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Dit meerjarenprogramma kwam tot stand dankzij een reeks brainstormsessies met LWD-sympathisanten en -raadsleden en dankzij een serie gesprekken 
met medewerkers van onze gemeente en actoren van het terrein. Tot slot lieten we ons inspireren door een reeks memoranda, van ondermeer VOKA, 
Unizo, Beweging.net, Seniorenraad, Parochiewerking Malderen, Horeca Vlaanderen, AquaFlanders en de eigen gemeentelijke administratie.
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Politiek bedrijven verschilt eigenlijk niet veel van wat een bedrijf 
te doen staat: het vereist visie over ‘waar naartoe’, maar ook een 
duidelijk ‘inzicht in de achtereenvolgende stappen die nodig zijn’ 
om die ambitie te realiseren. Maar het vraagt ook realisme, daad-
kracht en de gave om alle betrokkenen te inspireren en te moti-
veren.

Het plan dat voorligt is het resultaat van vele gesprekken, met be-
woners en belangengroepen, met medewerkers uit onze gemeen-
telijke administratie en natuurlijk ook met trouwe sympathisanten. 
Bovendien zijn we ook elders gaan kijken om te leren hoe men daar 
het verschil heeft gemaakt.

Jullie weten allemaal dat LWD – Londerzeel Warm & Dynamisch – 
geen klassieke politieke partij is. LWD wil in de eerste plaats ‘een 
beweging van alle Londerzelenaars’ zijn, ongeacht strekking of af-
komst. En we hebben maar één enkel doel voor ogen, nl. van Lond-
erzeel een sterke, goed bestuurde gemeente maken, waar het voor 
iedereen goed is om te wonen en te vertoeven. Maar ook een ge-
meente waar veel aandacht is voor de toekomst van onze planeet, 
waar de inwoners voldoende welvarend zijn en kunnen genieten 
van een mooie, groene en verzorgde omgeving, waar accommo-
datie en kwalitatieve diensten ter beschikking staan van iedereen 
– jong en oud, maar ook van hen die het om de ene of andere reden 
wat moeilijker hebben. 

LWD wil van Londerzeel een fiere gemeente maken. Volledige 
transparantie en een permanente interactie met burgers, bedrijven 
en verenigingen zijn daartoe essentiële hoekstenen. Een gezond 
financieel beleid is dat trouwens evenzeer.

Tenslotte behoort onze gemeente aan haar burgers: LWD is niet 
uit op macht, maar heeft wel de ambitie om ‘samen met jullie alle-
maal’, de voorwaarden te creëren die ‘ons samen’ zullen toelaten 
om deze mooie ambities waar te maken.

Ons programma is er één op langere termijn, waaraan vanaf dag 
één zal gewerkt worden. Maar wel één waar jullie actief bij betrok-
ken zullen worden en waarvan de uitvoering op heel regelmatige 
basis zal worden gecommuniceerd.

Wij roepen iedereen van goede wil op om hier aan mee te werken. 
Als geen ander beseffen we dat onze ambities zullen moeten uit-
gevoerd worden binnen een haalbaar budgettair kader. We zullen 
constant moeten evalueren en waar nodig bijsturen.

Ons programma ‘voor een sterker en mooier Londerzeel’ is uitgew-
erkt rond vijf concrete doelstellingen:
1. Actieve dorpen met karakter
2. Waar duurzaamheid en veiligheid voorop staat
3. Een mobiele gemeente
4. Een warme gemeente voor iedereen
5. Dynamisch, efficiënt, interactief en transparant.

Meerjarenprogramma 
‘voor een sterker en
mooier Londerzeel’!



1. Actieve dorpen met karakter
Het ene dorp is het andere niet, maar één ding staat vast: iedereen wil 
leven, werken, winkelen en zijn vrije tijd beleven in een omgeving die 
aantrekkelijk is, die uitnodigt en die ons het allerbeste gevoel geeft. 

Mensen van buiten de gemeente vinden Londerzeel-centrum best wel 
leuk en aangenaam. Maar, er is werk aan de winkel om enkele minder 
fraaie plekken op een goeie manier weg te werken, het onderhoud en 
de netheid van straten en pleinen te verbeteren en meer in te zetten op 
verfraaiing en groen. Op verschillende plaatsen moeten we de juiste ac-
centen leggen, bijv. om het gebruik van de fiets aan te moedigen en de 
veiligheid van voetgangers te verhogen. Eigenlijk gaat het hier over prin-
cipes en initiatieven die we zonder uitzondering op al onze dorpskernen 
willen toepassen.

Een dorp, ook al oogt het fraai, moet daarenboven bruisen. Onze dorpen 
moeten een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud, voor eigen inwo-
ners, maar ook voor wie ons dorp aandoet om een terrasje te doen, te 
shoppen of er gewoon te kuieren. De ‘beleving’ maakt het verschil. Daar-
om is het belangrijk dat we horeca en terrassen stimuleren, dat we de 
juiste omgevingsfactoren creëren, dat we de toegankelijkheid en bereik-
baarheid in alle opzichten stimuleren en dat we een integratie voorzien 
met kindvriendelijke parken en groene gordels.

Dit vereist een duidelijke toekomstvisie over de manier waarop we onze 
dorpskernen willen laten evolueren. Jullie zullen kunnen vaststellen dat 
we op meerdere punten planmatig tewerk willen gaan, hetgeen betekent 
dat we op verschillende domeinen onze brede visie eerst zullen moeten 
doorvertalen naar een goed uitgebalanceerd ‘plan’.

