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Na een mooi verkiezingsresultaat kon LWD een 
krachtig bestuursakkoord sluiten met coalitie-
partners CD&V en Groen.  Op 21 december 
legde Conny Moons bij de provinciegouver-
neur de eed af als nieuwe burgemeester en na 
de installatievergadering op 7 januari ging het 
nieuwe gemeentebestuur van start. Wie het 
nieuws de afgelopen maanden wat gevolgd 
heeft, kon vaststellen dat Londerzeel regel-
matig ter sprake kwam.  Hoog tijd dus om onze 
“burgermoeder” wat vragen te stellen.

Wat is je algemeen gevoel na deze eerste peri-
ode?
Zeer positief en dankbaar.  Positief omdat ik elke 
dag ervaar dat heel wat mensen mee aan de kar 
willen trekken om van Londerzeel een gemeente 
te maken waar het goed wonen is. En dat zowel 
binnen de coalitie, als bij de gemeentelijke dien-
sten, als bij handelaars, bedrijven en verenigin-
gen tot bij individuele inwoners.  En dankbaar dat 
ik de kans en het vertrouwen gekregen heb om 
dit alles te leiden en te coördineren. Als je, zoals 
ik, gebeten bent door de lokale politiek, dan is 
het burgemeesterschap de ultieme bekroning.  
En die verantwoordelijkheid wil ik voor de volle 
100% opnemen.

De uitdagingen voor Londerzeel zijn groot. 
Hoe wil je je ambtstermijn aanpakken ?
Van bij de start hebben wij een aantal doelbe-
wuste keuzes gemaakt, die een stijlbreuk bete-
kenen met de wijze waarop vroeger in onze ge-
meente aan politiek werd gedaan.  Zo hebben we 
met de coalitiepartners een duidelijk bestuurs-
akkoord op papier gezet en dit, als primeur, op 
ruime wijze gedeeld met alle burgers. Dit akkoord 
vertrekt van een toekomstvisie op Londerzeel en 
wordt nu vertaald naar een aantal grote “werven”. 
Belangrijkste hierbij zijn mobiliteit, leefbaarhe-
id van de dorpskernen en de transitie naar een 
meer duurzame samenleving.  Hierbij streven we 
naar een harmonieuze integratie van de verschil-
lende functies van een dorp: wonen, ontspannen, 
werken en winkelen. Dit vertalen we tegen eind 
dit jaar in een financieel haalbaar meerjarenplan. 
Want iedereen weet dat voor onze gemeentekas 
the sky nu eenmaal niet echt the limit is. Maar dat 
betekent niet dat we in afwachting van dit meer-
jarenplan niets doen!  We zetten nu al continu 
kleinere verbeterstappen. 

Kan je daar enkele concrete voorbeelden van 
geven?
Een goed voorbeeld is de algemene beleving 
van de dorpscentra dankzij zomerversiering en 

samenwerking met de plaatselijke horeca ter ver-
fraaiing van de terrassen. Dit in combinatie met 
de aanleg van nieuwe verplaatsings- en ontmoe-
tingsmogelijkheden, denk maar aan de eerste 
fietsstraat, de geplande verbinding van de 
groene long met de Kattestraat en de honden-
weide. Ook zoeken we actief de samenwerking 
op met naburige gemeenten en overkoepelende 
organisaties om kosten en inspanningen te delen 
en zo sneller en efficiënter in te spelen op oppor-
tuniteiten of problemen.

De kranten berichtten al meermaals over de 
Londerzeelse politiek. Wat toch wel opvalt, is 
dat de verstandhouding met de oppositie niet 
altijd vlot verloopt.  Hoe komt dit?
Ik begrijp dat er bij sommigen frustratie is over de 
coalitiewijziging.  En dan heb je wat tijd nodig om 
dit te verwerken. Vergeet ook niet dat de traditio-
nele partijen omwille van de Vlaamse en federale 
verkiezingen tot eind mei in verkiezings-
modus gebleven zijn. Dit heeft de profilerings-
drang in de hand gewerkt. Ik blijf ervan overtuigd 
dat dit zo niet moet blijven en hoop dat we de 
komende maanden en jaren op een constructieve 
manier samen de toekomst van Londerzeel kun-
nen vormgeven. Dit is wat de inwoners terecht 
van hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad 
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verwachten.   
 
Ik vermoed dat een burgemeester een spreek-
woordelijke olifantenhuid moet hebben om 
met alle kritiek om te gaan.
Het is inderdaad niet altijd even leuk, dat is waar 
(zucht). Vooral op sociale media durven mensen 
soms heel scherp uithalen. Ik hoor dit ook van 
collega’s, dus besef wel dat ik het niet al te per-
soonlijk moet nemen, maar toch. Als het er echt 
over is, durf ik mensen persoonlijk aanspreken 
op hun online schrijfsels. Gelukkig is mijn echt-
genoot daar heel nuchter in. Hij verhindert dat ik 
me laat meeslepen en doet me dan inzien dat er 
veel meer, zij het soms ‘stille’, positieve reacties 
komen. Daar trek ik me aan op en dat geeft kracht 
om telkens weer door te gaan. 

Nu we het hebben over je echtgenoot, hoe 
combineer je het drukke leven van burge-
meester met je familiale en professionele 
verantwoordelijkheden?
Ik zou met een trendy term kunnen zeggen: door 
goed ‘time management’ (lacht). De realiteit is 
dat het dikwijls een precaire evenwichtsoefening 
is. Ik heb extra mensen in dienst genomen voor 
mijn advocatenpraktijk. Zo kan ik achter de scher-
men nog meer een coördinerende rol opnemen 

en kan ik mijn tijd voldoende verdelen over ener-
zijds mijn praktijk en anderzijds de gemeente-
lijke belangen. Bert, mijn man, regelt het werk op 
zijn tuinbouwbedrijf zodanig dat hij de kinderen 
meestal ’s avonds kan opvangen. En verder zijn 
er nog steeds mijn ouders, die de kinderen op 
school afhalen…
Mijn zonen durven soms wel eens laten merken 
dat ze me weinig zien, maar dat compenseer ik 
gretig tijdens ‘quality-time-momentjes’ in het 
weekend of ergens tussendoor.  

Tenslotte, waar wil je de komende periode 
vooral op focussen?
LWD heeft als burgerbeweging steeds geijverd 
voor directe inspraak en betrokkenheid van alle 
inwoners. Op de laatste gemeenteraad voor de 
zomer hebben we dan ook meerdere maatrege-
len goedgekeurd om de burger meer te betrekken 
bij het beleid. Ik kijk er al naar uit om in november 
met het inwonerspanel ‘de adviseurs’ van start te 
gaan. Daarnaast zal veel aandacht gaan naar het 
opstellen van de meerjarenplanning, want dat is 
hét beleidsdocument om de juiste initiatieven te 
kunnen nemen om vooruit te gaan met Londer-
zeel!  Ook veiligheid blijft een thema dat ik van 
nabij opvolg. In samenwerking met de politie-
zone beraden we ons over mogelijke aanpassin-

gen om de verkeersveiligheid binnen en buiten 
de dorpskernen te verhogen. Tevens zetten we 
in op bijkomende maatregelen om de algemene 
veiligheid te verbeteren en overlast bij evene-
menten of op publieke plaatsen te be-perken. Ik 
denk hierbij o.a. aan de Groene Long in Lond-
erzeel Centrum. Veel mensen genieten van een 
leuke wandeling in de natuur, maar na zonsonder-
gang merken we dat sommigen hier naartoe trek-
ken voor minder fraaie bezigheden. Dit wil ik niet 
tolereren. Ook de blijvende fietsdiefstallenplaag 
baart me zorgen en daar wil ik samen met de pol-
itie inzetten op bijkomende acties.   

Van harte dank voor dit interview en nog veel 
succes de komende jaren!
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Dag na dag zorgen 
nieuwe initiatieven 
ervoor dat 
Londerzeel weer 
vooruit gaat
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Interview
‘Respect’ is wat primeert bij 
   Sociale Zaken 

Schepen Els Van den Broeck geeft inkijk in wat haar drijft, 
zowel privé als bij de uitoefening van haar mandaat

Sinds januari is Els Van den Broeck schepen van 
Welzijn en Sociale Zaken, een vaak gebruik-
te afkorting voor een ruim takenpakket met de 
bevoegdheden welzijn (senioren, maatschap-
pelijke en sociale zaken, volksgezondheid, 
preventiebeleid, woonzorgcentrum, assisten-
tiewoningen), ontwikkelingssamenwerking en 
humanitaire acties en tenslotte integratie. Alle-
maal thema’s die directe impact hebben op de 
inwoners van onze gemeente.  Dit diepmense-
lijke vormt dan ook echt de rode draad door-
heen het leven en werken van Els.

Wat dacht je toen je deze bevoegdheden 
kreeg? 
Ik was absoluut vereerd.  Heel veel van wat ik 

in mijn leven deed en doe sluit aan bij mijn in-
teresse in mensen. Ik praat graag met mensen, 
luister graag naar hun verhalen en kan genieten 
van toevallige ontmoetingen hier en elders. So-
ciale thema’s volg ik al jaren op de voet. Jammer 
genoeg ook voor een stuk uit eigen ervaring, en 
net daarom met veel empathie. Iemand zei me 
onlangs : ‘jij bent de juiste vrouw op de juiste 
plaats’.  Dat probeer ik elke dag opnieuw te zijn, 
aanspreekbaar en bereikbaar.

Iemand zei me onlangs : ‘jij 
bent de juiste vrouw op de 
juiste plaats’.  Dat probeer 
ik elke dag opnieuw te zijn, 

aanspreekbaar en bereikbaar.

