoord. In lokale politiek 
kiezen mensen voor gezichten. Terecht. Van een 
bestuurder mag verwacht worden, ongeacht de 
partijkleur, dat hij of zij authentiek en zuiver is 
en een nuchtere kijk heeft op de zaken. Mensen 
niets voorliegen en bereikbaar zijn, daar ga ik 
helemaal voor. Bereikbaarheid nog het meest 
omdat ik meen dat elke burger bij een bestuurder 
terecht moet kunnen met zijn vraag. Je bent er 
voor alle burgers, en dus ook voor mensen waar-
van je weet dat ze niet voor jou hebben gestemd. 
Een goed politicus maakt nooit een verschil. Ook 
laagdrempelige communicatie is belangrijk. We 

moeten gehoor geven en een antwoord bieden. 
Dat vind ik het belangrijkste wat van een politicus 
kan en mag verwacht worden. 

“Zorg en welzijn wordt de 
grote uitdaging voor de 

toekomst, in het bijzonder 
voor de meest kwetsbaren 

onder ons.”

Wat zijn eigenlijk de belangrijke kwaliteiten 
van een politicus? 
Dimi: Ik wil vooral mensen enthousiast maken 
om goed samen te werken. Samenwerken met 
onze ambtenaren, maar zeker en vast ook met de 
mensen die zich dagelijks keihard inzetten voor 
hun vereniging.  Zij maken dat Londerzeel be-
weegt. Als we deze mensen allemaal in dezelfde 
richting kunnen laten marcheren, is er alleen de 
weg vooruit.
Conny: Zeer zeker. Wat mij betreft, mag er veel 
meer teruggekoppeld worden  naar de betrok-
kenen van een te realiseren project. Dat kunnen, 
afhankelijk van de aard van het project, aange-
landen zijn, handelaars, verenigingen enz. Dat 
getuigt van respect en tegelijk wordt het project 
gedragen. Iedereen mee!
Piet: En politici, ook de lokale, moeten zich 
inzetten. Ikzelf kan moeilijk stilzitten en de voor-
bije zes jaar was ik dan ook bijzonder actief  in 

interview



10 11

onze gemeenteraad. Ik denk dat niemand zoveel 
vragen stelde als ik. En dat vergt echt niet bij-
zonder veel voorbereiding hoor.

En waar dromen jullie van voor Londerzeel? 
Conny: We moeten blijven dromen van een warm 
Londerzeel. Ik droom van een Londerzeel waar er 
verbondenheid is in de hele gemeente, ook voor 
de zwaksten. Zorg en welzijn wordt de grote uit-
daging voor de toekomst, in het bijzonder voor 
de meest kwetsbaren onder ons. 
Piet: Ik droom van een Londerzeel waar het aan-
genaam is om te leven en aangenaam om te 
wonen. Een Londerzeel waar iedereen respect 
heeft voor elkaar. Ongeacht de afkomst van de 
mensen. We evolueren naar een diverse maat-
schappij en het dorp dat ik vroeger kende, is niet 
meer te vergelijken met hoe het er nu uitziet. Ik 
droom van een Londerzeel waar geen haat is, 
waar mensen met elkaar kunnen leven. Waar je je 
buren kent en iedereen voor elkaar zorgt. 
Dimi: Zeker akkoord met Conny en Piet. Maar we 
moeten Londerzeel ook aanpassen aan de noden 
van onze inwoners. Op dit moment worden er 
veel gronden verkocht waarop ontwikkelaars of 
zelfs investeringsmaatschappijen lustig mogen 
bouwen, zonder rekening te houden met wat er 
in Londerzeel leeft. Dit moeten we tegen 2025 
terug proberen om te keren. Met een woon- en 
mobiliteitsbeleid dat goed doordacht is, kunnen 

we Londerzeel leefbaar houden als randgemeen-
te van Brussel. Londerzeel als mooie gemeente 
waar het leuk vertoeven is voor iedereen. En we 
moeten onze kernen bruisend en toegankelijk 
houden en inderdaad zorgen dat iedereen zich 
verbonden voelt met elkaar. Zo kunnen we samen 
met verenigingen, sportclubs en buurtinitiatieven 
van Londerzeel een parel van Brabant maken. 
Want samen staan we sterk.

“Met een woon- en mobili-
teitsbeleid dat goed door-

dacht is, kunnen we Londer-
zeel leefbaar houden.”

En wat maakt LWD, als lokale beweging, nu 
eigenlijk zo speciaal? 
Piet: LWD is iets wat buiten de partijpolitiek 
staat. LWD is eerder een verzameling van mensen 
die iets willen bereiken met Londerzeel. Ze willen 
Londerzeel aangenamer maken. Beter maken. Ik 
vind het enorm belangrijk dat zo’n groep zich kan 
inzetten voor de lokale gemeenschap. 
Dimi: Wij willen Londerzeel warm en dynamisch 
maken. Het is misschien een cliché voor sommi-
gen, maar voor mij voelt het echt aan dat we op 
die manier Londerzeel kunnen onderscheiden 
van andere gemeentes.  
Piet: Ik wil in de eerste plaats ook doorgaan 
met wat we bezig waren. Ons inzetten voor de 

mensen. Ik kom uit het onderwijs en die zaken 
zijn voor mij dan ook altijd belangrijk geweest. Ik 
zal mij daar dan ook altijd voor blijven engageren.
Conny: Als burgerinitiatief hoeven we geen richt-
lijnen te volgen vanuit Brussel of Antwerpen. Het 
verleden heeft me geleerd dat we eerst Londer-
zeel een paar keer moeten verkopen alvorens er 
iets beweegt vanuit die burchten.  LWD kan eer-
lijk en vrij aan politiek doen. Bovendien geloof 
ik 100% in de capaciteiten van onze ambtena-
ren om de belangen van Londerzeel op diverse 
administratieve niveaus optimaal te verdedigen. 
Daar is deze legislatuur veel te weinig op ingezet. 

Piet Buelens is afkomstig van Steenhuffel 
maar woont al lang in de Blauwenhoek op 
Sint-Jozef. Piet is leraar en journalist op 
rust. Hij is de ouderdomsdeken in de ge-
meenteraad en hoopt dat in de volgende 
legislatuur ook te zijn. Piet is 81 maar denkt 
nog niet aan stoppen. 