 Concentreren van terrassen en winkelzones (zie ook 
 ‘Horeca- en Winkelplan’)

 Gezellige verkeersluwe winkelstraten, waar ook gratis 
 WIFI wordt aangeboden

 Doorgaand verkeer maximaal weren uit de dorpskern, 
 waardoor de facto ‘lage emissiezones’ gecreëerd 
 worden

 Voldoende en goed bewegwijzerde parkeerplaatsen, 
 aan rand en in de nabijheid van winkels, waar mogelijk 
 ondergronds uitgewerkt, in samenwerking met 
 privé-investeerders

 Accent op ‘beleving’ - straatmeubilair, kunst, 
 verlichting, water, groen, …

 Groencorridors rond en door de dorpskernen 
 (zie ook ‘Groenplan’)

 Brede en kwalitatieve voetpaden en voetwegels
 Tegengaan van’ verstedelijking’ en een de facto 

 ‘slaapgemeente’
 Een consequente ruimtelijke planning, vertaald in een 

 RUP per dorp
 Ontsluiting waar mogelijk van de dorpskernen naar 

 een ringweg voor doorgaand verkeer, met 
 éénrichtings-verkeer in knelpunt-straten en uitrijwegen 
 achter drukke straten in het centrum

 Bijzondere aandacht voor ons erfgoed, door het in 
 kaart te brengen, te onder-steunen, te promoten en te 
 gebruiken

Opmaak van een integraal masterplan voor elke 
dorpskern, met volgende principes:
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Een stimulerend beleid t.a.v. horeca en winkels:
 Opmaak van een Horeca- en Winkelplan, samen met hun organisaties
 Opzetten van een structureel ‘Overlegplatform Horeca & Handel’
 Het aantal horecazaken en terrassen moet groeien (o.m. rond de kerken), met een duidelijk, transparant en stimulerend terrasreglement 

 en een minimale uniformiteit
 Actieve ondersteuning van promotie voor onze handel en horeca, maar ook van onze toeristische troeven, voor opstart van nieuwe 

 terrassen, handels- en horecazaken, onder meer via een ‘economieloket’ dat fungeert als uniek aanspreekpunt voor onze lokale 
 economische actoren

 De Schepen van Lokale Economie wordt een ‘Schepen van Economische Ontwikkeling en Toerisme’
 Meer aandacht voor verfraaiing, o.m. in aansluiting op ‘feesten’, zoals jaarmarkten, opendeur-weekends, braderijen, kerstmarkt, 

 Warmste Week, tractorparade, enz. of ‘feestperiodes’ zoals het eindejaar (met kerststallen, feestverlichting, enz.), Valentijn, nationale en 
 Vlaamse feestdagen, Pasen, enz.

 Accent op ‘ondersteunen’ en ‘stimuleren’ en zeker niet betuttelend, terwijl regels en lasten zullen worden afgestemd op deze van de 
 buurgemeenten

 Pop-ups en zomer- of winterbars moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als de reguliere uitbatingen en lokale ondernemers zullen 
 steeds kunnen meedingen
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 Nette en structureel onderhouden straten, wegels en pleinen
 Een beter uitgebouwde ‘dienst netheid’ die meer planmatig 

 wordt ingezet en voldoende aanwezig is, ook preventief
 Voldoende vuilnisbakken op alle drukbezochte en gevoelige 

 plaatsen
 Gebreken aan het openbaar domein worden stipt opgevolgd
 Burgers krijgen een app via dewelke problemen kunnen 

 gesignaleerd worden
 Groot onderhoud volgens een 5-jarenplan en ook aldus 

 gebudgetteerd
 Gevels en terreinen die aan openbaar domein palen, moeten 

 netjes zijn en worden getoetst aan een nog uit te werken 
 gemeentelijk reglement

 Promoten en ter beschikking stellen van woonconsulent/
 bouwmeester

 Stimuleren van renovatie woningen die niet aan de woonnorm 
 beantwoorden 

 Leegstand wordt actief opgevolgd, alsook invoeren van 
 belasting op niet onderhouden terreinen (waar afbraak, schroot 
 of afval ligt)

 Opmaak van een ‘Groenplan’ (per 6 jaar) - te starten bij de 
 toegangswegen naar de gemeente (“eerste indruk over ons dorp”)

 Inventaris van het vergroeningspotentieel
 Inzetten op inheems en onderhouds-vriendelijk groen

Bijzondere aandacht voor netheid en goed 
onderhoud:

Straten actief 
‘vergroenen’:
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 Definitieve vorm voor het binnengebied Egmont
 Herinrichting van de stationsomgeving 
 Herinrichting van het kerkplein van St-Jozef
 Beter beheersen van het doorgaand verkeer in Steenhuffel-dorp

Aanpakken van enkele cruciale uitdagingen:

BRUISENDE EN NETTE DORPSKERNEN.

Putten en ongelijk liggende stenen in trottoirs; vuil 
op de stoep of onkruid langs de voorgevel van hui-
zen of op braakliggende kavels; onverzorgde gevels 
langs de straatkant - iedereen wil ervan af.
Mits enkele gerichte ingrepen en een betere en 
strikt toegepaste reglementering kan dat ook. En ja, 
dit vereist ook de permanente inzet van een ‘dienst 
netheid’ die de straten proper houdt en het plaatsen 
van voldoende afvalkorven. Maar het gaat ook over 
het duidelijk vastleggen van een ambitie, een regel-
matige controle en evaluatie en het wijzen van burg-
ers op hun verantwoordelijkheid.
Hetzelfde geldt ook voor de sfeer en de aantrek-
kingskracht van onze dorpen: LWD wil resoluut gaan 
voor meer terrassen, meer groen, gezellig straat-
meubilair, hier en daar een waterpartij en enkele 
kleine ingrepen die de sfeer en de uitstraling een 
boost geven, en natuurlijk winkelstraten die ook 
‘echte winkelstraten’ zijn. Goed bewegwijzerde par-
keergelegenheid maakt hier ook deel vanuit.

‘Niets houdt ons tegen om deze ambitie heel snel in 
realiteit om te zetten! Over enkele jaren moeten de 
positieve effecten van deze ingrepen reeds voelbaar 
zijn. Onze ligging langs de A12 én de structuur van 
onze dorpen, geven ons veel mogelijkheden. Slechts 
een klein deel is daarvan op vandaag gebruikt.’

