
            Londerzeel, augustus 2018

Aan alle inwoners van Londerzeel

Allerbeste inwoners,

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober worden voor Londerzeel en zijn inwoners 
dé ultieme kans om een duidelijke wissel op de toekomst te bekomen.

LWD (Londerzeel Warm & Dynamisch) werd na de verkiezingen van 2012 jammer genoeg door 
alle andere partijen bewust in de oppositie geduwd, maar niet getreurd! 

Onze beweging voor alle Londerzeelse burgers heeft in de voorbij 6 jaar niet stilgezeten: 

 • We hebben waar mogelijk op de gemeenteraad frisse en toekomstgerichte 
    voorstellen gelanceerd, waarvan sommige, ondanks tegenkanting bij de indiening, 
    door onze niet aflatende druk door de meerderheid werden gerealiseerd.
 • LWD heeft goede voorstellen op de gemeenteraad steevast mee goedgekeurd.
 • In de voorbije 6 jaar hebben we aandachtig geluisterd naar wat er leeft en hebben 
    we goed genoteerd waar de knelpunten zich bevinden.
 • We hebben ook stevig gewerkt aan een evenwichtig, ambitieus, maar realistisch 
    meerjarenprogramma voor een mooier en sterker Londerzeel, waarvan u binnenkort 
    een volledig exemplaar in uw brievenbus mag verwachten.
 • LWD is op die 6 jaar sterk gegroeid en het aantal sympathisanten blijft steeds 
    toenemen, wat ons sterkt in onze overtuiging dat Londerzeel veel van ons verwacht!

En we blijven het herhalen: LWD wil zich niet vereenzelvigen met de klassieke politieke 
partijen. LWD wil vooruit met Londerzeel. Niemand in ons team zal een boterham minder 
eten zonder de lokale politiek. En iedereen zal door ons gelijk worden behandeld, ongeacht 
de achtergrond of politieke overtuiging.

LWD en al zijn sympathisanten gaan uitsluitend voor een beter, mooier en sterker 
Londerzeel!

Maak nu reeds kennis met onze 25 kandidaten, stuk voor stuk toppers en vang een eerste 
glimp op van onze belangrijkste speerpunten voor de toekomst: met LWD wordt Londerzeel 
anders!

Met warme en dynamische groeten,

Conny Moons
Lijsttrekker
Namens alle LWD-kandidaten en het LWD-campagneteam!

LWDLonderzeel@gmail.com
   www.lwdlonderzeel.be

‘Voor een sterker en mooier Londerzeel!’

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.

Ons programma is er één op langere termijn, waaraan vanaf dag 1 zal gewerkt 
worden. Maar wel eentje waar jullie actief bij betrokken zullen worden en over 
wiens uitvoering op heel regelmatige basis zal gecommuniceerd worden. Wij 
roepen iedereen van goede wil op om hieraan mee te werken. Als geen ander 
beseffen we dat onze ambities zullen moeten uitgevoerd worden binnen een 
haalbaar budgettair kader. We zullen constant moeten evalueren en waar nodig 
bijsturen.

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. Maar een dorp, zelfs al zou 
het fraai ogen, moet bruisen. Onze dorpen moeten een ontmoetingsplaats zijn 
voor jong en oud, voor eigen inwoners, maar ook voor wie ons dorp aandoet 
om een terrasje te doen, te shoppen of er gewoon te kuieren. De ‘beleving’ 
maakt het verschil. 

• Opmaak van een integraal masterplan voor elke dorpskern.
• Onze dorpskernen worden op verschillende vlakken met elkaar 
 verbonden.
• Een stimulerend beleid t.a.v. horeca en winkels.
• Bijzondere aandacht voor netheid en goed onderhoud.
• Straten actief ‘vergroenen’ en realiseren van voldoende 
 speelgelegenheid.

2. Waar duurzaamheid en veiligheid voorop staan

De verantwoordelijkheid voor het behoud van onze blauwe planeet begint bij 
ieder van ons en dus zeker ook bij het bestuursniveau dat het dichtst bij de 
mensen staat, namelijk de gemeente.

LWD wil hier als burgerbeweging zijn volle verantwoordeklijkheid nemen en wil 
alvast onze gemeente en haar omgeving aan de toekomstige generaties in een 
‘betere staat’ doorgeven. LWD trekt hier onomwonden de kaart van een even-
wichtig, maar stimulerend beleid: het is beter te voorkomen dan te genezen. 

• Gerichtere aanpak van zwerfvuil.
• Inzetten op toekomstgericht energiezuinig wonen: gerichte 
 informatievoorziening.
• Gebruik van moderne technieken.
• Een actief drugs- en alcoholbeleid.
• Een buurtinformatienetwerk uitbouwen in samenwerking met politie.

3. Een mobiele gemeente

Op verschillende week- en weekenddagen sta je op veel plaatsen in Londerzeel 
zo goed als stil.  Met doordachte en samenhangende maatregelen, gebundeld 
in een masterplan voor mobiliteit,  wil LWD de verkeersdoorstroming terug vlot 
trekken.  

• Ruimtelijk beleid en mobiliteit, hand in hand.
• Een toekomstgerichte en goed doordachte ruimtelijke ordening.
• We weten dat de tram uit Brussel er aankomt.

4. Een sociale gemeente voor iedereen

Londerzeel wil een op-en-top Vlaamse, maar tegelijk ook 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 toegankelijkheid van alle openbare plekken voor wie minder mobiel is. 
Maar het omvat ook de nodige aandacht en het zorgen voor onze medemens 
die het moeilijk(er) heeft. 

• Aandacht voor een optimale werking van het nieuwe Vast Comité 
 Sociale Dienst.
• Actief opsporen en bezoeken van alleenstaande ouderen. 
• Actieve en spoedige integratie van nieuwkomers door tal van 
 initiatieven.
• Zorgen dat senioren zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
• Een integrale armoedebestrijding.
• Voldoende buitenspeelruimtes voor kinderen in de verschillende 
 wijken.
• Goed onderhouden en voldoende accommodatie voor tal van 
 initiatieven.
• Betaalbaar wonen.
• Onze kinderen zorgeloos laten opgroeien, met de beste 
 schoolfaciliteiten door een integraal schoolbeleidsplan.

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.  Onze admini-
stratie moet een goed geoliede machine worden, ten dienste 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.

• Sterke dialoog, met en tussen verenigingen.
• Actieve promotie van Londerzeel en haar mogelijkheden.
• Meer transparantie.
• Gezonde financiën.
• Meer met minder.
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Conny 
    Moons

   Hilda 
Van Campenhout

Ine 
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   Marc 
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   Els 
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  Dolf 
Willems
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Dimitri 
  Mertens

Geert 
  Cleymans

   Jan 
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  De Smedt

Piet 
  Buelens

Luc 
  Steenackers

Nathalie 
  Aelbrecht

Koen 
  Zwetsloot

Suzy 
   Brugmans

Frank 
   Pas

Pierre 
  Van den Broeck

Arnold 
  Rottiers

UITNODIGING AAN ALLE INWONERS 
VAN LONDERZEEL

‘Voor een sterker en mooier Londerzeel’
Op zaterdag 15 september stelt LWD zijn kandidaten 

én zijn programma exclusief aan Londerzeel voor. 
Maak kennis met deze straffe mensen en kom mee 

genieten van wat dit dynamische team in petto heeft!
Zaterdag 15 september 2018, Gildenhuis Londerzeel 

Iedereen welkom vanaf 19.00u