Wat is jouw levensmotto? Ik wil gaan voor 
een warme en dynamische gemeente. Mijn 
levensmotto is dan ook: een goeiendag 
zeggen kost geen geld. Ik leerde dat van 
mijn ouders. De oprechte warmte in een 
gemeenschap is met niets te vergelijken. 

Dimi Robbyns is 39 jaar en woont op 
Sneppelaar. Hij is getrouwd met Nicky 
Veneziano en heeft 3 kinderen, Alessia, 
Luca en Giada. Verder hebben ze ook nog 
hun familiehond Higgins. Dimi runt met 
zijn broer Kurt en zus Carmen het familie-
bedrijf Transport Robbyns. Door zijn poli-
tiek engagement blijft er minder tijd over 
voor hobby’s. Maar hij gaat wel graag nog 
eens naar een voetbalwedstrijd of een pint 
pakken met vrienden.
 
Wat is jouw levensmotto? Never let go of 
your dreams!

Conny Moons is advocate en al sinds haar 
26 actief in politiek. Na een 6-jarig mandaat 
als  schepen richtte ze in 2012 LWD op om 
het politiek over een andere boeg te goo-
ien. In 2010 trouwde ze met Bert Mertens. 
Samen hebben ze twee kinderen, Mathieu 
en Maxime. Leven in de brouwerij? Dat is 
zeker!

Wat is jouw levensmotto? Ik geloof er heel 
sterk in dat wanneer je 100% iets wil, je 
dat ook kan bereiken. In mijn job als advo-
caat merk ik ook dat je niet altijd alles kan 
bereiken: You win some, you lose some. 
Maar als je je altijd 100% inzet, dan ben ik 
ervan overtuigd dat je je doelen bereikt en 
respect krijgt. Ook in politiek ervaar ik dat: 
als je 100% en met heel veel authenticiteit 
met iets bezig bent, dan straal je dat uit en 
dat loont altijd. 
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       Carmen De Hertogh
Energieke duizendpoot!

Carmen is 28 en woonde altijd in Londerzeel 
Sint-Jozef. Recent verhuisde ze naar Steen-
huffel waar ze samenwoont met Kasper 
Moerenhout. Carmen is masterdata mana-
ger bij Makro Cash & Carry Belgium. Ze was 
jarenlang actief als lid, kern en hoofdverant-
woordelijke van KAJ D’Aa. Verder heeft ze 
de reismicrobe helemaal te pakken en kan ze 
ook echt genieten van gewoon iets te gaan 
drinken met vrienden. 

Je hebt altijd erg actief deelgenomen aan 
het Londerzeelse verenigingsleven? 
Ja. Hoewel ik geen fanatieke sporter ben, ben 
ik toch lid geweest bij een aantal verenigingen. 
Als kind bij De Academie als ballerina, nadien 
heb ik atletiek gedaan bij Pegasus, moderne 
dans bij turnkring Belgica, fitness bij Fitali-
ty Londerzeel en badminton bij LOB. Mensen 
zullen mij het best kennen van KAJ D’Aa, mijn 
jeugdvereniging. Bij KAJ D’Aa ben ik lid ge-
weest, kern en hoofdverantwoordelijke. Nu volg 
ik de huidige kern op als volwassen begeleider 
en zit ik ook in onze vzw. Mijn jeugdbeweging 
ligt mij nauw aan het hart. Hier heb ik vriend-
schappen voor het leven gesmeed. 

Heb je naast het Londerzeelse verenigings-
leven nog andere hobby’s? 
Ik reis graag en ben graag bezig met alles wat 
daaraan gelinkt is. Zo stippel ik graag een hele 
vakantieroute uit, doe ik veel opzoekwerk over 
bezienswaardigheden en neem ik op vakantie 
ook wel wat foto’s om er nadien een fotoboek 
van te maken. Verder ga ik heel graag met 
vrienden op stap. Eentje drinken of doorzakken 
tot op de dansvloer. Ik kan mij volledig ontspan-
nen als ik in de natuur ga lopen of wandelen. 

Helaas ligt het sporten even stil, maar ik wil de 
draad graag weer oppikken. Ik kan er enorm 
van genieten om samen met vriendinnen te 
gaan sporten en daarnaast bij te praten.

Wat maakt Londerzeel volgens jou uniek? 
Er zijn ongetwijfeld nog andere prachtige dor-
pen in ons kleine landje, maar Londerzeel is 
voor mij mijn thuis. Hier wonen mijn vrienden 
en familie. Ook de vrienden en familie van mijn 
vriend wonen hier. Verder ben ik in Londerzeel 
naar de jeugdbeweging geweest, lid geweest 
van verschillende verenigingen en ben ik hier 
naar de lagere school gegaan. Ik ken ons dorp 
heel goed en kan genieten van het groene en 
landelijke karakter. Hoewel ik graag reis, weet 
de dorpsmentaliteit mij te charmeren. 

Hoe zou je Londerzeel beschrijven aan ie-
mand die er nog nooit geweest is?
Een samenhang van typisch landelijke dorpen 
waar iedereen elkaar kent en geheimen dus 
niet lang bewaard kunnen blijven. Een dorp 
waar het aangenaam wonen is en waar er een 
sterk verenigingsleven is. Ook een dorp waar 
er nog veel potentieel is om te groeien, maar 
vooral waar iedere deelgemeente toch zijn ei-
gen karakter en trots heeft. Londerzeel ligt vlak 
naast de A12 en mensen kennen het vaak van 
de vele files, maar hier kan je al fietsend of al 
wandelend langs de veldwegen echt tot rust 
komen. 

“Mijn jeugdbeweging ligt 
mij nauw aan het hart. Hier 
heb ik vriendschappen voor 

het leven gesmeed. “

Je wil je kandidaat stellen voor LWD bij de 
volgende verkiezingen. Waarom heb je voor 
LWD gekozen? 
Het is een beweging gemaakt door burgers 
voor burgers. Het is een energieke groep die 
ons dorp wil doen groeien en bloeien. Dat 
spreekt mij aan. Ik geloof dat LWD door haar 
transparante communicatie het verschil kan 
maken. Daarnaast bewonder ik ook de vecht-
lust van Conny. Een eigen beweging oprichten, 
dat doe je niet zomaar. Zes jaar in de oppositie 
zitten, is ook geen cadeau. Ik hoop dan ook van 
harte dat LWD deze verkiezingen de kans krijgt 
om haar actiepunten voor onze gemeente uit 
te werken. 