7



2. Waar duurzaamheid en veiligheid 
  voorop staan
De verantwoordelijkheid voor het behoud van onze blauwe planeet be-
gint bij ieder van ons en dus zeker ook bij het bestuursniveau dat het 
dichtst bij de mensen staat, nl. de gemeente.

LWD wil hier als burgerbeweging zijn volle verantwoordelijkheid nemen 
en wil alvast onze gemeente en haar omgeving aan de toekomstige gen-
eraties in een ‘betere staat’ doorgeven. Maar duurzaamheid gaat hand in 
hand met veiligheid, in de brede en integrale betekenis van het woord: 
in het verkeer, tegen alle vormen van agressie, maar ook van de volks-
gezondheid. Dit vereist maatregelen van preventie, toezicht en strikte 
handhaving van de regels. 

LWD trekt hier onomwonden de kaart van een evenwichtig, maar stimul-
erend beleid: het is beter te voorkomen dan te genezen. We gaan er van 
uit dat ook ‘de gemeente zelf’ hier een belangrijke verantwoordelijkheid 
draagt: met de politiezone, de wijkagenten en de bewoners zal ‘elke 
straat’ geëvalueerd worden op haar verkeersveiligheid en zullen maatre-
gelen geïdentificeerd worden die noodzakelijk zijn om de situatie te op-
timaliseren. 

 Zonnepanelen op ‘alle’ gemeentelijke daken
 Stimuleren van zonnepanelen bij bedrijven en burgers 
 Minstens één windmolen op ons grondgebied, bij voorkeur 

 aan industrie-terrein A12
 Actief promoten van isolatie in woningen en kantoren, o.m. 

 door het ter beschikking stellen van thermografische 
 luchtscans

 Voor bovenstaande initiatieven mikken we op een 
 coöperatie waarin de inwoners mee kunnen participeren: 
 door te investeren kunnen alle burgers mee genieten van de 
 eco-rendementen, zelfs indien ze op hun eigendommen geen 
 lokale productie kunnen plaatsen (via dividenden die in die 
 sector jaarlijks tussen de 3,5 en 5% opleveren)

 Samen met de netbeheerder overschakelen naar ‘slimme’ 
 openbare verlichting in combinatie met ‘ver-LED-ding’

 Voorzien van voldoende oplaadpunten voor e-bikes en 
 elektrische voertuigen

Onze gemeente wordt ‘energieneutraal’:
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Actief aanpakken van zwerfvuil en 
optimaliseren huisvuilophaling:

 Preventie via initiatieven met scholen en (jeugd)
 verenigingen

 Actieve communicatie met borden in gevoelige 
 gebieden

 Meer afvalkorven in landelijk gebied
 Gevoelige plekken zullen desnoods gemonitord 

 worden met camera’s
 Samenwerking met buurtbewoners om een oogje 

 in het zeil te houden
 Stevige GAS-boetes voor wie een inbreuk pleegt
 Ontraden van plastic verpakking i.s.m. de lokale 

 handel
 Lancering van een gemeentelijke shoppingtas
 Ondergronds brengen van de bestaande 

 recyclage-containers
 Onderzoek naar een alternatief voor de 

 klassieke ‘dure’ ophaling van huisvuil, door o.m. 
 het per wijk inplannen van ondergrondse 
 restafval- en recyclage-containers

9



 

 

 Stimuleren van alternatieve woonvormen (kangoeroe-woning, 
 co-wonen, woongroepen, e.a.)

 Hergebruik van leegstaande landbouw-bedrijfsgebouwen stimuleren 
 voor activiteiten die aansluiten bij het platteland en/of 
 herwaardering van erfgoed

 Stimuleren en ondersteunen van boerenmarkten
 Stimuleren van plattelandstoerisme, boerderijwandelingen, ‘erfgoed in de kijker’ en erfgoed fiets- en wandelroutes
 Onderzoeken van de mogelijkheid tot opstart van een kinderboerderij, i.s.m. scholen, landbouworganisaties en verenigingen
 Stimuleren van houtkanten
 Stimuleren van milieu-opvoeding, i.s.m. alle betrokken actoren
 Actief monitoren van de waterkwaliteit in onze beken en de bronnen van verontreiniging opsporen en beheersen
 Een gemeentelijk reglement dat de toepassing regelt van een hemelwaterplan, maar o.m. ook bouwheren verplicht om grondwater, 

 dat ter gelegenheid van een werf wordt opgepompt, af te leiden naar de nabijgelegen regenwaterputten, i.p.v. af te voeren via riool 
 of gracht

 Ook eigen waterwinners betalen een saneringsbijdrage of -vergoeding, waarmee water-infrastructuur kan gefinancierd worden

Inzetten op toekomstgericht wonen:

Verzoenen van landbouw en milieu:
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 Jaarlijkse preventiecampagnes i.s.m. scholen, verenigingen en 
 organisatoren.

 Plaatsen van extra verlichting op “drugs-gevoelige” plaatsen 
 Actieve monitoring van speelpleinen, i.s.m. de omwonenden en 

 de wijkagent
 Personen met drugsproblemen zullen worden geïdentificeerd 

 en opgevolgd.
 Samen met de scholen en hun ouders zullen trajecten worden 

 uitgewerkt. 

Een actief drugs- en alcoholbeleid:

Een ‘integraal’ veiligheidsbeleid:
 Heropstart van een driemaandelijks ‘integraal 

 veiligheidsoverleg’, i.s.m. politiezone, brandweerzone 
 en de betrokken diensthoofden van de gemeente

 Optimaliseren van de wijkwerking (met o.a. 
 buurtinformatienetwerken)

 Inwoners werken mee aan een veiliger Londerzeel 
 via WhatsApp groepen, geïntegreerd in de 
 gemeentelijke app

 In overleg met alle buurgemeenten wordt 
 geïdentificeerd waar er nog extra ANPR-camera’s 
 moeten of kunnen geplaatst worden

 Inzetten op zelfredzaamheid van de bevolking, 
 o.m. door in samenwerking met de brandweerzone 
 actief advies te verlenen over plaatsen van 
 detectieapparatuur
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HET ‘INZETTEN OP DUURZAAMHEID EN GROEN’, MOET IN ‘ONZE GRONDWET’!