En dan moet je beginnen met een beleid op 
poten te zetten…  Hoe begin je daar aan?  
Het domein welzijn en sociale zaken is ontzettend 
breed en complex. Heel wat aspecten worden 
besproken binnen een koepel van gemeen-
ten omdat je samen nu eenmaal sterker staat en 
kosten kan delen. Daarom gaat de realisatie van 
projecten binnen mijn bevoegdheden soms wat 
trager dan bij zuiver gemeentelijke dossiers. Het 
feit dat er heel wat spelers zijn op het veld van 
welzijn en sociale zaken maakt bovendien dat je, 
vooraleer keuzes te maken en te beslissen, heel 
wat verkennend werk moet doen. Daar ben ik dan 
ook in eerste instantie mee begonnen.
Intussen lopen er heel wat gesprekken en staan 
tal van initiatieven in de startblokken waarmee we 
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het welzijn van onze burgers willen verbeteren. 
Ook op sociaal vlak bekijken we voortdurend 
hoe het beter kan. Nu zijn we volop bezig met de 
opmaak van onze meerjarenplanning en daarin 
houden we rekening met alles wat we bestudeerd 
hebben in onze verkennende fase.

Betekent dit dat we concrete realisaties pas de 
volgende jaren zullen zien?
Dat zou toch jammer zijn hé…  We hebben wel 
degelijk getracht om een aantal cruciale zaken 
met spoed aan te pakken.  Zo hebben we snel 
een nieuw onderkomen gevonden voor onze 
buurtwinkel.  De sociale kruidenier is intussen al 
enkele maanden actief in het voormalige OCMW-
gebouw. Zo krijgen de mensen die er ge-
bruik van maken, de kans om vooraf in een aan-
gename ruimte een kop koffie te drinken en 
wat te praten. We mogen het verbindende as-
pect van dergelijk initiatief niet onderschatten. 
Onze vrijwilligers leveren hier schitterend werk!
Ook op vlak van individuele ondersteuning draait 
het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) op 
volle toeren.

Onze maatschappelijk 
werkers krijgen dagelijks 

met schrijnende toestanden 
te maken.

Het BCSD?  Wat is dat precies? 
Het bijzonder comité is bevoegd voor de indivi-
duele dossiers inzake maatschappelijke dienstver-
lening en maatschappelijke integratie en spreekt 
zich uit over alle individuele hulpaanvragen. 
Het verhaal van dit BCSD is er een van respect. 
Allereerst respect voor de mensen om wie het hier 
gaat: de meest kwetsbaren uit onze samenleving. 
We lezen en horen verhalen die je aangrijpen, situa-
ties waarvan je denkt dat ze niet in Londerzeel 
voorkomen. De realiteit is helaas anders. Weet 
dat mensen in nood kunnen gebruik maken van 
het zogenaamde ‘hoor-recht’. Telkens iemand zijn 
of haar verhaal komt doen tijdens een comitéver-
gadering, wordt het stil in de vergaderzaal en 
zijn we het er nadien unaniem over eens dat het 
moed vergt om dit te doen. 

Ook het respect voor elkaar, en dan heb ik het over 
de leden van het BCSD, is opvallend. De grens 
tussen meerderheid en oppositie wordt er zo dun 
dat ze haast niet meer bestaat. Uiteraard benade-
ren we ieder dossier met de waarden en ideeën 
die we belangrijk vinden, maar nooit zonder ons 
hart te volgen. We overleggen en meningen kun-
nen al eens verschillen, maar finaal beslissen we 
steeds in het belang van de mens om wie het gaat. 

Tenslotte, en niet in het minst (!), is er ook nog 
het respect voor onze maatschappelijk werkers.  
Zij krijgen dagelijks met vaak schrijnende toe-
standen te maken. Ik hoor dan soms “ze doen 
toch gewoon hun job”, maar ik vind dat hun inzet 
om mensen op de rails te krijgen of te houden 
hier eens expliciet vermeld mag worden.  

We lezen vaak over de vergrijzing. Hoe wil je 
daar in Londerzeel mee omgaan? 
Dat de vergrijzing zich doorzet, dat weten we. 

Inzetten op een continuüm van zorgvormen is 
meer dan ooit belangrijk. Hierbij mogen we zeker 
onze senioren zelf niet vergeten. Zij dienen steeds 
de kans te krijgen om hun stem te laten horen 
wanneer we beslissingen nemen die hen aan-
belangen. We steken de vroegere adviesraden 
in een nieuw kleedje en daar passen de minder 
jonge mensen uit onze gemeente zeker in!

Ouderen hebben specifieke zorgnoden. Het is 
belangrijk dat we als gemeente inzetten op een 
naadloze overgang van de ene naar de andere 
zorgvorm. In eerste instantie bieden we een ruim 
aanbod aan thuisdiensten, zodat mensen zo lang 
mogelijk thuis kunnen wonen. Wanneer dat niet 
echt meer lukt, voorzien we in kwaliteitsvolle as-
sistentiewoningen waardoor ze toch nog zelfstan-
dig kunnen wonen. Wanneer ook dat te moeilijk 
wordt, biedt ons woonzorgcentrum een nieuwe 
aangename thuis. 

Om deze verschillende woonfases mogelijk te 
maken, dienen we hier blijvend op in te zetten 
over alle beleidsdomeinen heen. Ruimtelijke or-
dening bijvoorbeeld speelt een grote rol op vlak 
van wonen voor senioren, net als mobiliteit. Met 
dit bestuur denken we niet ‘of/of’ maar ‘en/en’.

Ook integratie behoort tot jouw bevoegd-
heden. Met de mogelijke komst van een isla-
mitisch centrum was daar in het begin van de 
zomer heel wat over te doen…

Dat klopt inderdaad. Maar los van dit speci-
fiek geval, staan we op vlak van integratie voor 
grote uitdagingen. Op zo’n 5 jaar tijd is het aan-
deel Londerzeelse inwoners van niet-Europese 
afkomst verdubbeld. Om de huidige snelheid 
waarmee onze maatschappij zich ontwikkelt goed 
te kunnen opvangen, zijn we een traject gestart 
met begeleiding van het Vlaams Agentschap In-

tegratie en Inburgering. Hoe je het ook draait of 
keert, we zullen er voor moeten zorgen dat iede-
reen in onze gemeente zich thuis kan voelen. Daar 
wil ik absoluut over waken! Het Vlaamse karakter 
blijft de bodem waaruit onze gemeente groeit. 
Als we op die Vlaamse bodem samen kunnen le-
ven met al wie voor Londerzeel kiest, dan is dat de 
ideale situatie. In de praktijk blijkt dit vaak minder 
eenvoudig en daarom moeten we blijven inzetten 
op zowel de rechten als de plichten van alle in-
woners, samen met alle actoren op het veld. Ik wil 
concreet nog even terugkomen op de aanvraag 
tot een ‘cultuurcentrum’. Het is niet omdat wij als 
bestuur de aanvraag tot bestemmingswijziging 
geweigerd hebben, dat de vzw zomaar verdwijnt.  
In onze rechtstaat heeft zij immers het recht om 
te bestaan en activiteiten te ontplooien. Daarom 
is het cruciaal dat we met hen in gesprek blijven 
en samen zorgen dat hun werking bijdraagt tot 
integratie in plaats van segregatie. 

Heb je met zo’n drukke agenda nog wel tijd 
voor jezelf? 
Ik combineer het schepenambt met mijn werk 
in het reiskantoor. Ook daar komt mijn passie 
voor geschiedenis, actualiteit, natuur en cultuur 
goed van pas.  Als ontspanning probeer ik veel 
te lezen. Reisverhalen en reisgidsen dragen mijn 
voorkeur weg, maar ook boeken rond psycholo-
gische thema’s vind je, naast een goeie roman, 
op mijn nachtkastje. Daarnaast ga ik graag op 
wandel met onze hond. Er zijn zoveel mooie plek-
ken dichtbij! Waarmee ik niet wil zeggen dat een 
reis naar het buitenland me niet aanspreekt, inte-
gendeel. Een citytrip is super, maar ook bestem-
mingen met overweldigende natuur kunnen mij 
bekoren… 
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Marc	Van	De	Voorde	en	
Franky	Van	Aken

“Een levend wezen 
    de vrijheid teruggeven, 
dat is echt fantastisch!”
In het vogelopvangcentrum van Malderen 
kan je zieke of gekwetste wilde dieren bin-
nenbrengen. Marc Van De Voorde en Franky 
Van Aken zorgen, samen met hun vrijwil-
ligers, dat ze na hun revalidatie weer zo snel 
mogelijk in de natuur terechtkomen. 

Wat doen jullie eigenlijk bij vogelopvangcen-
trum Malderen? 

Marc: We vangen wilde dieren die ziek of ge-
kwetst zijn op. Geen honden en katten dus. Ons 
doel is altijd om de dieren zo snel mogelijk weer 
in de natuur vrij te laten. In ons opvangcentrum 
zal nooit een vogel blijven zitten. Eens ze weer 
gezond zijn, moeten ze de natuur in. Een vogel 
zijn vrijheid teruggeven, dat is het leukste aan 
wat we doen. 

Een vogel zijn vrijheid teruggeven, hoe gaat 
dat in zijn werk?
Marc: Als iemand een vogel binnenbrengt, kij-
ken we eerst wat er mis is. Dokter Mievis, de 
dierenarts waarmee we samenwerken, bekijkt 
eerst hoe hij eraan toe is en zegt ons hoe wij de 
verzorging van het dier kunnen verder zetten. 
Tot hij genezen is, gaat hij in een kleine kooi. 
Eens genezen, mag hij in een grotere kooi. Om 
fysiek sterker te worden gaat hij daarna naar 
een nog grotere kooi. Vogels zijn bij ons groot-
gebracht met de hand, dus moeten we ze in 
enkele stappen terug leren hoe ze hun voedsel 
kunnen pakken en dat doden om op te eten. 
Enkel zo kunnen ze in het wild overleven. 