Op welke manier kan jij je terugvinden in de 
filosofie van LWD: Warm en Dynamisch?
Warm, dat is voor mij elkaar met respect be-
handelen. Geen verzuring, maar elkaar helpen, 
proberen begrijpen, een goedendag wensen, 
een lach schenken, een hand toereiken... We 
moeten het allemaal niet moeilijk maken. Dy-
namisch betekent voor mij de heropleving van 
onze dorpskernen, het creëren van een on-
dernemersloket voor onze zelfstandigen, het 
ondersteunen van al onze verenigingen, de 
creatie van een compleet mobiliteitsplan voor 
alle weggebruikers, de mogelijkheid geven aan 
alle leeftijdsgroepen om in ons dorp te kunnen 
(blijven) wonen ... Maar vooral creatief omgaan 
met de beperkte financiële middelen. Dat laat-
ste boeit mij nog het meest. 

Welke thema’s draag je een warm hart toe?
Mijn interesses gaan zeer breed en ik kan mij 
in vele onderwerpen verdiepen. Werken rond 
een gezonde jeugdwerking, mobiliteitsproble-
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Snel, sneller, snelst
Favoriete spel in de jeugdbeweging?
Gewoon zeveren en lachen vind ik het 
leukst!
Favoriete plek in het dorp? In de groene 
veldwegjes kom ik tot rust.
Dag van de Jeugdbeweging of Nacht van 
de Jeugdbeweging? NACHT!
Favoriete jeugdbeweging? KAJ D’Aa, ah ja!

men en een degelijk woonbeleid boeien mij zeer. 
Verder wil ik vooral meer aandacht voor de min-
derbedeelden. Niet iedereen heeft het geluk om 
goed zijn boterham te verdienen. Ook de zwak-
keren in onze maatschappij moeten we vooruit 
helpen door armoede tegen te gaan. Enkel zo 
kan iedereen deel uit maken van het sociale leven 
in ons dorp. Er mag echter wel een sterke nadruk 
liggen op het bestraffen van profitariaat.  

Hoe zie je de toekomst van Londerzeel? 
Ik hoop dat in de toekomst de dorpskernen meer 
zullen leven. Ik denk dan niet alleen aan meer 
horeca, maar ook aan meer gezelligheid in de 
winkelstraten. Londerzeel moet een gemeente 
worden waar ondernemerschap wordt gestimu-
leerd en er regelmatig evenementen kunnen 
georganiseerd worden in samenspraak met alle 
betrokken partijen. Ik droom echt van een Lond-
erzeel waar men met respect met elkaar omgaat, 
waar mensen elkaar groeten, waar men zich vei-
lig voelt, waar iedereen zich kan verplaatsen, ook 
minder mobiele mensen en niet te vergeten: waar 
ook alle ouderen een zorgzame thuis vinden. 
Graag ook meer groen, meer brede fietswegen 
en meer samenhang tussen de verschillende dor-
pen die Londerzeel rijk is. Eigenlijk  een Londer-
zeel waar LWD voor staat: warm en dynamisch. 

Waar droom je van voor de jeugd van Londer-
zeel?
Ik droom van meer mogelijkheden om events te 
organiseren voor alle jeugdverenigingen en meer 
gespreksmogelijkheden met het gemeentebe-
stuur om voorstellen te lanceren. Maar ik droom 
er vooral van dat alle kinderen mogen genieten 
van hun kinderjaren. Ik wens hen een plek waar 
ze zich thuis voelen en waar we hen kunnen mo-

tiveren om zich te ontwikkelen en het beste van 
zichzelf te geven. Niet alleen op de schoolbank-
en, maar ook op sportief en creatief vlak.

“Warm, dat is voor mij elkaar 
met respect behandelen. 

Geen verzuring, maar elkaar 
helpen, proberen begrijpen, 
een goedendag wensen, een 
lach geven, een hand toereik-

en...”

Je bent jaren actief geweest bij de KAJ van 
Londerzeel Sint-Jozef. Hoe heb je de KAJ 
leren kennen? 
Via klasgenoot Kjell Dedecker ben ik naar een 
eerste startdag gegaan en het was meteen prijs. 
Ik voelde me meteen welkom in de KAJ. Ik ben 
pas op mijn 18de in de KAJ gegaan. Tot dan wist 
ik zelfs niet dat er naast Chiro Malegijs nog een 
andere jeugdbeweging op D’Aa actief was. Hun 
marketing kon toen wat beter. Eeuwige dank aan 
Kjell om mij toen op de voor velen memorabele 
ABC-td te vragen om naar de startdag te komen, 
want ik heb daar echt vrienden voor het leven ge-
maakt. 

Welke impact heeft die jeugdbeweging ge-
had? 
Ik heb kunnen genieten van prachtige jaren als 
lid, maar ook als kern. Wij spraken wekelijks af 
om eerst te vergaderen en dan naar de plaatse-
lijke fuiven te gaan. Ik heb geweldige moment-
en meegemaakt, veel gelachen, onvergetelijke 
kampen beleefd, maar vooral ongelooflijke vrien-
den gemaakt voor het leven. Daarnaast leer je in 
team samenwerken en met verschillende karak-
ters tot beslissingen komen. In een jeugdbewe-

ging leer je moeilijke situaties oplossen, creatief 
zijn, evenementen organiseren... Het is zoals een 
klein bedrijfje dat je draaiend moet houden. Het 
was vooral bijzonder leerrijk en keileuk. Ik kan het 
iedereen aanraden. Het is een verrijking voor je 
leven. 
 
Wat leerde je in jouw jeugdbeweging dat ook 
een verschil kan maken op politiek vlak? 
Iedereen is anders en heeft een andere achter-
grond, maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen 
die goed willen leven en gelukkig willen zijn. Als 
een team kan je meer bereiken dan als individu. 
Ook in de politiek moet je samenwerken met 
andere partijen. Eigenlijk mogen alle burgers 
zich aangesproken voelen. Een werking, en in 
dit geval een gemeente, is maar zo sterk als zijn 
zwakste schakel. 