Elk dorp heeft, wat ons betreft, zijn park of noem het misschien zijn ‘groene long’… Dat kan publiek domein 
zijn, maar kan ook een combinatie zijn van publiek- en privédomein. Heel wat groen is in ons Londerzeel on-
derbenut en als dusdanig te weinig erkend en werd of wordt onvoldoende beschikbaar gemaakt voor bijvo-
orbeeld speelweefsel of een wandeling in de natuur. Kijk voor het Centrum naar het burchtdomein, dat bijna 
fysiek doorloopt, langs de Molenbeek, tot tegen het nieuw kerkhof…! Of kijk naar het bosje van Neeravert 
op Sint-Jozef dat, mits enkele gerichte ingrepen veel potentieel heeft en kan doorlopen tot het voetbalveld in 
het noorden en zou kunnen aansluiten op de wijk Broekveld in het westen. Malderen beschikt over het mooie 
stukje natuur tussen Maldersesteenweg en de grens met Lippelo, waar ook nog veel potentieel aanwezig dat 
nog niet is aangeboord. Steenhuffel heeft het gebied ten zuiden van het dorp, van de Heerbaan, langs de 
Grote Molenbeek tot de Watermolenstraat…

‘Onze generatie moet volledig inzetten op het vrijwaren van open ruimten en het behoud en het versterken 
van ons groen. Op dezelfde manier moeten we drastisch opteren voor groene energie. Wanneer we als ge-
meente een windmolen en zonnepanelen kunnen plaatsen en we slagen erin om burgers en bedrijven daarin 
mee te laten stappen, dan hebben we al over enkele jaren het verschil gemaakt. Onze wereld verandert en 
verbetert, niet door toe te kijken, maar door het kordaat nemen van de juiste beslissingen! Het nemen van de 
nodige initiatieven om zwerfvuil te vermijden is bijvoorbeeld iets heel gelijkaardigs.’
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3. Een mobiele gemeente
Op verschillende week- en weekenddagen sta je op veel plaatsen in 
Londerzeel zo goed als stil.  Met doordachte en samenhangende maatre-
gelen, gebundeld in een masterplan voor mobiliteit,  wil LWD de ver-
keersdoorstroming terug vlot trekken.  

Ruimtelijk beleid vertrekt van een brede overkoepelende visie en een 
masterplan voor de toekomst: wonen en werken; natuur en landbouw; 
recreatie en ongerepte corridors; traag verkeer en doorgaand verkeer; 
wagens en fietsen; kort- en langparkeren; …

  Maximaal vrijwaren van de open ruimte, vertrekkend van duidelijke doelstellingen en 
 vertaald in een actiever grondbeleid (stimuleren of ontraden waar nodig, terwijl de 
 opstart van een grond-databank een interessant beheersinstrument kan zijn) 

 Vermijden van verderzetting van de lintbebouwing en stimuleren van inbreiding
 Aanpakken van zonevreemdheid 
 Onderzoek naar de mogelijkheden tot uitbreiding van beschikbare KMO-zones, 

 waarbij deze vooral geconcentreerd worden bij de grote verkeersaders, in eerste 
 instantie in nabijheid A12

 Exploitatievergunningen in niet-KMO-gebied uitdovend maken en herlokalisatie van 
 dit soort exploitaties actief stimuleren

 Onderzoeken van de mogelijkheid om i.s.m. partners een co-working site op te 
 starten voor jonge ondernemers

 Herlokalisatie van de brandweerkazerne naar een lokalisatie dichter tegen de A12
 Optimaliseren van het geplande op- en afrittencomplex A12
 Een globaal parkeerbeleid ondersteunt een optimaal gebruik van de ruimte en 

 stimuleert aantrekkelijkheid en bereik-baarheid van woonkernen, handel en industrie. 
 Waar mogelijk moet parking ondergronds gaan, met mogelijkheid van bewoners 
 en bedrijven om mee te investeren en een voldoende groot gedeelte dat kan 
 gecommercialiseerd worden voor bezoekers; voldoende inzetten op actieve 
 bewegwijzering van parkeergelegenheid, reeds bij het naderen van ons dorp; 
 voorzien van laad- en loszones

 Inplannen van voldoende parkeer-gelegenheid voor vrachtwagens
 Ook voor fietsers dient er voldoende kwalitatieve stalling te worden voorzien op 

 drukke plaatsen en in de dorpskernen

Mobiliteit start bij een doordacht beleid rond 
ruimtelijke ordening:
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  Veiligheid voor voetgangers en fietsers is de prioriteit; elke weg zal worden gescoord op zijn globale veiligheid en kritieke punten 
 zullen worden geïdentificeerd en planmatig aangepakt

 Prioritiet voor wegwerken van reeds gekende gevaarlijke kruispunten, zoals Linde-Watermolenstraat-Drietorenstraat en 
 Steenhuffelstraat-Zwaluwstraat-Heide

 Actief monitoren en sturen van de verkeersstromen door toepassing van smart city technologie (koppelen van camera’s aan 
 parkingsensoren en digitale bewegwijzering)

 Doorgaand (auto-)verkeer omleiden via een lus van ringwegen, met focus op veiligheid en vlotte doorstroming.  
 In eerste instantie de gekende drukke wegen (vb. Linde, Watermolenstraat, …) aanpakken

 Over de wegen voor doorgaand verkeer wordt met de betrokken buurgemeenten jaarlijks overleg gepleegd
 Uitbreiden van alternatieven voor de wagen om zicht te verplaatsen binnen en tussen onze dorpskernen: te voet, met de 

 (elektrische) fiets en met gemeenschap-pelijk vervoer
 Invoeren lokale shuttlebus tussen de dorpen, wijken en KMO-zones, met zowel een geplande bediening op piekmomenten 