Hoe verloopt een dag in het vogelopvang-
centum? 
Marc: Eigenlijk hebben alle dagen ongeveer 
hetzelfde ritueel. We zijn open van 9 uur tot 12 
uur ’s nachts. Om kwart voor 9 komen onze vri-
jwilligers toe, dan beginnen we samen met het 
kuisen van de kooien, voederen van de jonge 
vogels en vogels in de buitenkooien. Rond 11 
uur drinken we samen een koffie en 10 minuten 
later gaan we weer aan het werk. Franky is een 
groot deel van de tijd met administratie bezig. 

We moeten ook ons ledentijdschrift maken en 
daarnaast zijn er altijd mensen onderweg om 
vogels op te halen. Ook onze kooien maken we 
zelf. We proberen zoveel mogelijk zelf te doen, 
dat is het goedkoopst. 

“Mensen die een dier 
vinden, zetten dat best in 

een kartonnen doos zonder 
voedsel of drinken en 
brengen dat zo snel 
mogelijk naar ons.”

Wat voor dieren krijgen jullie vaak binnen?
Marc: Dat is elk jaar anders. Deze zomer heb-
ben we veel exotische vogels, zoals parkieten 
en papegaaien binnengekregen. Die zijn vaak 
van mensen die ze laten vliegen omdat ze op 
vakantie vertrekken. Merels, die zien we nog 
weinig. Heel veel heeft ook te maken met de 
wereld rondom ons. Er zijn minder akkervo-
geltjes omdat de landbouw vandaag anders is 
en er nog weinig natuurlijke zaden zijn. Kauwen, 
die zijn er dan weer veel. Ze kunnen overleven 
op mais en dat staat tegenwoordig veel op het 
land. Zo komen ze de winter door. 
Franky: Slangen en reptielen vangen we ook 
op. In het begin deden we dat niet, maar we 
voelden dat daar nood aan was. Er zijn weinig 
asielen die dat doen, daarom hebben we dat er 
nog bijgenomen. Ondertussen kennen we veel 
meer van reptielen. Als we toch nog vragen 
hebben, dan kunnen we altijd bij Planckendael 
terecht. 

Hoeveel dieren kregen jullie dit jaar al bin-
nen?
Marc: Dit jaar hebben we er tot nu toe 6.519 
binnengekregen. Dat is al meer dan vorig jaar. 
In alle jaren dat we bezig zijn, hebben we zo’n 
74.750 dieren binnengekregen. Doordat we van 
9 tot 24 uur open zijn, kunnen mensen veel di-
eren binnenbrengen. Zo naderen we met rasse 
schreden de 75.000 opgevangen dieren, een 
cijfer dat we met zekerheid dit jaar nog zullen 
overschrijden.
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Hoe kunnen jullie blijven bestaan?
We zijn 27% gesubsidieerd. Dat wil zeggen dat 
we de rest zelf moeten voorzien. Sinds 2015 
dalen onze subsidies elk jaar sterk, terwijl het 
dierenaantal dat we opvangen blijft stijgen. 
Een jong egeltje grootbrengen, dat kost ons 25 
euro. Dit jaar zijn er ongeveer 60 jonge egels 
binnengekomen. Onze kosten lopen op. Daar-
om organiseren we een eetfestijn, kersthappen-
ing, spaghettislag,… We maken zelf nestkastjes 
en zamelen inktpatronen in. We moeten dat al-
lemaal doen, anders komen we er niet.

We hebben ook geluk dat we een stuk grond 
van Georges Van De Vreken in bruikleen heb-
ben. Daarnaast hebben we bijna 1.500 leden. 
Dat zijn mensen van Malderen tot Oostende. 
Zelfs in Frankrijk hebben we leden. Veel mensen 
die een dier binnenbrengen worden lid. Iemand 
die dierenvriend is, blijft dan ook lid. Natuurlijk 
werken we hier ook met een ongelooflijk sterk 
team vrijwilligers die ervoor zorgen dat het al-
lemaal haalbaar blijft. Zonder hen zou dat alle-
maal niet lukken. 

Met hoeveel vrijwilligers zijn jullie?
Franky: Dagelijks zijn we met een 6 tot 8 per-
sonen. Alles bij elkaar hebben we zo’n 60-tal 
vrijwilligers. We blijven altijd wel op zoek naar 
vrijwilligers. Hoe groter de groep, hoe leuker! 
Eigenlijk moet je daar niets voor kennen, we le-
ren dat hier allemaal aan. Tussen de vrijwilligers 
hangt een familiale sfeer. We zorgen dat mensen 
zich hier thuis voelen.

Kunnen jongeren ook bij jullie terecht?
Marc: Ja, natuurlijk! We hebben ook een jeugd-
afdeling vanaf 14 jaar. Ze komen elke zaterdag 
van 9 tot 12 een handje toesteken. 

Onze jeugd helpt mee de kooien kuisen, vo-
gels vrijlaten en jonge vogels eten geven. We 
proberen ze zoveel mogelijk aan te leren. Weet 
je wat echt leuk is? Onze jongeren van 30 jaar 
geleden, die komen nu soms op bezoek met 
hun eigen kinderen. Fantastisch!

Waarom vinden jullie het zo belangrijk om dit 
te doen? 
Marc: Om iets terug te doen voor de natuur. De 
meeste dieren die wij binnenkrijgen, zijn gewond 
door toedoen van de mens. Vaak zijn ze tegen 
een raam, hoogspanning of auto gevlogen. Wij 
proberen dat een beetje recht te zetten. 

Kunnen jullie eigenlijk op vakantie gaan? 
Marc: Wij halen zoveel plezier uit onze vogels 
dat wij niet vaak weg willen. De laatste jaren lukt 
het al eens om op vakantie te gaan. We hebben 
een aantal fantastische vrijwilligers die dan voor 
ons inspringen. Maar ook op vakantie hebben 
we altijd alle dieren en vogels gezien. 

Merken jullie een evolutie in de dierenzorg?
Marc: Vroeger wisten ze van veel vogels niet 
goed wat ze aten en hoe we ze in leven konden 
houden. Nu doen ze veel meer onderzoeken en 
weten we bijvoorbeeld perfect hoe we moeder-
melk moeten samenstellen. Zo krijgen we die-
ren makkelijker groot. 10 jaar geleden was dat 
veel moeilijker. Met de kennis die er vandaag is, 
gaat dat vlot.

Franky: Daarnaast is er ook de evolutie bij de 
mensen. We gaan steeds verder weg van de 
natuur. Als we schoolgroepen uit steden krijgen, 
dan staan sommigen ervan versteld dat een ei 
uit een kip komt en niet gewoon uit de winkel. 
Die kinderen kunnen we dan iets bijbrengen, 
dat is het leuke daaraan. Dit jaar kregen we al 
zo’n 80 groepen op bezoek. We proberen dan 
ook altijd een vogel te laten vliegen, anders lijkt 
het alsof ze naar de dierentuin komen. Onze be-
doeling is net dat dieren hier niet blijven, maar 
altijd in de natuur worden vrijgelaten.

“We werken met een 
ongelooflijk sterk team 
vrijwilligers die ervoor 

zorgen dat het allemaal 
haalbaar blijft. Zonder hen 

zou het niet lukken.”

Wat willen jullie in de toekomst graag nog 
bereiken?
Franky: We gaan proberen om landschildpad-
den te repatriëren naar Griekenland. Dat is niet 
simpel omdat er vergunningen voor nodig zijn. 
We willen ook 100% zeker zijn dat ze terug in de 
natuur terechtkomen. 

Hebben jullie advies voor mensen die een 
dier vinden? 
Franky: Mensen die een dier vinden, zetten dat 
best in een kartonnen doos zonder voedsel of 
drinken en brengen dat zo snel mogelijk naar 
ons. 

Marc: Mensen die een dier vinden, proberen 
dat vaak eerst zelf te voederen. Daarna komt het 
pas bij ons terecht. Als het dan verkeerde voe-
ding heeft gekregen, kunnen wij er nog weinig 
aan doen. We beseffen dat het goedbedoeld 
is, maar soms maakt dat het verschil tussen een 
dier nog kunnen redden of niet. 

Wat is het mooiste aan wat jullie doen?
Een dier vrijlaten, zonder twijfel. Een levend 
wezen de vrijheid teruggeven, dat is echt fan-
tastisch!

Lid worden van VOC?
Stort 10 euro op BE31 7510 0320 2555 met 
de mededeling ‘Lidmaatschap VOC Mal-
deren’ Als lid ontvang je vier keer per jaar 
het ledenblad. 

Vrijwilliger worden bij VOC?
Spring zeker eens binnen bij het VOC, 
Boeksheide 51, 1840 Malderen. 052/33.64.10

Snel,	sneller,	snelst
Aantal dieren binnengekregen in totaal: 
74.740
Aantal dieren binnengekregen dit jaar: 
6.519
Favoriete dier Franky: Geelsnavelkoekoek 
Favoriete dier Marc: De Draaihals met zijn 
prachtige tekening
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Dubbelinterview
Het fijne aan het gemeentelijke 
beleidsniveau is dat het over 
concrete zaken gaat

De frisse kijk van onze jongste gemeenteraadsleden 
Carmen De Hertogh en Koen Zwetsloot

Wat krijg je als je met twee gedreven jongeren 
op stap gaat door ons dorp? Een boeiend non-
stop gesprek waar je als interviewer met moei-
te nog een woord tussen krijgt!  Dus laat ik 
me beperken tot de startvraag “hoe ervaren 
jullie je eerste stappen in de gemeenteraad?” 
en daarna gewoon samenvatten wat allemaal 
gezegd werd…

Voor wie hen nog niet zou kennen, willen we ze 
nog even kort voorstellen.  Beiden hebben zich 

jarenlang ingezet voor een jeugdbeweging: 
Koen bij Chiro Londerzeel en Carmen bij KAJ 
d’Aa.  Ook in de jeugdadviesraad (JAL) kwamen 
ze elkaar tegen.  In oktober stonden ze voor de 
eerste keer op de LWD-lijst en beiden werden 
meteen verkozen.  