Op welke vlakken engageer jij je nog in 
Londerzeel?
Vandaag ben ik nog sterk verbonden aan mijn 
jeugdbeweging KAJ D’Aa waar ik mezelf waar mo-
gelijk engageer om hun events te ondersteunen.  
Je zal me ook enkele keren per jaar tegenkomen 
in zaal Flandria waar ik bloed ga geven aan het 
Rode Kruis. Iets wat ik zou aanraden aan al wie 
het kan. Verder ondersteun ik samen met vrien-
den de lokale (jeugd- & sport)verenigingen op 
hun eetfestijnen, fuiven en andere evenementen. 
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  Femke Hermans 
wereldkampioen van 
Steenhuffel en ver daarbuiten. 

Femke Hermans is 28 en woont in Steenhuffel. 
Femke bokst en werd op 12 mei WBO-kam-
pioene bij de gewichtsklasse supermidden. In 
het Duitse Augsburg versloeg ze Nikki Adler 
en pakte ze een wereldtitel.

Op 12 mei werd je WBO-kampioene door 
Nikki Adler te verslagen. Proficiat met jouw 
titel! Hoe verliep die wedstrijd voor jou?
Een jaar geleden wou ik al tegen Adler boksen, 
maar ze wimpelde me altijd een beetje af. In 
maart ben ik naar Amerika gegaan, daar verloor ik 
tegen Napoleon voor een wereldtitel bij de WBA, 
een andere bond. Daarna zag Adler haar kans, 
denk ik. Ze dacht dat ik te kloppen was, maar 
dat is haar wel wat tegengevallen! Voor de wed-
strijd ben ik naar Augsburg in Duitsland gegaan, 
de thuisstad van Adler. Zij organiseerde die wed-
strijd samen met haar promotor. We zijn daar de 
titel gaan pakken! 

Hoe verliep jouw voorbereiding naar die wed-
strijd? 
Ik was eigenlijk al goed voorbereid voor mijn 
wedstrijd tegen Napoleon in Amerika. Van die 

wedstrijd ben ik ziek thuisgekomen. Toen heb ik 
wel twee weken vakantie genomen. Ik wist dat 
Adler statiger, steviger en dus minder snel zou 
zijn. Daarom ben ik vooral blijven verder trainen 
op tactiek, techniek en conditie. 

Je ging voor de wedstrijd naar Duitsland, een 
thuismatch voor Nikki Adler. Hoe beïnvloedt 
dat het resultaat van een wedstrijd? 
Ik moet zeggen, Duitsland, dat viel goed mee. 
Het is ook maar een uurtje vliegen. We waren er 
al van dinsdag voor de persconferentie. Het eten 
is daar ook hetzelfde als bij ons, daar had ik deze 
keer dus niet echt last van. In Amerika daarente-
gen, was de verplaatsing echt zwaar. Daar ben ik 
toen een beetje aan ten onder gegaan. 

Wat voor een impact heeft zo’n wereldtitel op 
jouw carrière? 
Voor mijn bokscarrière is het zeker goed. Het 
opent echt deuren! Ik heb nu zes maanden om 
mijn titel te verdedigen. We zijn aan het kijken hoe 
we dat best kunnen aanpakken. Jammer genoeg 
zal ik daarvoor weer naar het buitenland moeten, 
want de wedstrijd hier organiseren zal verschrik-

kelijk moeilijk zijn. Daarvoor heb ik niet genoeg 
sponsors. Misschien komt er een revanche tegen 
Adler, of misschien ga ik terug naar Amerika om 
voor twee titels te boksen. In ieder geval is er wel 
erkenning voor mijn prestatie. Ik heb de boksme-
dia gevolgd en daar waren de reacties lovend, 
dat doet deugd. 

“Mensen associëren boksen 
met marginaal zijn omdat je 
op elkaars gezicht klopt. Het 

is echter zoveel meer dan 
dat. Boksen is techniek, con-

ditie, inschatting...”

Sponsoring in de bokswereld, hoe gaat dat in 
zijn werk? 
Sponsors vinden is moeilijk. Ik mag wel niet kla-
gen hoor. Ik heb een paar sponsors, Asiasport, ie-
mand voor mijn supplementen en een beetje ma-
teriaal. Iemand heeft ook mijn eerste Belgische 
titel gesponsord. Nu begint dat over grote be-
dragen te gaan en grote sponsors vinden is erg 
moeilijk omdat België niet echt een boksland is. 
Boksen komt hier niet op televisie en daardoor 
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is de reclame veel beperkter en hebben mensen 
minder interesse...

Voel je je gesteund door de mensen uit jouw 
buurt? Zijn ze ermee bezig? 
Ja, ik vind van wel. In maart heb ik voor de eerste 
keer een eetfestijn georganiseerd, na mijn te-
rugkomst uit Amerika. Als je dan ziet wie er al-
lemaal langskomt... Mensen van de jeugdbewe-
ging, mensen uit de buurt en van waar ik vroeger 
woonde. Dat is echt wel leuk om te zien, dat ie-
dereen daar zo in mee gaat. 

Wat is volgens jou het beste aan wonen in 
Steenhuffel?
Vooral de rust. Als ik ergens wil zijn, in de stad 
bijvoorbeeld, dan neem ik gewoon mijn auto. 
Ik vind het zalig om te weten dat je rustig kan 
wonen. Mijn broer woont net naast ons en zijn 
zoontje kan met zijn fietsje hier rijden. Ik woon op 
een kilometer van het bos. Dat is super. Voor mij 
is die rust echt wel het belangrijkste. Rust en het 
feit dat ik mijn familie dicht bij mij heb. 

Wat is het grootste verschil tussen het boksen 

bij mannen en bij vrouwen? 
Het geld. Wat vrouwen met een wereldtitel ver-
dienen, winnen mannen misschien met een Eu-
ropees kampioenschap al. Alles hangt natuurlijk 
ook af van je eigen palmares. Ik kan nu ook meer 
vragen omdat mijn palmares goed is, omdat ik 
een wereldtitel heb. Het verschil is ook het aan-
tal ronden. De mannen boksen drie minuten, wij 
twee minuten. 