 (vb. marktdagen, spitsuren, …) als vervoer op aanvraag in dalperiodes
 Daarnaast inzetten op veilige en dynamisch verlichte wandel- en fietspaden, waarbij ook rekening gehouden wordt met e-bikers 

 en speedelecs
 Meerjarenplan om nieuwe fietspaden aan te leggen, opgenomen in het budget à rato van vooraf bepaald aantal km per jaar
 Actieplan om trage wegen en veldwegen adequaat te onderhouden om veiligheid en kwaliteit te verbeteren 
 Stimuleren, bewaken en promoten van de fietsknooppunten op ons grondgebied
 Fietsvriendelijk maken van de industriezone langsheen de A12

Verkeersstromen actief beheren via een 
combinatie van vervoersmodi, met oog voor 
veiligheid en doorstroming:
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 Dit vereist een goede voorbereiding en het  
 inkapselen in een totaal of integraal 
 mobiliteitsbeleid

 Centrale parking voorzien, aan de 
 tramhalte langs de A12, gekoppeld aan en 
 kaderend in een algemeen gemeentelijk 
 circulatieplan

 Voorzien in permanente informatiedeling 
 aan de tramreizigers en aan de 
 Londerzeelse inwoners over de aansluitings-
 mogelijkheden

 Voorafgaand en tijdens werken dient een duidelijke communicatie gevoerd te worden met bewoners, handelaars en 
 bedrijven zodat ongemakken tot een minimum beperkt blijven en de betrokkenheid vergroot wordt.  Plannen worden waar 
 mogelijk aangepast aan de opmerkingen en suggesties die uit dit overleg komen.

 Nieuwe situaties op vlak van ruimtelijke ordening, wegenis, verkeer, werken, enz… worden ‘altijd’ vergezeld van flankerende 
 maatregelen inzake veiligheid, signalisatie, verkeerscirculatie, parking en algemene mobiliteit.

We weten dat de tram uit Brussel er aankomt:  

Overlast voor burgers en buurt verminderen 
door informatie en begeleidende maatregelen:
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GOEDE INVESTERINGEN VERDIENEN ZICHZELF TERUG!

Een goed en evenwichtig mobiliteitsbeleid is, om meerdere redenen, veel waard: eerst en vooral omdat het de mensen stimuleert in 
te zetten op gezonde alternatieven zoals de fiets of e-bike, maar ook omdat het de veiligheid, de leefbaarheid van onze dorpen en 
de lokale economie ten goede komt! Wie stelt dat door géén parking te creëren, de auto van zelf zal wegblijven, komt bedrogen uit. 

Mobiliteit vereist een vooruitziende en planmatige aanpak, op basis van een goed doordacht masterplan dat over de periode van een 
twaalftal jaren of zelfs meer wordt gerealiseerd. Een mobiliteitsplan gaat ook hand in hand met onze visie op ruimtelijke ordening, 
behoud van natuur en open ruimten, het realiseren van groene corridors, het juist inplannen van KMO-zones, het verdichten van dor-
pen, het op verschillende manieren met elkaar verbinden van onze dorpen, het aanbod inzake openbaar vervoer en het omgaan met 
doorgaand verkeer.

Doorgaand verkeer is een niet te vermijden last. Maar kan ook een zegen zijn wanneer we deze passanten kunnen verleiden om bij ons 
hun inkopen te doen, door ons dorp te promoten en ze naar een parking te leiden die hen snel toegang geeft tot de winkelstraten. Zo 
moeten ook onze fietsautostrades een directe toegang tot de dorpskernen geven. We weten inmiddels dat goede investeringen wel-
vaart creëren en dus meer inkomsten voor onze gemeentekas. Met LWD zijn we er sterk van overtuigd dat, mits de nodige creativiteit, 
Londerzeel echt wel het verschil kan maken!’
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4. Een warme gemeente voor 
  iedereen
Londerzeel wil een open ‘inclusieve’ gemeente zijn, waar alle inwoners 
– jong en oud – zich thuis voelen en waar een sociale mix zorgt voor 
veiligheid en leefbaarheid. Dit vereist bijvoorbeeld een goede toegan-
kelijkheid van alle openbare plekken voor wie minder mobiel is. Maar het 
omvat ook de nodige aandacht en zorgen voor onze medemens die het 
moeilijk(er) heeft. 

WWW: In een gemeente waar iedereen ‘werk’ heeft, is er ‘welvaart’ en 
waar welvaart is, is er ook ruimte voor het creëren van ‘welzijn’ en een 
stevige sociale ondersteuning, van ouderen, mensen met een handicap, 
maar ook van wie zich moet integreren.

Overigens is integratie, wat LWD betreft, in de eerste plaats een werk-
woord: het komt niet vanzelf en vereist inspanningen op alle niveaus en 
door alle betrokken actoren, van overheid tot middenveld, over onder-
wijs, buurt en verenigingen…!

Dit vereist concrete initiatieven, maar vooral ook een permanente aan-
dacht en een goede orkestratie vanwege het beleid en een intensieve 
afstemming en samenwerking met alle andere betrokken actoren.

 

 Opmaak van een duidelijk beleidsplan
 Bewaken van een voldoende representativiteit van het beheersorgaan
 Monitoring en bijsturing

 Opstarten van een “bewegingsraad” die jaarlijks enkele initiatieven opzet met de verschillende 
 verenigingen, om zo het aanbod aan alle inwoners bekend te maken.  We denken hierbij o.a. aan 
 een vrijetijdsbeurs, sportbeurs, jeugdbeurs, enz.