Carmen: Eigenlijk was de hele verkiezingscam-
pagne enorm intensief.  Je leefde een hele tijd 
op adrenaline!  Doordat LWD zo’n fijne en hechte 
familie is, geeft je dat een boost om voort te doen 

en zoveel mogelijk mensen te overtuigen. En dan 
blijkt dat je effectief voldoende stemmen kreeg 
om in de gemeenteraad te zetelen.  En als kers 
op de taart kon LWD een nieuwe meerderheid op 
de been brengen met Conny als burgemeester.

Koen: In het begin was het wel even wennen.  In-
terne LWD-vergaderingen zijn altijd vrij informeel.  
We discussiëren over allerlei beleidsthema’s in 
een ongedwongen sfeer, met regelmatig een lach 
en een kwinkslag, en op het einde kom je tot een 
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gemeenschappelijk standpunt.  Wat een contrast 
met de gemeenteraad waar alles veel formeler 
verloopt.  En waar discussies soms uitgesproken 
“de ene tegen de andere” zijn.

Carmen: Dat is inderdaad spijtig. Terwijl wij juist 
zouden willen dat we meer samen naar oplossin-
gen voor Londerzeel zoeken. Dat is waarom wij 
ons politiek geëngageerd hebben. Ik denk dat 
ik voor Koen en mezelf mag spreken als ik stel 
dat wij het graag positief en constructief hou-
den.  Helaas zien we ook buiten de gemeenteraad 
regelmatig een heel andere stijl. Als je ziet wat 
sommigen durven posten op sociale media! Echt 
polariserende standpunten en soms kwetsende 
taal.  

Koen: Velen noemen dit de huidige tijdsgeest en 
stellen dat je dit zowat over heel Europa ziet ge-
beuren. Als geboren Nederlander kan ik inder-
daad beamen dat men boven de Moerdijk ook 
wel vrij hard in debat gaat, maar ik heb het gevoel 
dat men weinig echt de persoon zelf aanvalt. Nu 
goed, Ik ben ondertussen genaturaliseerd tot 
Belg en wil me vooral op dit land concentreren 
(lacht). Die naturalisatie was ook belangrijk met 
het oog op mijn nieuwe rol als voorzitter van de 
gemeenteraad. Sinds het begin van deze legisla-
tuur deed Piet Buelens dit voortreffelijk, maar hij 
heeft aangegeven dat hij er in september mee 
wou stoppen.   

Carmen (pikt onmiddellijk in): wat ik heel goed 
begrijp!  Vergeet niet dat hij al 82 jaar is… hoewel 
je dat niet zou denken als je ziet hoe ‘kwiek’ hij 
nog is.  

Koen: Voordeel is wel dat ik zo de tijd kreeg om 
te groeien in de rol van gemeenteraadslid en Piet 
me zijn ervaring kon doorgeven als ik in septem-
ber de fakkel van hem overnam. Dat bewonder ik 
aan LWD, dat ze jongeren zo snel kansen geven.  
Ook kunnen we als divers team, met zowel jon-
geren als iets minder jongeren, zeer goed samen-
werken. En die diversiteit is vaak heel verrijkend. 

Carmen: Ik deel die mening. Als fractievoorzit-
ster mag ik optreden als spreekbuis van de hele 
meerderheid samen, dus zowel LWD, CD&V als 
Groen. Daar ben ik heel dankbaar voor. De af-
gelopen 6 maanden was het voor mij nog wat 
zoeken om deze rol op te nemen, zeker als je 
weet dat je omringt bent door heel wat ‘erva-
ren rotten’ binnen de gemeentepolitiek. Net als 
de interne LWD-meetings zijn ook die fractiever-
gaderingen trouwens heel collegiaal en inspire-
rend.  Vaak zitten we op eenzelfde lijn over de 3 
partijgrenzen heen. En als dat soms al eens niet 
het geval is, komen we uiteindelijk altijd tot door 

iedereen gedragen concrete oplossingen voor de 
uitdagingen van onze gemeente.  Ik merk en voel 
dat CD&V, Groen en LWD elkaar echt gevonden 
hebben, elkaar vertrouwen, elkaar versterken en 
zo sneller tot uitvoering van de beslissingen kun-
nen komen. Maar ik besef ook dat het voor velen 
misschien nog niet snel genoeg gaat.  Vrienden 
laten me regelmatig voelen dat ze ongeduldig 
naar LWD kijken om nu eindelijk een aantal pro-
blemen aan te pakken die al jaren aanslepen. Ik 
verzeker hen dan dat wij heel gemotiveerd zijn 
om die zaken effectief aan te pakken. 

Koen: Vergeet niet dat we nog maar een half jaar 
bezig zijn. Het meeste moet dus nog komen! Ze-
ker voor de Londerzeelse jeugd willen we nog 
stappen nemen. We kunnen trots zijn op heel 
wat verenigingen met een ruim jongerenaanbod, 
zowel als jeugdbeweging, sportclub of andere 
vrije tijdsbesteding. Maar het aantal toeganke-
lijke zalen om een fuif of ander evenement te or-
ganiseren, is sterk verminderd. Sommige clubs 
zijn al genoodzaakt om uit te wijken naar andere 
gemeenten, wat niet enkel een risico is qua ver-
keersveiligheid maar ook een aderlating voor het 
sociale leven in eigen gemeente. Wij willen dan 
ook werk maken van een polyvalente zaal om 
deze nood in te vullen.

Carmen: Simpel is dit niet en elke potentiële lo-
catie heeft voor- en nadelen. Maar daar willen we 
echt onze tanden inzetten hé Koen. Een ander 
stokpaardje van ons zijn bruisende dorpskernen.  
Deze zomer zagen we al bloemen, linten en 
nieuwe terrassen om een uitnodigende sfeer 
te creëren. En je ziet dat dit volk trekt, zeker in 
combinatie met een aantal evenementen op het 
dorpsplein of op De Burcht. Volgende zomer 
willen we hier nog verder in gaan en een totaal-
programma uitwerken met wekelijkse activiteiten 
gespreid over de verschillende deelgemeenten.  
We zien dit in samenwerking met lokale horeca 
en verenigingen.

Koen: Dergelijke zaken op poten zetten, gaf me 
al energie in mijn Chiro-tijd. En het is superfijn 
om dat nu ook via de gemeente te kunnen doen.  
En het werkt ook echt! Kijk bijvoorbeeld naar de 
gemeentelijke uitleendienst waar verenigingen 
aan zeer voordelige prijs allerlei materiaal kunnen 
lenen voor feestjes of andere activiteiten. Deze 
dienst heeft zowat de hele zomer aan- en afgere-
den. Dan voel ik dat ons dorp leeft en dat geeft 
me enorme ‘goesting’ om me helemaal te smijten 
om het nog beter en levendiger te maken… 

Bedankt Carmen en Koen voor de fijne babbel 
en doe vooral zo voort.
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Interview
‘Ik vind het belangrijk dat mensen 
mij altijd kunnen aanspreken, ook in 
mijn vrije tijd’

Schepen van mobiliteit en vrije tijd Dimitri Robbyns 
over werk en amusement

Dimi is een bezige bij. Niet alleen als schepen 
van mobiliteit en vrije tijd, maar ook als zaak-
voerder in het familiale transportbedrijf. Hoe 
kan hij alles mooi combineren? En daarnaast 
nog wat tijd over hebben voor de dingen die 
hij zelf  graag doet? Tijd voor een openhartig 
gesprek over zijn prioriteiten, het beleid dat 
hij wil voeren en de invulling van zijn eigen – 
hoewel schaarse – vrije tijd. 

Hoe ziet je ideale vakantie eruit?
Mijn ideale vakantie is er eentje met mijn gezin; 
met mijn vrouw en drie kinderen. Naar waar die 
reis dan gaat is eigenlijk niet zo belangrijk, zo-
lang we maar samen zijn. Ondertussen zijn de kin-
deren al 17, 14 en 13 waardoor het niet meer de 
strandvakanties zijn van vroeger. Nu gaan we echt 
interessante plekjes ontdekken en samen activitei-
ten doen.

Heb je deze zomer de kans gekregen om zo’n 
vakantie te beleven?
Absoluut! We zijn naar New York getrokken en 
van daaruit nog doorgevlogen naar Miami. We 
hebben echt de band met onze ‘kids’ kunnen 
aanhalen. 

Ondertussen is de zomerperiode ten einde en 
ben je terug aan het werk. Hoe verloopt een 
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doorsnee werkdag voor jou? 
Meestal begint mijn werkdag om 8u ’s morgens in 
Puurs, waar ons familiebedrijf gevestigd is. 
Ik ben verantwoordelijk voor de planning en dat 
is telkens een hele puzzel. Uiterlijk tegen de mid-
dag ga ik naar het gemeentehuis, afhankelijk van 
wanneer er vergaderingen zijn. Mijn namiddagen 
zijn vooral voorbehouden voor politieke activitei-
ten. Tussen vijf en half zes vertrek ik dan terug 
naar Puurs om te checken of alles daar goed 
loopt en bij te sturen waar nodig. Rond 20u ga ik 
dan naar huis, tenzij er nog avondvergaderingen 
zijn. Dit is quasi altijd in het kader van mijn poli-
tiek mandaat.  

Zelf heb je dus niet veel vrije tijd meer…  
Ik heb wel het geluk dat mijn bevoegdheden en 
mijn persoonlijke interesses zeer nauw verweven 
zijn (lacht). Ik kan stellen dat mijn vrije tijd vooral 
bestaat uit het bezoeken van verschillende evene-
menten hier in Londerzeel en mensen ontmoe-
ten. Het voordeel aan veel mensen leren kennen, 
is dat ik ze dan beter kan aanvoelen. Dit komt dan 
weer goed van pas in mijn functie als schepen. 