De vrouwelijke bokswereld is een redelijk 
kleine wereld, maakt dat het moeilijker of 
makkelijker? 
Tegenover de mannen  zijn de vrouwen met 
weinig. De vrouwen zijn over alle gewichtsklassen 
heen met 2000. Bij de mannen is dat misschien 
het vijfvoud. Ze zeggen dat het bij de vrouwen 
makkelijker is, maar ik vind eigenlijk van niet. 
Doordat de top zo klein is, steken de besten er 
echt torenhoog bovenuit. Ik moet ook tegen de 
grote kleppers gaan boksen, eigenlijk is er geen 
middenmoot in mijn gewichtsklasse. 

Zie je jouw sport meer als een hobby of eerder 
als een job? 
Boksen, dat is echt puur mijn hobby. Het is wat 
ik graag doe. Ik verdien er wel iets mee, maar als 
je bekijkt wat ik investeer, dan schiet er weinig 
over. Ik moet bijvoorbeeld taksen betalen aan 
de Belgische boksbond omdat ik in het buiten-
land een wedstrijd boks. De belastingen gaan 
ook komen aankloppen. Ik houd er iets aan over, 
bijvoorbeeld om eens op vakantie te gaan, maar 
ik kan er zeker niet van leven. Daarom blijft mijn 
job ook altijd prioritair want zo kan ik mijn re-
keningen betalen. Dit jaar ga ik vier wedstrijden 
gebokst hebben, dan is dat een leuke extra. Vorig 
jaar had ik er maar twee en dan kwam ik net rond. 

Naast boksen werk je ook fulltime?
Ja, ik ben afdelingsmanager bij Decathlon. De 
combinatie is soms lastig, maar eigenlijk zit ik 
liever op training dan voor mijn tv. Boksen is 
voor mij zeker geen opoffering. Het is een stuk 
van mijn leven en ik doe dat graag. De grootste 
voldoening die ik uit mijn kamp met Adler heb 
gehaald, is weten dat zij niet werkt. Adler is twee 
maanden naar Spanje geweest om zich te gaan 
voorbereiden. Terwijl ben ik fulltime aan het werk 
en puzzel ik met mijn uren om te kunnen trainen. 
Dan kunnen winnen, dat maakt mij echt fier. Soms 
stel ik mijzelf wel de vraag, wat als ik dat zou kun-
nen doen, waar zou ik dan staan? Maar ik probeer 
te genieten van wat ik heb, van waar ik op deze 
manier kan geraken. 

Hoe ziet jouw trainingsschema eruit? 
Ik train zes op zeven, alle dagen voor of na mijn 
werk. Dus ik heb één rustdag per week. Ik heb 
mijn trainingen bij mijn club en daarnaast probeer 
ik wat te schuiven met mijn werk. Als ik dan eens 
een dag thuis ben, dan probeer ik wel twee of 
drie keer per dag te trainen. Het is puzzelen rond 
mijn werk. 

Heb je een ritueel voor de wedstrijd? 
Ik heb twee halskettingen aan, die doe ik uit en 
geef ik aan mijn vader. Ik heb vooral veel be-
hoefte aan een goede hoek rond mij. Momenteel 

is dat mijn vriend, mijn manager en trainer en mijn 
vader. En dat is een goede match, ik voel mij op 
mijn gemak bij hen. Ze weten ook perfect wat ze 
moeten doen en dat geeft me een goed gevoel. 

Wat is volgens jou het leukste aan boksen? 
Tijdens een training kan ik echt mijn hoofd leeg-
maken. Voor mijn job ben ik vaak op de laptop 
bezig, zit ik in meetings... Maar als je bokst, dan 
maakt het niet uit hoe goed- of slechtgezind je 
bent. Als je helemaal uitgeput bent op training, 
dan ben je voldaan. Dat is voor mij het belang-
rijkste. Het leukste moment op een wedstrijd is 
wanneer je je armen omhoog kan steken als je 
gewonnen hebt. Daarbij vervalt al het trainings-
leed in het niets en dan weet je waarvoor je het 
gedaan hebt. 

Wat is jouw droom voor de toekomst? 
WBC wereldkampioene worden. Delfine Persoon 
is nu al twee jaar op rij de beste bokser over alle 
gewichtsklassen geweest. Dat is wel een mooie 
voldoening denk ik, te weten dat je in jouw ca-
tegorie de beste bent, maar ook over de ande-
re categorieën heen. Dat is eigenlijk het hoogst 
haalbare.

Welk vooroordeel over boksen zou je graag de 
wereld willen uithelpen? 
Dat boksen iets voor marginalen is. Mensen as-
sociëren boksen met marginaal zijn omdat je op 
elkaars gezicht klopt. Het is echter zoveel meer 
dan dat. Boksen is techniek, conditie, inschatting, 
... Voetballers krijgen miljoenen om zich te la-
ten vallen, boksers worden amper betaald om te 
blijven rechtstaan. 

Heb je tips voor mensen die zelf willen begin-
nen boksen? 
Als je wil beginnen moet je het echt gewoon 
doen. Boksen is de perfecte uitlaatklep en daar-
naast is het nog goed voor je conditie ook. 

Snel, sneller, snelst
Linkshandig of rechtshandig? Beide! 
Favoriete gewichtsklasse? Midden of 
supermidden 
Favoriete bokser? Delfine Persoon 
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Marleen is 45 jaar en woont met haar 3 schitterende dochters, Helena, 
Sofía en Fé in Londerzeel. Ze is leerkracht Frans in het middelbaar onder-
wijs. In haar vrije tijd tracht ze een gezonde dosis sport mee te pikken door 
te lopen, wandelen en te tennissen. Een goed boek kan haar eveneens be-
koren. Verder haalt ze veel positieve energie uit tijd die ze kan spenderen 
met vrienden en familie. 

Marleen: ‘Ik vind lokale politiek belangrijk omdat ik ervan overtuigd ben 
dat mijn drie opgroeiende kinderen, die actief deelnemen aan het sociale 
leven in Londerzeel, hun leefomgeving niet als vanzelfsprekend mogen 
nemen. We moeten blijven investeren om ons dorp mooi, warm, veilig 
en dynamisch te maken en elke dorpsbewoner kan hierin een bijdrage 
leveren.’