 Defibrillatoren in alle openbare gebouwen

Aandacht voor een optimale werking van het 
nieuwe Vast Comité Sociale Dienst:

Inzetten op welzijn en gezondheid van alle 
burgers:
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  Armoede wordt actief gemonitord en wie er mee te maken heeft wordt actief opgespoord en begeleid, 
 i.s.m. het OCMW, de parochiewerking, wijkcomités en organisaties zoals OKRA

 Stimuleren van groepsaankopen op dorpsniveau

 Actief betrekken van alle scholen en verenigingen, ev. met een extra incentive 
 Lokale taalcursussen en aanbieden van een cultuurpakket
 Laten ‘speeddaten’ van nieuwkomers en verenigingen
 Integratieambtenaar met aparte e-mail, telefoonnummer en jaarrapport
 Nieuwe inwoners kunnen in overleg een ‘peter’ en ‘meter’ worden toegewezen
 Verderzetting van de babbeltafels
 Integratie stimuleren door diversiteit ook actief in beeld te brengen in 

 gemeentelijke infobrochures en andere publicaties (“een gezicht geven”)

Actieve en spoedige integratie van nieuwkomers 
door tal van initiatieven:

 Een professionele aansturing – desgevallend in de vorm van een verzelfstandigd 
 gemeentelijk bedrijf – van alle faciliteiten en diensten die te maken hebben met 
 ouderen en de specifieke dienstverlening die daar op betrekking heeft, zoals 
 rust- en verzorging, begeleid wonen, interactie met privé-initiatieven, enz.

 Extra assistentiewoningen, liefst geïntegreerd in de woonkernen 
 Extra faciliteiten rusthuis Herfstvreugde, met integratie van de infrastructuur van 

 de cultuurcampus 
 Sociaal Dienstencentrum actief inzetten als ontmoetingsplaats om vereenzaming 

 tegen te gaan, i.s.m. verenigingen zoals OKRA en de parochiale werkingen
 Opzetten van een structureel overleg met de op te richten seniorenraad, via 

 dewelke o.m. de noden in kaart worden gebracht
 Regelmatig overleg en blijvend ondersteunen van de mantelzorgers

Zorgen dat senioren zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen wonen:

Een actieve armoedebestrijding:
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LWD winkelde voor 60,00 een volle kar bij mekaar en schonk ze aan een armoedebeweging in Londerzeel.



 

 

 
 

 In samenspraak met de buurt die mee een oogje in het zeil houdt
 Speeltuigen op speelpleintjes worden aan een jaarlijkse controle onderworpen

 Beter promoten van het sociaal verhuurkantoor om betaalbaar wonen voor 
 iedereen mogelijk te maken 

 Eén schoolomgeving, ongeacht het net, moet optimalisaties mogelijk maken
 Laten aansluiten van de campussen en delen van infrastructuur GTIL en Virgo
 Stimuleren van gezamenlijke initiatieven (zoals taalkampen, Sinterklaasfeest, enz.)
 Populariteit van de Gemeentelijke Academie verder ondersteunen door extra investeringen in het toegankelijk maken van 

 kunstonderwijs voor iedereen
 Overleg opstarten over parkingprobleem Virgo en zoeken naar een win-winoplossing
 Samenwerking tussen de scholen en de gemeentelijke diensten vergroten
 Optimaliseren van de naschoolse opvang

Voldoende buitenspeelruimtes voor kinderen 
in de verschillende wijken:

Betaalbaar wonen:

Kinderen zorgeloos laten opgroeien, met de 
beste schoolfaciliteiten:
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 Inplannen van een cultuurcampus, naast de huidige OCMW-campus, met een integratie van Academie, Bibliotheek en lokalen voor 
 repetitie, workshops en tentoonstellingen. De overige gemeentelijke infrastructuur die verband houdt met cultuur en verenigings-
 werking, zal vanuit deze centrale campus worden aangestuurd.  We denken hierbij bijv. aan Cultuurhuis Walschap, dat ook verfraaid zal 
 worden om (nog) beter bruikbaar te zijn voor verschillende doelgroepen en verenigingen

 Herbestemmen, steeds in samenwerking met eigenaars en/of andere instanties,  van (bijna) niet meer gebruikte maar voor de 
 gemeenschap waardevolle gebouwen, bijv. het oude stationsgebouw, het Oud Gemeentehuis, de Bergkapel, enz. 

 In overleg en samenwerking met de parochie een maximale invulling geven aan de Burchtsite, alsook onderzoeken welke 
 mogelijkheden er zijn om de kerken meer in te zetten voor culturele initiatieven, waarbij de (extra) inkomsten die daaruit komen, 
 aangewend worden voor onderhoud van die gebouwen 

 Onderzoek van de mogelijkheid voor het opstarten van een centrale gemeentelijke portal via dewelke alle beschikbare infrastructuur 
 (zowel openbaren als private) kan worden gehuurd en vastgelegd; via dezelfde weg kan ook de verhuur geregeld worden van podia, 
 nadarhekkens, geluidsmeter, brandblussers en ander ondersteunend materieel, evenals het informeren van - desgevallend - betrokken 
 diensten zoals politie, brandweer of de gemeentelijke technische dienst; ook alle toepasselijke reglementen zijn hier raadpleegbaar

 Jaarlijkse inspectie van de jeugdinfra-structuur – goed onderhoud levert ‘credits’ op die de jeugdverenigingen kunnen gebruiken om 
 er iets extra’s mee te doen

 Een flexibel inzetbare fuifzaal moet zeker overwogen worden, al dan niet in samenwerking met een privé-partner
 In buurten en wijken waar daar om gevraagd wordt kunnen petanque-velden worden aangelegd, ter versterking van de 

 buurtwerking en de activering van senioren

Voldoende en goed onderhouden accommodatie 
voor tal van initiatieven die mensen dichter bij 
elkaar brengen:

IN EEN CORRECTE MAATSCHAPPIJ TELT IEDEREEN 
MEE!