Om verder te gaan op je bevoegdheden rond 
vrije tijd, wat zijn de realisaties waar je op korte 
termijn voor wil gaan? 
Op dit ogenblik zijn we nog gebonden aan een 
budget dat al vastgelegd werd tijdens de vorige 
legislatuur. We hebben dus vooral reeds ge-
nomen beslissingen verder uitgevoerd, maar hier 
en daar hebben we toch al enkele nieuwe accen-
ten kunnen leggen. Denk maar aan de nieuwe in-
vulling van de 11 juli viering. Nu zijn we volop 
bezig met het opmaken van onze meerjarenplan-
ning 2020-2026. Daarna kunnen we de vastge-
legde beleidsprioriteiten omzetten naar reële ver-
wezenlijkingen. Wat voor mij zeker prioriteit heeft 
in het budget voor vrije tijd, is een volwaardige 
ontmoetingsplaats voor onze jeugd. Eén waar 
zowel grote als kleine fuiven aan betaalbare prij-
zen kunnen plaatsvinden.   

Over verwezenlijkingen gesproken, de fiets-
straat in het centrum van Londerzeel is toch 
een feit.  
Eigenlijk behoort dit eerder tot één van mijn an-
dere bevoegdheden, nl. mobiliteit. Maar los daar-
van klopt het inderdaad dat we dit effectief net 
voor de zomer konden realiseren. Het is uiteraard 
wel zo dat de beslissing hiertoe reeds voor mijn 
aantreden werd genomen. Destijds kon ook LWD 
zich in deze beslissing vinden, dus het was dan 
ook vanzelfsprekend dat ik dit zo snel mogelijk 
wou omzetten naar de realiteit. Ook het feit dat 
we hier volledig op dezelfde lijn zitten als onze 
coalitiepartners Groen en CD&V maakt dat de uit-
voering heel vlot kon gaan. 

Komen er nog meer fietsstraten?
Het voltallige college wil dit graag. We denken 
hierbij o.a. aan de Drietorenstraat tot aan het ver-

lengde van de Kasteelstraat. Hier willen we het 
verkeer afremmen en veiliger maken voor ieder-
een door een combinatie van fietsstraat en af-
gescheiden fietspad. Dit plan is al vrij concreet, 
dankzij zowel de input van de buurtbewoners als 
de adviezen van mobiliteitsexperten. Ik besef ook 
dat sommigen zich wel vragen stellen bij dergelij-
ke nieuwe verkeersoplossingen. Wat de ene 
goed vindt, vinden sommige anderen dan weer 
niet goed.  Als politicus komt het er dan altijd op 
aan om het algemeen belang te laten primeren.  

‘Je kan niet altijd voor 
iedereen goed doen’

Ik veronderstel dat er op vlak van mobiliteit 
nog meer te doen is?  
Zeer zeker!  Iedereen kan bijna dagelijks vast-
stellen dat het verkeer in onze gemeente niet 
altijd vlot verloopt, zowel in het centrum als op de 
belangrijkste toegangs- en verbindingswegen. 
Daarom hebben we een globaal mobiliteitsplan 
nodig, aangepast aan de situatie in het Londer-
zeel van vandaag én morgen. Het vorige plan is al 
jaren oud en dringend aan vernieuwing toe.  Dit is 
echt prioritair en daarom wil ik dat tegen volgend 
jaar klaar hebben. 

Wat zijn de moeilijkheden om tot dergelijk mo-
biliteitsplan te komen?
Ik zou kunnen zeggen: geld. Maar om tot een 
gedegen plan te komen, is het financiële aspect 
eigenlijk niet het grootste probleem. Veel belang-
rijker is voldoende overleg. Ook hier geldt dat wat 
goed is voor de ene, dit niet altijd zo is voor ande-
re betrokkenen. Dan kom ik weer bij het punt dat 
ik maakte rond mensen ontmoeten, leren kennen 
en zo beter kunnen inschatten en begrijpen. En 
zo tot een ruim gedragen plan komen. Uiteraard 
komt het financiële plaatje wel op de voorgrond 
als we de plannen ook willen uitvoeren, en dan 
verwijs ik terug naar het belang van de oefening 
rond het budgettaire meerjarenplan.

Als ik aan mobiliteit denk, dan denk ik spon-
taan aan de wegenwerken die her en der in de 
gemeente opduiken. Informatie hierover is dan 

echt cruciaal.    
Weet je, onze gemeente beschikt eigenlijk over 
voldoende communicatiekanalen. We hebben het 
informatieblad (GIL), de gemeentelijke website 
en facebookpagina. De opdrachtgevers bij we-
genwerken, veelal de nutsbedrijven, zijn verplicht 
om de omwonenden te informeren. En mensen 
hebben ook de mogelijkheid om zich in te schrij-
ven op een sms-dienst, die hen dan de nodige 
berichten stuurt over geplande en lopende we-
genwerken. Maar ik ben ervan overtuigd dat we 
al deze mogelijkheden nog meer in de verf moe-
ten zetten. En continu blijven nadenken hoe we 
het gebruiksgemak en de doelgerichtheid nog 
kunnen verbeteren.

Tenslotte zit ook sport in jouw pakket. Hoe wil 
je sport meer in de kijker zetten?
Eigenlijk vind ik niet dat het aan mij – of bij uit-
breiding aan de gemeente Londerzeel – is om 
sport meer in de kijker te zetten.  Het is aan de 
clubs of verenigingen zelf om zich te laten zien. 
Wat wel de taak van ons als gemeentebestuur 
is, is dat we de clubs hierin sterk ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door een professionele sportinfra-
structuur te voorzien. Daarom heb ik dit voorjaar 
al ingezet op een duidelijk en fair beleid rond 
het gebruik van de verschillende gemeentelijke 
sportaccommodaties. Dankzij Sportoase, Verma-
hal en Schaselberg hebben de clubs de mogelijk-
heid om hun sport in de beste omstandigheden 
uit te oefenen en zo een aanlokkelijk aanbod aan 
hun huidige en nieuwe leden voor te stellen.     

Met zoveel verschillende sporten en clubs moet 
het nemen van beslissingen toch niet eenvou-
dig zijn? 
Vroeger gebeurde dit in een overkoepelende 
sportraad, maar van die idee zijn we afgestapt.  
Via een commissie bekijken we aanvragen nu pro-
jectmatig. Hierdoor kan elk project op zijn eigen 
merites beoordeeld worden en krijgen we meer 
constructieve adviezen. En die resulteren dan in 
betere beslissingen. En dat is dan weer in het 
belang van alle verenigingen en uiteindelijke dus 
in het belang van alle Londerzelenaren. 
Voor minder wil ik niet gaan!
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Roel	Ringoet
“Ik heb heel graag een lach van mijn 
publiek. Als je samen lacht, dan kan je 
vrienden worden.” 

Roel Ringoet (33) komt uit Steenhuffel en woont 
in Sint-Jozef. Rond zijn 30ste besliste hij om 
voltijds goochelaar te worden. Zo ontstond 
Loose Magic. Sindsdien maakt Roel alle soorten 
feesten, recepties en festivals nog een beetje 
magischer met zijn trucs.  

Hoe ben je begonnen met goochelen? 
Op mijn 12 ben ik begonnen met een goochel-
doos. Mijn eerste publiek waren mijn ouders. Ik 
had ook een nonkel die goochelaar was en die op 
een verjaardagsfeest mijn tante in een kist door-
zaagde. Een klassieke truc, maar hij is mij altijd 
bijgebleven! Daarna is het goochelen eventjes 
stilgevallen door andere interesses. Toen ik Nicho-
las zag goochelen in Belgium’s Got Talent, ben ik 
weer begonnen. Eerst begon ik op Youtube trucs 
te zoeken die ik in het weekend uitprobeerde op 
mijn vrienden. Iets later kwam ik een professio-
nele goochelaar tegen, JeJe Magic. Hij heeft mij 
echt op sleeptouw genomen en daar ben ik hem 
heel dankbaar voor. Daarna sloot ik mij ook aan 
bij een goochelclub. In België zijn er ongeveer 
10 clubs. Bij een goochelclub moet je eerst exa-
men doen voor ze je toelaten. Dat doen ze vooral 
om hun geheimen niet zomaar aan iedereen prijs 
te geven. Eens je bij goochelclubs komt, gaat er 
echt een hele wereld open! Je komt mensen te-
gen met veel ervaring en als je geluk hebt, dan 
staan die ervoor open om je dingen te leren. 

Wanneer heb je beslist om voltijds als goo-
chelaar aan de slag te gaan? 
Rond mijn 30ste ongeveer. Ik voelde dat er ta-
lenten in mij zaten die ik nog niet volledig ontdekt 
had. Die wou ik een eerlijke kans geven. 1/3e van 
je leven slaap je, 1/3e van je leven doe je dingen 
die leuk zijn en 1/3e van je leven werk je. Als je 
gelukkiger wil worden, dan kan je ervoor kiezen 
om de tijd die je werkt anders in te vullen. Pas als 
je je werk graag doet, kan je 100% gelukkig zijn. 

Hoe oefen je een truc?
Ik zoek eerst een truc uit die ik leuk vind, dan 
probeer ik hem zo goed mogelijk te leren. Een 
truc moet je technisch eerst 100% onder de knie 
hebben. Daarna test ik hem uit voor een groepje 
mensen. Dat is super belangrijk! Een goede truc 

herken je aan de reacties van je publiek. 