‘LWD trekt mij enorm aan omdat het een spontane, warme groep is die 
naar de bevolking luistert en enorm veel inspanningen levert om hier in 
het dorp de samenhorigheid te bevorderen. LWD is voor mij een burger-
beweging met waarden die nauw aansluiten bij mijn persoonlijkheid. De 
plaatselijke politiek moet ervoor zorgen dat ons dorp zijn huidige “dorps-
karakter” kan behouden, iets waar we de komende jaren in zullen worden 
uitgedaagd. LWD is klaar om deze uitdaging aan te gaan.’

Lieve is 56 jaar en woont in de Dorselweg te Steenhuffel. Ze is gehuwd met 
Francis Verheyden en samen hebben ze 3 zonen, Nicky, Jochen en Jens 
en reeds 3 kleinkinderen. Lieve Mertens is zelfstandig kapster. Daarnaast 
is Lieve ook voorzitster van KVLV Steenhuffel, waarin ze heel wat tijd in-
vesteert. In haar vrije tijd is ze graag bezig met het verzorgen van bloemen 
en gaat ze samen met haar man op vakantie met de motor of kan je haar 
terugvinden op de evenementen van haar zonen. Nicky en Jochen zijn im-
mers zaakvoerders van BOS-events (Battle of Sound) en Jens is een actief 
motorcrosser.

Lieve: ‘Ik merk in mijn kapsalon dat mensen met vragen zitten en vaak bij 
niemand terecht kunnen of niet gehoord worden. Ik denk dat LWD hier 
een oplossing kan bieden. Ik vind dat we moeten werken aan een ge-
meente die aantrekkelijker is  met een voldoende horecagelegenheden. 
Een gemeente waar het fijn is om te vertoeven, te shoppen en te wonen.’

‘Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 stond onze 
oudste zoon, Nicky, op de LWD-lijst. We hebben daar enorm mee meege-
leefd en ik voelde direct aan dat het om een positieve groep ging die zich 
wil inzetten voor Londerzeel. Ik vond het dan ook fijn om in de voetsporen 
van Nicky te treden en actief deel uit te maken van deze groep. LWD durft 
een standpunt innemen en zal dit met kennis van zaken en het nodige 
lef verdedigen. Het is krachtig dat LWD daarbij steeds de welvaart en de 
voorspoed van Londerzeel in het achterhoofd houdt. Ik kan alleen maar 
concluderen dat deze verkiezingen onze verkiezingen moeten worden!’

maak kennis met

Lieve 
Mertens

Marleen 
Hendrickx
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Tijdens de gemeenteraad van mei werd de ge-
meentelijke jaarrekening van 2017 gestemd. 
Daar waar de begroting een raming geeft van 
de inkomsten en uitgaven voor het jaar dat 
komt, geeft de jaarrekening de reële inkom-
sten en uitgaven weer voor het voorbije jaar. 
Op die bewuste gemeenteraad vroeg LWD 
naar ‘hoe het nu zit met de schuldgraad van 
onze gemeente’. Omdat we niet overtuigd 
waren van het antwoord dat we kregen zocht 
Kim Fertinel het voor ons even uit.

Kim, hoe zou je de financiële situatie in 
Londerzeel beschrijven?

De situatie in Londerzeel is nog steeds slecht. Er 
is een jarenlange schuldopbouw geweest, zonder 
een duidelijk plan over de financiering van de 
aflossing. Om een voorbeeld te geven, in 2017 
hadden we een schuld van ongeveer 43 mil-
joen euro, ofwel een schuld van 2348 euro per 
inwoner. Dit cijfer zegt vooral iets wanneer we het 
vergelijken met het gemiddelde in Vlaanderen 
dat 1100 euro per inwoner bedraagt. Londerzeel 
heeft elk jaar ongeveer 23 miljoen inkomsten. 
Daarvan betaalt het 2.5 miljoen aan leningen, 
waarvan ongeveer 1 miljoen interesten. Beangs-
tigend is vooral dat vele van deze leningen met 
een variabele interestvoet zijn aangegaan en de 
prijs nog zal volgen.  Bovendien heeft het be-
stuur er bewust voor gekozen om bij deze lening-
en te voorzien dat er in het begin enkel interesten 
worden afbetaald en pas op het einde kapitaal. 
De rekening wordt dus aan de volgende gene-
ratie gepresenteerd! 

Welke inspanningen doet Londerzeel om deze 
schuld te verminderen?

Daar ligt nu net het probleem, dat doet men niet 
of minstens niet adequaat genoeg. Er is te weinig 
creativiteit om het geheel van de uitgaven struc-
tureel te laten dalen en evenmin om de inkom-
sten structureel te laten stijgen, zonder in de zak-
ken van de mensen te moeten zitten. Iedereen 
herinnert zich nog wel de befaamde en asociale 
60 euro crisisbelasting van 2013 die al na één jaar 
werd afgevoerd. Daarop heeft men de onroeren-
de voorheffing opgetrokken, belasting geheven 
op reclame-advertenties, en bleef men ook zwe-
ren bij de belasting op de motoren, een belasting 
nota bene, die ons doet terugdenken aan de in-
dustriële revolutie... 

Men heeft m.a.w. op een zeer asociale wijze en 
met de botte bijl belastingen geheven zonder 
echt te weten waar naartoe, laat staan dat men er 
het grote verschil mee wist te maken.
In de cijfers van 2017 merk je dat men voor 3,1 
miljoen nieuwe leningen is aangegaan zonder een 
structurele daling van uitgaven of verhoging van 
de inkomsten. Met een nieuwe schuldopbouw als 
gevolg! Voor mij onbegrijpelijk wanneer je, zoals 
uit een recent artikel in de Standaard blijkt, er in 
heel Vlaanderen maar 7 gemeenten met meer 
schulden per inwoner zijn dan Londerzeel (!). 

Hoe doet Londerzeel het aan de inkomsten-
zijde?