Alles evolueert snel, onze economie draait goed, techno-
logie haalt in veel domeinen de bovenhand, maar mensen 
blijven steeds mensen. Een stevig waardenkader en een leu-
ke opleiding is van het beste dat we onze kinderen kunnen 
meegeven. Onze gezinnen en hun leefomgeving, maar ook 
jeugd- en sportverenigingen zijn hier, samen met het lokaal 
onderwijs, onze belangrijkste bakens. En dat is maar goed 
want een gemeente heeft bij uitstek de taak om diegene die 
noden hebben te helpen.   Daarom is de behoefte aan zorg-
zaamheid voor mensen die het moeilijk hebben - om welke 
reden dan ook: zij het hun geestelijke of fysieke gezondheid, 
zij het leeftijd (senioren), of verlies van werk belangrijk. En op 
dezelfde manier moeten we ook ons best doen om nieuwe 
bewoners te verwelkomen en actief te integreren.

Piet, Marleen, Hilda, Pierre en Suzy: ‘De gemeente staat als 
bestuursniveau het dichtst bij de mensen en moet hier een 
belangrijke verantwoordelijkheid opnemen. Ook hier is het 
motto van LWD: de situatie in kaart brengen, doelstellingen 
vastleggen en er in overleg en samen met alle actoren tegen-
aan gaan. Wij vinden dat onze gemeente ook meer inspan-
ningen moet leveren om aan haar bevolking te rapporteren 
over de inspanningen die op dit vlak worden geleverd en 
natuurlijk ook over de behaalde resultaten. Alleen zo creëren 
we ook het nodige draagvlak bij iedereen. In het verleden is 
dat veel te weinig gebeurd.’
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5. Dynamisch, efficiënt, interactief 
  en transparant
LWD wil het gemeentebestuur een actief verbindende rol laten spelen 
om alle actoren op efficiënte en dynamische wijze te laten samenwerken.  
Hierbij wordt ook volop de kaart van nieuwe technologieën getrokken 
(digitalisering), om zo op interactieve wijze bewoners, bedrijven en 
verenigingen te betrekken en te informeren. 

Onze administratie moet een goed geoliede machine worden, ten dien-
ste van de bevolking, met een focus op initiatieven die onze gemeente 
beter, mooier en sterker maken.

En… een gezonde financiële basis is en blijft een andere belangrijke 

hoeksteen van een kwalitatief lokaal beleid.

Transparantie tenslotte is voor LWD één van de hoekstenen van onze 
democratie. We zullen er veel aandacht aan schenken, omdat we voelen 
en merken dat Londerzeel er behoefte aan heeft. Het gaat in 2019 niet 
meer op dat belangrijke dossiers voor de toekomst van uw gemeente 
met de ontwikkelaar worden uitgetekend, zonder voorafgaand het stand-
punt van de bevolking en van de betrokken omwonenden te kennen… 
Zoals het evenmin opgaat dat men een bevraging organiseert om vervol-
gens geen rekening te houden met de resultaten…

 Herbekijken van de rol en de werking van alle formele overlegorganen tussen gemeente en verenigingen, inclusief alle 
 gemeentelijke adviesraden, met het oog op een herdynamisering

 Vanuit gemeente actief aansluiten bij initiatieven uit het middenveld
 Subsidies op basis van concrete projecten en liefst onder de vorm van ondersteuning en promotie.  Logistieke ondersteuning 

 bestendigen en versoepelen
 Afstemmen en communiceren van activitei-ten via een gemeentelijke jaarkalender 
 Een evenementenbegeleider en fuifcoach als aanspreekpunt voor alle verenigingen, via dewelke ook know-how, logistieke 

 ondersteuning, … enz. ter beschikking kan gesteld worden en via dewelke ook de coördinatie met de veiligheidsdiensten kan 
 gebeuren

 Structurele afspraken om het delen van bestaande infrastructuur te stimuleren (gemeentelijke cultuur- en sportinfrastruc-tuur, 
 privézalen, schoolinfrastructuur, kerken, …) 

 Meer in het bijzonder in de economische sfeer moet de gemeente als “lijm” fungeren tussen bedrijven, handelszaken en vereni
 gingen om sociaal engagement te stimuleren 

 Organisatie van een jaarlijkse ‘Staten-Generaal van de lokale economie’

Sterke dialoog, met en tussen verenigingen:
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Meer transparantie:
 

 Attractiever maken van de website  www.londerzeel.be, met digitale loketten voor verschillende doelgroepen 
 Digitale infoborden aan de ingangswegen en in de dorpskernen (ingeschakeld in een smart city concept)
 Smartphone-app van de gemeente, zowel om info te pushen naar inwoners als om vragen/suggesties/opmerkingen van inwoners 

 te capteren
 Via wekelijkse permanentie in de vier deelgemeenten (bijv. aansluitend op de buurttafels) zorgen we voor persoonlijke 

 contactmogelijkheden voor mensen die minder vertrouwd zijn met digitale media
 Opmaak van een ‘Toerismeplan’ dat de toeristische troeven in kaart brengt en promoot

 Na drie jaar, d.w.z. in het midden van de bestuursperiode, organiseren we een grote bevraging om het beleid tussentijds te 
 evalueren en bij te sturen

 Resultaten van bevragingen en overleg-momenten met de bevolking worden integraal op de website gepubliceerd
 Verslagen van gemeenteraden en gemeen-teraadscommissies worden tijdig overge-maakt aan de leden en voor de bevolking 

 goed zichtbaar toegankelijk gemaakt op de website
 De vergaderingen van de gemeenteraad worden life gestreamd, zodat elke burger ze vanuit zijn zetel kan volgen
 Gemeenteraadsleden en bevolking moeten veel soepeler schriftelijke en mondelinge vragen kunnen stellen, liefst via een 

 elektronisch kanaal; alle vragen en alle antwoorden zullen - voor iedereen raadpleegbaar – op de website worden gepubliceerd; 
 het intern reglement van de gemeenteraad wordt aangepast vanuit een optiek die interactie tussen burger en beleid 
 maximaliseert

 Er wordt minstens tweemaal per jaar op een duidelijke, begrijpelijke en correcte manier gecommuniceerd over de financiën 
 (uitgaven en inkomsten); op dezelfde manier wordt er ook een zinvol budgettair meerjarenplan uitgewerkt en kenbaar gemaakt