Je deed ook zelf mee aan Belgium’s Got 
Talent?
Dat klopt! Als ik volledig voor goochelen wou 
gaan, dan moest ik ook een beetje in the picture 
komen. Daarom schreef ik mij in voor Belgium’s 
Got Talent. Het jaar daarvoor had Stan Van Sa-
mang veel goochelaars afgebroken, dus waren er 
dat jaar minder inschrijvingen. Toen ik de vraag 
kreeg om mee te doen, zei ik meteen ja! Alles 
draaide echt goed uit, ik kreeg vier ja’s van de 
jury. Zelfs Stan heb ik kunnen overtuigen. Voor ik 
naar Belgium’s Got Talent vertrok, luisterde ik een 
beetje naar zijn cd’s, zo leek het alsof ik hem al 

kende. Ik gebruikte een stukje van zijn songtekst 
in mijn intro en zo had ik meteen zijn aandacht. 
Op die manier heb ik hem blijkbaar wel kunnen 
charmeren. Ik had mij niet enkel voorbereid op 
mijn truc, maar ook op alles daarrond. Dat is on-
gelooflijk belangrijk, want victory loves prepara-
tion. Een goede voorbereiding is van onschatba-
re waarde. 

Een goede goochelshow is 
eigenlijk zoals een liedje. 

Je hebt een intro een 
opbouw en dan werk je 
naar een hoogtepunt 

voor het einde.
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Waarin moet je goed zijn als goochelaar?
Je moet echt goed zijn met mensen. Het gaat ei-
genlijk niet om de truc, het gaat om de mensen. 
Je bent daar als entertainer, dat mag je nooit uit 
het oog verliezen. Een goede goochelaar kent het 
evenwicht tussen humor, entertainment en goede 
trucs. Ik maak mensen nooit wijs dat ik speciale 
krachten heb. Wat ik doe, zijn gewoon trucs en 
daar ben ik altijd eerlijk over. De échte magie, 
die speelt zich eigenlijk af in het hoofd van de 
mensen. Zonder publiek kan je geen magie ma-
ken, daarom is contact met mensen zo belangrijk.

Naar wie kijk je op? 
Zoals iedereen kende ik eerst David Copperfield. 
Dat is de Eddy Merckx van het goochelen na-
tuurlijk. Daarnaast ben ik heel hard aangetrokken 
tot comedy magicians zoals Bill Malone en Tom-
my Wonder. Dat zijn mensen die veel humor in 
hun shows steken. Ik heb heel graag een lach van 
mijn publiek. Als je samen lacht, dan kan je vrien-
den worden. 

Heb je zelf een bepaalde stijl? 
Ja, toch wel. Ik ben minder fan van de grote il-
lusies. Net zoals comedy magicians probeer ik 
ook humor in mijn performance te stoppen en 
koppel ik er altijd een persoonlijk verhaal aan. Zo 
kunnen mensen zich veel beter inleven. Wat ik 
top vind, is de persoonlijke magie zoals de walk 
around magic en close-up magic. Dat is ook tof 
om op recepties te doen. Een goochelaar kan 
een feest echt in gang trekken. In het begin is 
de sfeer op een feest vaak een beetje onwennig. 
Gooi daar een goochelaar tussen en het ijs is me-
teen gebroken! 

Wat zijn voor jou de leukste events?
Die waar ik onder de radar kan binnenkomen. Ik 

heb liefst dat ze mij niet aankondigen, maar dat 
ik gewoon met een glimlach aan tafel kan gaan 
staan. Kindershows zijn ook heel tof om te doen. 
Tijdens recepties sta ik 5 of 10 minuten aan een 
tafel en weet ik perfect welke trucs werken. Als ik 
een uur een kindershow doe, dan moet ik echt 
het beste van mijzelf geven. Tijdens het gooche-
len proberen mensen altijd te ontdekken hoe ik 
een truc gedaan heb. Kinderen zitten vaak dichter 
bij de oplossing dan volwassenen. Zij leven in een 
andere wereld en zien dingen simpeler. Gooche-
len, dat is eigenlijk volwassenen een beetje mee-
nemen naar een fantasiewereld.

Tijdens het goochelen 
proberen mensen altijd te 
ontdekken hoe ik een truc 

gedaan heb. Kinderen zitten 
vaak dichter bij de oplossing 

dan volwassenen. 
Zij leven in een andere 
wereld en zien dingen 

simpeler.

Wat is het geheim van een goede show?
De opbouw van je trucs. Een goede goochelshow 
is eigenlijk zoals een liedje. Je hebt een intro, een 
opbouw en dan werk je naar een hoogtepunt 
voor het einde. Daarnaast mag je je nooit laten 
vangen door je ego. Goochelen gaat niet over 
de goochelaar zelf, het gaat over de mensen. Jij 
bent daar om hen te entertainen. 

Kunnen andere goochelaars je nog verrassen? 
Zeker wel! Er zijn nog zoveel dingen om te leren 
van andere goochelaars. Het is onmogelijk om 
alles te kennen, weten of kunnen. Ik wil en hoef 
ook niet alles te weten, maar de dingen die mij 
interesseren, daar wil ik wel het fijne van weten.

Verklap je soms trucs? 
Goochelaars mogen hun geheimen niet prijs-
geven. Er staat vandaag natuurlijk al heel veel 
op het internet. Als ik aan een tafel sta, kunnen 
mensen binnen de 5 minuten weten hoe een 
truc werkt. Als goochelaar moeten we dus niet 
enkel op trucs, maar ook op performance focus-
sen. De ervaring die we mensen als goochelaar 
meegeven is super belangrijk. Het gaat niet en-
kel om het geheim van de truc, het draait vooral 
om het gevoel dat je achterlaat als je van de tafel 
wegstapt. Daarom focus ik vooral op mijn perfor-
mance én op humor natuurlijk. 

Heb je nog een doel voor de toekomst?
Goochelen op Tomorrowland, dat zou ook wel 
tof zijn. Daarnaast wil ik heel graag nog een titel 
pakken. Belgisch kampioen bijvoorbeeld. Er zijn 
natuurlijk heel veel goede goochelaars en je act 
moet echt perfect zijn om te kunnen winnen. 

Heb je nog tips voor mensen die zelf willen be-
ginnen goochelen? 
Durf te springen en durf te doen! Stippel een pad 
uit voor jezelf en ga er volledig voor.

Snel,	sneller,	snelst
Favoriete film over goochelen: The Prestige
Favoriete goochelaars: Tommy Wonder en 
Bill Malone
Favoriete quotes: Victory loves preparation 

Meer info over Roel en Loose Magic? 
Surf naar loose-magic.be
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What	happens	in	de	gemeenteraad	....	
blijft	niet	enkel	in	de	gemeenteraad
Elke maand, behalve in juli en augustus, komt de gemeenteraad samen.  Dat is als het ware het “kloppend hart” van het gemeentelijk beleid, waar 
het college van burgemeester en schepenen de fundamentele beleidskeuzes bespreekt met alle raadsleden.  En daar neemt men de uiteindelijke 
beslissingen.  Sommige dossiers krijgen heel wat weerklank, zowel vóór, tijdens als na de bespreking op de gemeenteraad.  Het is goed dat belang-
rijke zaken ook buiten de groep van 25 raadsleden gedeeld en becommentarieerd worden!  In elke Ronduit Londerzeel komen we terug op de meest 
opvallende dossiers van de afgelopen maanden.  Zo kunnen we ’t één en ’t ander beter kaderen zodat iedereen mee is met het volledige verhaal.  

Waarom de gouverneur een deel 
van het huishoudelijk reglement 
moest schorsen?
 
Tijdens de gemeenteraad van maart werd het 
huishoudelijk reglement goedgekeurd, meer-
derheid tegen oppositie. Hierin wordt o.a. de 
samenstelling van de verplichte commissies 
vastgelegd. Tijdens deze commissies bespreekt 
een deel van de raadsleden nieuwe voorstellen 
in de diepte en geeft hierover advies. Daardoor 
kan de bespreking in de plenaire gemeente-
raad vlotter en met meer kennis van zaken ge-
beuren. De toewijzing van mandaten in com-
missies dient te voldoen aan één van de wet-
telijk erkende verdelingssystemen.  Het college 
had een voorstel ingediend met 9 leden, waar-
bij alle fracties vertegenwoordigd waren naar 
analogie met de verdeling in het bij-
zonder comité. 

N-VA Londerzeel ging tegen deze beslissing in 
beroep bij de provinciegouverneur. Deze kon 
niet anders dan de voorgestelde samenstelling 
schorsen omdat zij strikt juridisch gezien niet 
volledig overeenkwam met een wettelijke 
verdeelsleutel. Indien we die volgens de letter 
van de wet zouden toepassen met 9 leden, dan 
zou PRO1840 niet mogen zetelen. Dit vonden 
wij betreurenswaardig omdat wij het cruciaal 
vinden dat elke partij evenveel betrokken wordt 
bij het beleid. Anderzijds konden we ons ook 
niet vinden in het optrekken van het aantal man-
daten totdat de verdeelsleutel ook een com-
missiezitje voor PRO1840 zou mogelijk maken.  
Dit was immers pas het geval als we het aantal 
leden zouden optrekken naar 15, wat enkel een 
meerkost aan zitpenningen zou opleveren maar 
geen democratische meerwaarde zou hebben. 

Na overleg met alle fracties en rekening hou-
dend met het advies van de gouverneur en het 
agentschap binnenlands bestuur, bracht het 
gemeentebestuur een nieuw voorstel ter stem-
ming op de gemeenteraad van mei. Enerzijds 
worden de 9 mandaten voor de gemeenteraads-
commissies verdeeld volgens een strikte toe-
passing van de wettelijke berekeningswijze. Dit 
resulteert in een verdeling van 4 LWD, 4 NV-A 
en 1 CD&V. Anderzijds nodigt het College 
PRO1840 uit om aan elke commissievergade-
ring deel te nemen met 1 lid met raadgevende 
stem. Zo kan ook de socialistische oppositie 
volwaardig deelnemen aan de inhoudelijke dis-
cussies, met tevens toekenning van een iden-
tieke zitpenning aan hun raadgevend lid.  