Londerzeel is een gemeente met vrij hoge belast-
ingen. In 2016 waren de fiscale ontvangsten 900 
euro per inwoner.  Opnieuw een vergelijking: de 
fiscale ontvangsten bedroegen voor de rest van 
Vlaanderen gemiddeld 783 euro per inwoner. 
Op zich hoeft dat niet erg te zijn, als je er iets 
voor in de plaats krijgt. En daar wringt nu net het 
schoentje. Heel wat schulden werden gemaakt 
om grote bouwprojecten te financieren die onze 
economische draagkracht niet versterken, en 
die dus noch direct, noch indirect extra inkom-
sten genereren. Op de koop toe zijn het evenmin 
schulden die de kwaliteit of de diepgang van onze 
gemeentelijke dienstverlening hebben vergroot.

Wat me extra stoort, is het gebrek aan transparan-
tie en het communiceren van onjuiste informatie. 
De huidige meerderheid beweert in het infor-
matieblad en op de gemeentelijke website, dat 
de schuld in 2017 met 3 miljoen is gedaald t.o.v. 
2015. Dit klopt niet! De daling bedraagt slechts 
de helft, en t.o.v. 2016 is de schuld zelfs geste-
gen! LWD-fractieleider Conny Moons heeft naar 
aanleiding van de begrotingswijziging 2018, op 
de gemeenteraad van juni, één en ander terecht 
doorprikt: er worden ontvangsten aangehaald die 
men nog niet eens heeft bijvoorbeeld verkoop 
van Egmontgronden. Er wordt dus gegoocheld 
met cijfers en feiten om de begroting op te smuk-
ken. 

Wat zijn de plannen van LWD om de financiën 
terug op orde te krijgen?

Eerst en vooral zullen we zorgen dat de schulden 
structureel dalen door geen extra schulden te 
creëren. Daarnaast zullen we als gemeente crea-

tief moeten zijn en op zoek gaan naar inkomsten 
die zo min mogelijk de burger en de bedrijven 
treffen. Tegelijk zullen we een aantal reguliere uit-
gaven die niet rechtstreeks de burger ten goede 
komen moeten plafonneren of zelfs schrappen, 
zoals een goede huisvader: lenen mag, maar zorg 
ervoor dat die uitgaven je op termijn rijker ma-
ken, in plaats van armer.  

LWD zal dus zeker keuzes maken, en misschien 
niet altijd de meest populaire. Ik denk trouwens 
dat we de Londerzelenaar meer moeten betrek-
ken in die keuzes en standpunten. Stel, we plan-
nen een ondergrondse parkeergarage. Laten we 
er dan voor zorgen dat een deel van die uitgaven 
kunnen verrekend worden in een breder pro-
ject én dat er inkomsten genereerd worden die 
het restant van die schuld financiert. We moeten 
zorgen dat onze uitgaven een extra leefkwaliteit 
opleveren, maar met een zo beperkt als mogelijke 
impact op het budget. We willen dat de mensen 
mee kunnen beslissen over die directe impact op 
bestaande en toekomstige generaties. De burger 
wordt door deze meerderheid niet au sérieux ge-
nomen. LWD ziet dit totaal anders! 

Kim

Cijfers

Schulden Londerzeel 
onder de loep 
genomen



18

Voor een sterker en 
mooier Londerzeel!

Een gesprek met LWD-voorzitter 
Peter Buelens, in de laatste rechte lijn naar 
14 oktober. 

De vraag die op ieders lippen is gebrand: hoe 
zit het met de lijst?
Onze 25 kandidaten liggen al enkele weken vast. 
We zijn heel fier met deze kandidaten: het zijn 
stuk voor stuk mannen en vrouwen die voor 100% 
de LWD-cultuur onderschrijven en de toekomst 
van Londerzeel hoog in het vaandel dragen. We 
zijn, denk ik, behoorlijk kieskeurig geweest. Het 
is sterk wanneer je je dit vandaag als lokale poli-
tieke beweging kan veroorloven. 
We zijn er echt in geslaagd om een topteam te 
verzamelen, met diverse achtergronden, maar 
ook met expertise in verschillende domeinen. 
Deze groep is echt klaar om de klus te klaren zou 
ik zeggen.

Het vertrouwen en de motivatie zijn dus groot?
Ja hoor. Ik heb het gevoel dat alles tot in de puntjes 
‘klopt’: onze 25 kandidaten op het voorplan, het 
team achter de schermen, de ruime schare aan 

sympathisanten, ons toekomstplan, onze strate-
gie en inderdaad, vooral onze motivatie en am-
bitie. Vergeleken met 6 jaar geleden hebben we 
alles nu veel beter kunnen voorbereiden en is er 
veel meer interactie geweest met de actoren op 
het terrein. We hebben minder onder druk van 
tijd moeten werken dan in 2012. 
En natuurlijk hebben we onze frontvrouw Conny 
Moons wiens bevlogen gedrevenheid bijzonder 
inspirerend is voor de rest van het team.

Is Conny bepalend voor de toekomst van LWD?
LWD is veel meer dan Conny alleen, zeker op 
vandaag. Londerzeel Warm & Dynamisch is ge-
start als een sociaal-politiek experiment, dat het 
duidelijk over een andere boeg wou gooien dan 
de manier waarop de ‘klassieke’ politieke partijen 
met lokale politiek bezig waren. Zelfs vanuit de 
oppositie kunnen we stellen dat ons experiment 
meer dan geslaagd is. Vandaag worden we vanuit 
alle hoeken van het land gecontacteerd door lo-
kale politici die de klassiekers de rug toekeren en 
die bij ons de mosterd komen halen. Dat is toch 
bijzonder fijn om vast te stellen?

En even terugkomend op Conny: deze dame 
heeft bijzonder veel in haar mars en heeft – al 
zeg ik het zelf en zonder haar te veel te willen 
bestoefen – het ‘gabarit’ om een ministerpost te 
bekleden. Ik ken er maar weinigen van dit niveau, 
die intelligentie en gedrevenheid combineren 
met visie, altruïsme en een groot hart voor onze 
maatschappij. Ik zie er velen die zich in de politiek 
omringen met mindere goden. Conny is voort-
durend op zoek naar de beste mensen. Dit is niet 
iedereen gegeven en krijgt dus zonder twijfel een 
dikke ‘chapeau’.
Het is bijgevolg heel prettig om voorzitter te 
mogen zijn van deze ploeg.