Structurele en interactieve informatiedeling:

 Londerzeels cultuurabonnement in samenwerking met Academie en lokale verenigingen
 Actief stimuleren van initiatieven zoals boerenmarkten, gezamenlijke opendeur-dagen, dorpsfeesten, enz.
 Logistiek ondersteunen van buurt-initiatieven door – in samenwerking met lokale handelaars – het aanbieden van een aantal 

 totaalpakketten (bijv. aanleveren en ophalen van tapinstallatie, statafels, stoelen, drank, BBQ,  ….)  zodat het organiseren van 
 buurtfeesten makkelijker wordt

 Dorpsmarketing om plattelandstoerisme en erfgoedtoerisme te stimuleren (“Uit in Londerzeel”)
 Maximaal betrekken van de lokale handel en middenstand bij culturele initiatieven op openbaar domein

Actieve promotie van Londerzeel en haar 
mogelijkheden:
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 Het financiële plaatje van onze gemeente klopt nog steeds niet! De kosten moeten structureel dalen.  We doen enkel 
 nog uitgaven die bijdragen tot het uitvoeren van onze kernopdrachten die investeringen zijn in de realisatie van onze 
 toekomst-strategie.  Wat overbodig is, wordt geschrapt.  En voor alles wat we wel nog doen, zal herbekeken worden 
 hoe dit eventueel anders en goedkoper kan.  

 Met subsidies zal zuinig worden omgesprongen, en waar toegepast moeten ze heel doelgericht zijn
 Met veel aandacht zullen alle langlopende kredieten worden geëvalueerd en bekeken hoe deze kunnen 

 geoptimaliseerd worden
 Op dezelfde manier zal bekeken worden hoe we de inkomsten kunnen genereren zonder dat de bevolking hier een 

 directe impact van ondervindt
 Alle lopende akkoorden, concessies en contracten worden geëvalueerd en waar zinvol heronderhandeld vanuit een 

 win-winsituatie met het duidelijk objectief om het verdienmodel voor de gemeente in evenwicht te brengen 
 Alle huidige belastingen worden geëvalueerd op hun netto-opbrengst, in verhouding tot de bruto kost om ze te innen, 

 uit oogpunt van een rationalisering; wanneer deze verhouding niet goed zit zal de belasting worden afgevoerd 

Gezonde financiën:

Meer met minder:

VOORUIT MET LONDERZEELRONDUIT VOOR LONDERZEEL

EEN STERK BELEID VEREIST OOK EEN GOED DRAAIENDE MACHINERIE…!

Een generaal staat nergens zonder zijn soldaten en een bedrijf staat nergens zonder zijn medewerkers. En zo staat ook een gemeente nergens 
zonder een goed geoliede administratie en gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers. Daarbij is het essentieel dat we beseffen dat een ge-
meente niet ‘alles’ zelf hoort te doen… LWD is een groot pleitbezorger van ‘co-creatie’ en samenwerking: veel initiatieven kunnen van individuele 
burgers, organisaties, bedrijven of verenigingen komen (!). Net als LWD zelf, als beweging, is een gemeente des te sterker als veel van onderuit 
wordt opgebouwd. Als gemeentebestuur moet het vooral de bedoeling zijn om initiatieven die maatschappelijk, economisch en/of cultureel bij-
dragen te stimuleren en op een gepaste manier te ondersteunen. Zelfs eigen initiatieven kan men best ‘in diezelfde geest van samenwerken’ laten 
evolueren en ontwikkelen. Dit veronderstelt op vele vlakken overleg, afstemming, openheid en een transparante planning.

‘Londerzeel beschikt over een uiterst rijk en creatief verenigingsleven en heel wat geëngageerde burgers. Daarom zijn we ervan overtuigd dat 
mits een juiste ingesteldheid en positionering vanuit de gemeente, nog een grote extra meerwaarde kan gerealiseerd worden: van XL naar XXXL+ 
met andere woorden. En ja, ook onze gemeentelijke administratie en de mogelijkheden op vlak van samenwerking met de buurgemeenten verei-
sen extra aandacht. De ambtenaren horen en zien veel. Ook hun kennis is van grote waarde en te vaak onderschat. Kortom, wisselwerking tussen 
beleid en administratie is noodzakelijk. Alleen dan kan een beleid slagen. We zijn in elk geval van plan om een aantal knelpunten, bijvoorbeeld op 
het vlak van onze gemeentefinanciën, aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen en de nodige initiatieven te nemen om ze in een veiliger 
vaarwater te sturen.  Ook hier wil LWD gaan voor duurzaamheid!’

 Een optimalere structuur van onze administratie 
 met focus op uitvoering van de kerntaken en het 
 uitvoeren van destrategische objectieven

 Concentratie van de administratie op twee 
 campussen (Brusselsestraat en Mechelse-straat), 
 aangevuld met antennes die slechts op enkele 
 vaste momenten in de week worden bemand

 Aanstellen van een ‘subsidie-adviseur’ die de 
 gemeente bijstaat in het proactief identificeren en 
 aanvragen van mogelijke subsidies, zowel vanuit 
 provinciaal, Vlaams, Federaal en Europees niveau. 

 Het is nuttig om met de (KLM-)buurgemeenten 
 samen te zitten en te identificeren ‘op welke 
 beleids-domeinen’ en ‘hoe’ er meer en beter kan 
 worden samengewerkt, steeds vanuit een stre-
 ven naar meer efficiëntie en mindere kosten; aldus 
 wordt gestreefd naar het snel realiseren van 
 schaalvoordelen, zonder de nadelen van een fusie

 Onze aansluiting bij intercommunales zullen één 
 voor één aan een evaluatie worden onder-
 worpen (doelmatigheid, efficiëntie en kosten); de 
 resultaten moeten, samen met de resultaten van 
 de evaluatie over samenwerking met de buur-
 gemeenten, worden omgezet in een aantal 
 initiatieven die Londerzeel beter moeten wapenen 
 voor de toekomst
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