Dat we het aantal commissieleden niet wilden 
verhogen, heeft ook te maken met het nieuwe 
reglement rond burgerinspraak dat we tijdens 
de gemeenteraad van juni goedkeurden.  Naast 
de wettelijke adviesraden, zetten we meer in 
op rechtstreekse inspraak van de burgers. Zo 
brengen we het beleid direct bij de inwoners 
zelf in plaats van enkel te praten met het be-
perkt groepje van verkozenen. Heel concreet, 
gaan we in november van start met het inwo-
nerspanel ‘De adviseurs.’ Dit panel is een groep 
van 1.350 willekeurig geselecteerde inwoners 
die een aantal keer per jaar hun mening en ad-
viezen kunnen geven over thema’s als sport, 
dienstverlening, mobiliteit, cultuur… Dit leidt 
tot betere inzichten en een meer gedragen 
besluitvorming. Laat dat nu net het DNA van 
LWD als burgerbeweging zijn! 

College van burgemeester en sche-
penen weigert aanvraag tot bestem-
mingswijziging van kantoor dat ge-
huurd wordt door Islamitische vzw 

Als er één dossier is dat de gemoederen be-
roerd heeft de afgelopen maanden, dan is het 
wel dat van de mogelijke oprichting van een Is-
lamitisch cultuurcentrum in de Steenkapperstraat.  
Dit nieuws veroorzaakte heel wat onrust, niet al-
leen bij de directe buurtbewoners maar tevens 

bij inwoners in andere Londerzeelse wijken.  Er 
kwamen dan ook vragen op de gemeenteraden 
van mei en juni. 

Het gemeentebestuur had ook twijfels bij de fi-
nale bedoelingen van de oprichters achter dit 
initiatief. En hoewel het dossier in eerste instan-
tie een privaatrechtelijke aangelegenheid betrof, 
startte het college een openbaar onderzoek. In 
dat kader organiseerden we een informatiemee-
ting voor de Londerzeelse inwoners om duide-

lijkheid te brengen en alle feedback te capteren. 
Deze procedure mondde uit in een weigering 
voor de gevraagde bestemmingswijziging.   

Uiteraard is het verhaal daarmee nog niet ten 
einde.  De vzw blijft ook na dit negatief antwoord 
nog steeds actief.  Wij weten ondertussen dat de 
oprichters van deze vzw ook vorig jaar al actief 
waren, toen in Malderen.  Zij hadden destijds ook 
al contact gezocht met het toenmalige bestu-
ur.  Wij willen dan ook blijvend in gesprek tre-

Gemeenteraad	maart,	mei	en	juni

Gemeenteraad	mei,	juni,	september



17

Het nieuwe beleidsplan sportinfra-
structuur laat de bestaande clubs in 
gemeenteschool Ter Elst blijven

Met de opening van Sportoase De Lijster diende 
een nieuwe beleidsplan opgesteld te worden, 
waarin de spelregels voor gebruik van de ge-
meentelijke sportinfrastructuur vastliggen. In 
lijn met de richting waarin ook de vorige sche-
pen van sport wilde gaan, willen we de sport-
uitoefening concentreren op 3 sites: Verma 
(Malderen) en Sportoase De Lijster (Centrum) 
voor binnensporten en Schaselberg (Sint-Jozef) 
voor buitensporten. Zo kunnen de financiële en 
logistieke inspanningen van de gemeente ge-
optimaliseerd worden.

Toen we de eerste versie van dit voorstel – 
voorafgaandelijk aan de gemeenteraad – be-
spraken met alle Londerzeelse sportclubs, 
bleek dat dit plan zeer moeilijk lag voor een 
aantal Steenhuffelse clubs. Historisch gezien is 
Steenhuffel de enige deelgemeente waar geen 
gemeentelijke sportinfrastructuur aanwezig is. 
Vandaar dat de sportzaal van basisschool Ter 
Elst al jaren gebruikt wordt door 7 sportclubs. 
En voor veel van hun leden is die lokale aan-
wezigheid een hoofdreden om te komen. Denk 
maar aan de leden van de atletiekclub, die 
wekelijks een avond te voet naar hun zumba-les 
kunnen gaan.

Een aantal inwoners greep deze discussie aan 
om polemieken op te starten op sociale me-
dia en om protestvlaggen op te hangen.  An-

deren pakten het constructiever aan en gingen 
in gesprek.  LWD-gemeenteraadslid Arnold 
Rottiers, zelf ook woonachtig in Steenhuffel, 
werd zo door heel wat bezorgde dorpsgenoten 
aangesproken.  Hij kon hun argumenten wel 
begrijpen en startte daarom bijkomend over-
leg op tussen de gemeente, de sportclubs en 
de schooldirectie.  Snel werd duidelijk dat ie-
dereen hetzelfde doel voor ogen heeft en dat 
de huidige problemen hun oorzaak vinden in 
slechte afspraken uit het verleden. Alle con-
structieve suggesties werden gebundeld, waar-
na het gemeentebestuur een vervolgvergade-
ring organiseerde met de betrokken clubs en 
de schooldirectie. Daar werd een aangepast 
voorstel gedaan waardoor de 7 huidige clubs 
niet enkel voor hun jeugdwerking, maar ook 
voor hun volwassenwerking in Ter Elst kunnen 
blijven. Dit aan huurprijzen identiek aan deze 
van de nabijgelegen Vermahal, zodat alle Lon-
derzeelse clubs gelijk behandeld worden. Ook 
zal Ter Elst opgenomen worden in het standaard 
toegangsbeheerssysteem van alle sportinfra-
structuur. Tenslotte zal er per avond maar één 
club als hoofdhuurder optreden en alle verant-
woordelijkheid nemen voor eventuele schade 
of andere problemen. 

Iedereen kon zich vinden in het bijgestuurde 
voorstel, dat vervolgens op de gemeenteraad 
van juni werd goedgekeurd. 
Eens te meer blijkt dat goede oplossingen er 
enkel komen als mensen rustig met elkaar in dia-
loog gaan.  

den met deze vereniging. Los van alle begrijpe-
lijke ongerustheid, moeten wij erkennen dat ook 
Londerzeel in de toekomst blijvend zal evolueren 
naar een meer diverse samenleving. Het zal geen 
gemakkelijke evolutie zijn en dus is wederzijdse 
samenwerking en respect een absolute must.  
Het gemeentebestuur zet in haar beleidsplan ex-
pliciet in op een reeks integratiebevorderende 
inspanningen. Een eerste essentiële stap hierbij 

vormt de aanstelling van een integratie-ambte-
naar. In parallel zal een volwaardig integratiebe-
leidsplan worden opgemaakt én uitgerold. In dit 
kader hebben de burgemeester en een expert 
van de sociale dienst recent samengezeten met 
adviseurs van het kabinet Homans, Vlaams minis-
ter bevoegd voor inburgering. Niet alleen kreeg 
de gemeente heel wat interessant cijfermateriaal 
aangereikt, maar het kabinet heeft ook toege-

zegd om ondersteuning te bieden bij de opmaak 
van het gemeentelijke integratieplan. Laten we 
in Londerzeel leren uit de ervaringen van ande-
re steden en gemeenten om te vermijden dat 
we ooit in onhoudbare situaties zouden terecht-
komen. Dit vereist een reeks goed doordachte 
initiatieven, die met doorzetting, strikte discipline 
en met een repetitief karakter worden toegepast. 
Geen woorden maar daden dus.

Gemeenteraad	juni

Soep • lasagne - spaghetti - pasta pesto veggie • dessertenbuffet
15 euro voor volwassenen • 8 euro voor kinderen

Italiaans restaurant op zaterdag 7 december
van 11.30u tot 14.00u  en van 17.30u tot 21.00u.

Kantine SK Londerzeel Brusselsestraat 149

VOORUIT MET LONDERZEEL
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Samenwerken werkt !
LWD vormt binnen onze gemeente een positief-constructieve coalitie 
met CD&V en Groen. Elke dag merken we dat we veelal op dezelfde 
lijn zitten met onze partners en dat die samenwerking snel tot resulta-
ten leidt. Maar omdat samenwerken in het DNA van LWD zit, stopt dit 
streven naar samenwerking niet aan onze gemeentegrens. Ook met 
naburige gemeenten leidt dit tot mooie opportuniteiten…

Al jaren lopen fietsers en voetgangers gevaar wanneer ze zich ver-
plaatsen op de te smalle strook onder de spoorwegbrug ter hoogte 
van de Oudemanstraat, Londerzeelseweg en Stuiverstraat. Vooral 
omdat er tegelijkertijd ook vrij veel vrachtwagens vanuit het industrie-
terrein door deze tunnel rijden. Al jaren is dit een twistpunt tussen 
de drie betrokken partijen: de gemeenten Londerzeel en Kapelle op 
den Bos en spoorwegbeheerder Infrabel. Niet verwonderlijk dat dit 
twistpunt vooral om de centen draaide… 

Burgemeester Conny Moons, zelf bevoegd voor openbare werken, 
en schepen van mobiliteit Dimitri Robbyns gingen hierover het 
gesprek aan met hun tegenhangers in onze buurgemeente. Samen 
met de Kapelse schepen van openbare werken Geert Van de Voorde 
(N-VA) en schepen van mobiliteit Hilde De Keersmaeker (N-VA) werd 
een akkoord bereikt met Infrabel. De spoorwegbeheerder is bereid 
om verbredingswerken uit te voeren op voorwaarde dat beide ge-
meenten samen een deel van de kosten op zich nemen.  In concreto 
gaat het om 250.000 euro, met daarbovenop ook de kosten voor 
heraanleg van voet- en fietspad. 