Er doen geruchten de ronde over voorakkoor-
den… Wat is daarvan aan?
Die geruchten komen zelfs tot bij mij. (lacht) Wie 
dit rondstrooit voelt zich allicht heel onzeker. En 
inderdaad, misschien moet er wel een coalitie 
worden gevormd en ja, wie ‘coalitie’ zegt, zegt 
‘minstens 2 partijen’. LWD is blijkbaar een gewil-
de bruid. Maar laten we die vaststelling vooral 
catalogeren ‘als een goed voorteken’, nog min, 
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nog meer. Het vel van een beer verkoopt men 
pas wanneer die geschoten is he?
En ja, LWD spreekt met iedereen en met een 
knipoog vertel ik er graag bij dat we dat ook doen 
met de partij die dit gerucht de wereld instuurt. 

“Wat ook opvalt is dat jullie enkele Open 
VLD’ers hebben opgenomen?”
En waarom niet? Onder dezelfde voorwaarden 
- want daar draait het om - had dat zeker ook 
gekund met vertegenwoordigers van andere 
lijsten. Open-VLD heeft ons gevraagd of er inte-
resse was om enkele mensen op te nemen. Daar 
hebben we dan goede gesprekken over gehad 
en dat klikte heel snel. Zij gaan volledig mee in 
onze filosofie en onze aanpak, en ook in ons in-
houdelijk programma.
Weet je, die samenwerking geeft ons ook enkele 
extra contacten in Brussel en laat ons zeker toe 
om kritiek uit bepaalde hoek te counteren, als zou 
LWD nooit in staat zijn om in Brussel subsidie los 
te weken. Niet dus. We hebben zelfs op onszelf 
meer dan voldoende goede relaties in Brussel en 
de Provincie om dat wel te kunnen, zeker meer 

dan wat in deze legislatuur op dat vlak werd ge-
presteerd.

Wat de campagne betreft: we zien dat LWD 
voorzichtig omspringt met de sociale media?
Wel ja, de sociale media bieden zeker een inte-
ressant kanaal voor lokale politici om hun visie uit 
te dragen. Maar allicht doelt u op de vaststelling 
dat LWD-kandidaten afwezig blijven op groepen 
zoals ‘ge zijt van Londerzeel – Steenhuffel – Mal-
deren als…’ en ‘ons dorp’? 
Dat is inderdaad zo. LWD vindt dat dergelijke 
platformen niet dienen om producten te pro-
moten of politici te promoten, punt. Dat soort 
aanstellerij gaat de leden van die groepen alleen 
maar ergeren. Ik zie dat enkele mensen, van één 
lijst in het bijzonder, dat meer of minder subtiel 
en op systematische manier proberen te doen. 
LWD zal daar niet aan meedoen en wil de leden 
van die groepen volop laten genieten van al het 
moois waarvoor ze werden opgericht. 

Mogen we vragen hoe ver de ambities reiken?
Ver! Maar LWD is nederig. We gaan voor het al-

lerbeste resultaat en natuurlijk willen we deze 
mooie gemeente morgen graag besturen, indien 
de Londerzelenaar ons dat mandaat geeft. We 
hebben alles in huis om het heel goed te doen, 
op 14 oktober, maar ook in de 6 jaar erna!

En graag nodig ik alle Londerzelenaars uit op 
onze officiële lijstvoorstelling, die doorgaat 
op zaterdag 15 september in het Gildenhuis in 
Londerzeel.
Tot dan!!

Geïnteresseerden kunnen Peter bereiken op 0475 23 68 22 

of of via peter@witpeerd.be; 

Facebook PeterBuelensLonderzeel; 

LinkedIn Peter-Buelens – let’s keep in touch!



‘Historisch patrimonium 
verkoop je niet!’ 

LWD wenst je een fijne, warme 
en dynamische zomer

Oud gemeentehuis

Er is de jongste tijd veel te doen geweest rond 
de ‘zogenaamde dringende verkoop’ van het 
oud gemeentehuis. Wij als LWD hebben alvast 
aan de kaak gesteld dat er ‘verdacht’ snel ge-
handeld werd en dat zonder advies te vragen 
aan de betrokken gemeenteraadscommissie en 
dus ook de oppositie. Toch konden we in alle 
kranten lezen over de verkoop van het oud ge-
meentehuis.

De realiteit is nog straffer: De burgemeester 
verklaarde openlijk dat er een burgemeesters-
besluit was waarbij het gebouw als volkomen 
onveilig werd beschouwd en een gevaar zou 
betekenen voor al diegenen die er nog zouden 
in vertoeven. 

De gevolgen zijn in elk geval niet min: aan het 
Londerzeelse Rode Kruis werd gevraagd om 

met de meest bekwame spoed het Oud Ge-
meentehuis te verlaten en te verkassen naar 
een privé-hangaar alwaar ze 500 à 600 euro per 
maand huur betalen. Inmiddels kreeg het Rode 
Kruis ook al inspectie over de vloer en voldeed 
ook deze hangaar niet meer waardoor ze mo-
menteel dakloos zijn.

Maar, naar aanleiding van het nazicht van de 
budgetwijziging 2018 van de gemeenteraad 
juni 2018 is gebleken dat er in de eerste plaats 
nooit een burgemeestersbesluit is geweest en 
ten tweede er ook nooit een negatief brand-
weerrapport was.

Wat is de reden van deze leugens en waarom 
deze ‘plotse en snelle’ beslissing tot verkoop?
Simpel, zo blijkt: daardoor konden ze de ‘ver-
wachte’ verkoop in de begroting laten staan 

en jawel, alweer voor een budget van 250.000 
euro! Dit betekent dat het rode kruis voor niets 
op straat werd gezet en dat dit louter en alleen 
met de bedoeling was om de begroting op te 
smukken. 

Dit is in alle opzichten een bestuursmeerder-
heid onwaardig door:
1/ pertinent te liegen en zo beslissingen naar 
de hand te zetten van, in dit geval, de burge-
meester die zo hoopt op financieel gunstige 
vooruitzichten in de budgetopmaak die niets 
anders dan een lege doos blijkt te zijn. 
2/ een vereniging hiervan het kind van de re-
kening te laten zijn.

Dit is geen ernstige manier om aan politiek te 
doen en LWD neemt hier uitdrukkelijk afstand 
van!

VOORUIT MET LONDERZEELRONDUIT VOOR LONDERZEEL