Hoewel de financiële situatie van Londerzeel niet rooskleurig is, 
vindt Dimitri Robbyns dat geld goed besteed: “Zowel voor de vei-
ligheid van fietsers en voetgangers als voor de goede ontsluiting van 
ons industrieterrein. Zo kan het verkeer beter gespreid worden. Dit 
heeft niet enkel een positieve impact op de verkeerssituatie onder 
die bredere brug, maar ook op die in de Meerstraat en omliggende 
straten.”

Vrij recent liet de Buggenhoutse burgemeester Pierre Claeys (CD&V) een ballonnetje op dat hij met enkele buurgemeenten verkennende gesprek-
ken wou starten over een mogelijke fusie. Hij vernoemde expliciet Londerzeel als een mogelijke partner.  Iedereen weet dat LWD – zoals de naam 
duidelijk aangeeft – een lokaal burgerinitiatief is, exclusief in en voor onze gemeente. Toch wil dat niet zeggen dat wij ons per definitie ‘ingraven’ en 
bij voorbaat neen zeggen tegen elke vorm van samenwerking.  Integendeel! Wij werken nu al voor een aantal zaken goed samen met deze buurge-
meente, zelfs al ligt ze in een andere provincie. Denk alleen al maar aan het gebruik van de cultuur- en sportaccommodatie in en rond De Pit.

Daarom dat Conny Moons de uitgestoken hand aanvaardt en met haar ambtsgenoot in gesprek gaat. Zelfs al is dit nog maar zeer embryonaal en 
is er nog helemaal niets beslist, toch stelt Conny ook hier: “praten werkt!”. Wordt dus vervolgd. En uiteraard betrekken we onze inwoners wanneer 
dit verhaal verder zou gaan….  

Meerdere inwoners van Steenhuffel waren ongerust toen ze ver-
namen dat het gemeentebestuur van Merchtem toestemming had 
gegeven om Pop-up Zanzibar een hele zomer te laten doorgaan in 
Peizegem, op enkele meters van de gemeentegrens met Londer-
zeel. Zij herinnerden zich nog levendig de geluids- en verkeersover-
last van vorig jaar. Burgemeester Conny Moons luisterde naar hun 
grieven en deelde hun bezorgdheid. Zij pakte het veiligheidsrisico 
dan ook proactief aan door betonblokken te laten plaatsen op stra-
tegische plaatsen in de smalle landwegeltjes.  

Ook hier geldt echter de legendarische uitspraak van Johan Cruijff: 
“elk voordeel heb zijn nadeel”. Waar de blokken het gevaarlijke sluip-
verkeer effectief tegenhielden, moesten een aantal – vooral Mer-
chtemse – landbouwers omrijden om hun akkers te bereiken. Ook 
voor hun problemen was Conny niet doof. Zij sprak dan ook af met 
burgemeester Maarten Mast (Lijst1785) van Merchtem om de situatie 
ter plaatse te bekijken en tot een gezamenlijke oplossing te komen.  
Dit overleg mondde uit in een akkoord waarbij de betonblokken hun 
dienst bewezen tijdens de openingsperiode van Zanzibar, maar ver-
wijderd werden wanneer de zomerbar gesloten was. Zoals Conny 
terecht stelt: “praten werkt!”.

Verbreding spoorwegtunnel 
op grens Londerzeel en Ramsdonk

Een leefbare Zanzibar-omgeving 
voor Steenhuffel én Merchtem

Buggenhout wil met Londerzeel 
praten over mogelijke fusie
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Wij	zetelen	voor	U!

Conny Moons – burgemeester
bevoegdheden: 
• veiligheid (brandweer en politie)
• communicatie en informatie
• openbare werken
• financiën

0473 40 52 41
conny.moons@londerzeel.be

Dimitri Robbyns – schepen
Bevoegdheden: 
• vrije tijd (jeugd, cultuur, toerisme, sport)
• mobiliteit en verkeer
• feestelijkheden

0485 55 20 03
dimitri.robbyns@londerzeel.be 

Els Van den Broeck - schepen
Bevoegdheden:  
• welzijn
• ontwikkelingssamenwerking en 
   humanitaire acties
• integratie

0478 32 18 44
els.vandenbroeck@londerzeel.be

Burgemeester en schepenen

Gemeenteraadsleden

Leden Bijzonder Comité Sociale Dienst

Koen Zwetsloot - gemeenteraadsvoorzitter
0479 69 86 35
koen.zwetsloot@londerzeel.be

Piet Buelens 
0473 66 76 78
piet.buelens@londerzeel.be

Arnold Rottiers
0495 24 52 48
arnold.rottiers@londerzeel.be

Marc Verbruggen
0479 18 64 30
mark.verbruggen@londerzeel.be

Carmen De Hertogh - fractieleidster
 0473 67 99 70
carmen.dehertogh@londerzeel.be

Christine De Smedt
0475 43 14 93
christine.desmedt@londerzeel.be

Marleen Hendrickx 
0477 57 53 21 
marleen.hendrickx@londerzeel.be

Adolf Willems 
0477 59 67 44 
adolf.willems@londerzeel.be

Kim Fertinel 
0498 88 15 74 
kim.fertinel@londerzeel.be

Zitdag van de burgemeester  
Op maandag van 17.30 tot 18.30 uur (na de zitting van het college en vast bureau) in het Administratief Centrum (verdieping B).
Neem steeds vooraf contact op via 052/30 36 16 voor een afspraak. 

VOORUIT MET LONDERZEEL



Waar is da feestje? 
In Londerzeel is da feestje! 
      En ’t is gelukkig een veilig feestje!  
In Londerzeel houden we wel van feesten.  
Grote en kleine fuiven, braderijen, festivals, 
sportevenementen, zomerbars, tractorpa-
rades, enz… er is voor elk wat wils. Ze bren-
gen – soms zelfs veel – volk op de been waar-
door ons dorp leeft. En, belangrijk, ze brengen 
de nodige financiële middelen in het laatje 
van onze verenigingen. Zo blijft ons bruisend 
verenigingsleven verder groeien en bloeien. 
De leden van het gemeentebestuur steunen 
dergelijke initiatieven dan ook ten volle. Je zal 
hen er ook bijna altijd tegenkomen.

Bij elke festiviteit komt echter ook het aspect vei-
ligheid aan bod. We kunnen ons niet inbeelden 
dat er één burger wil deelnemen aan een festivi-
teit of zijn/haar kinderen naar een fuif wil sturen 
indien men dit niet op een veilige manier kan 
doen! Als burgemeester draagt Conny Moons 
hierin een grote verantwoordelijkheid die ze op 
geen enkele wijze uit de weg wenst te gaan. 

Kan elk incident vermeden worden? Neen, dat is 
jammer genoeg onmogelijk. Maar er dient wel al-
les in het werk gesteld te worden om de risico’s 
zo klein mogelijk te houden. Daarom doorlopen 
we een heel traject bij het organiseren van een 
evenement. De organisator doet een aanvraag 
bij de gemeente.  In samenspraak met politie en 
brandweer wordt dan bekeken of specifiek over-
leg nodig is, bv. wanneer een relatief groot aantal 
bezoekers verwacht wordt of wanneer het door-
gaat op gevoelige locaties. We spreken dan de 
nodige veiligheidsmaatregelen af, rekening hou-
dend met de geldende wettelijke bepalingen en 
de adviezen van de lokale veiligheidsdiensten. Dit 
leidt tot basisregels rond onder andere het ge-
bruik van plastic/herbruikbare bekers, een geluids-
limiet, een minimum aantal nooduitgangen, een 
te respecteren einduur en/of het maximum aantal 
aanwezigen. Ook doet politie inspanningen om 
bij grote(re) evenementen fysiek aanwezig te zijn.  
Niet om te controleren, maar om de organisator 
te ondersteunen.

Conny MOONS, burgemeester
“Veilige én plezante feesten, dat 
gaat zeker samen”

We beseffen maar al te goed dat bepaalde 
maatregelen voor de organiserende vereniging 
extra inspanningen – dus kosten – met zich mee-
brengen. En dan hoor je soms: “Vroeger was dat 
allemaal niet nodig”.  Het klopt dat de wetgeving 
rond veiligheid geëvolueerd is. Wat een vijftal jaar 
geleden nog als voldoende veilig werd geacht, is 
dat anno 2019 niet meer. We willen echter niet 
dogmatisch te werk gaan, maar steeds zoeken we 

een evenwicht tussen wat moet, wat kan en wat 
haalbaar is.

Laten we dit illustreren met een aantal recente 
voorbeelden.  Voor Slinkse Sinkse kwamen meer 
dan 7000 feestvierders afgezakt naar Steenhuffel. 
Zowat het grootste aantal ooit voor een evene-
ment in onze gemeente. Dankzij goed overleg 
verliep alles vlekkeloos. Ook wanneer er geduren-
de een klein halfuurtje op vraag van de aanwezige 
politie geen nieuwe bezoekers het terrein konden 
betreden, verliep de samenwerking en communi-
catie perfect. Hoedje af voor de organisatie!  

In augustus maakte de internationale groep Killer 
Queen zijn opwachting op de terreinen van De 
Burcht. Omdat er aanvankelijk tot 3000 bezoekers 
verwacht werden, vonden meerdere veiligheids-
vergaderingen plaats. Ook hier met een puik re-
sultaat als gevolg. Perfecte organisatie van begin 
tot einde, wat zorgde voor veel sfeer en ambi-
ance!  Felicitaties aan de Landelijke Gilde. 
En zo kunnen we nog wel wat cases opsommen…

Recent was er nog de voorbereiding van de tra-
ditionele Chirofuiven in Steenhuffel. Er gingen 
geruchten dat de gemeente ‘zomaar’ de DEF-TD 
zou verboden hebben. Dit klopt niet. Omdat er 
de vorige jaren klachten waren rond vandalisme 
en overlast tijdens dit fuifweekend, werd in over-
leg tussen Chiro, gemeente, politie en brandweer 
beslist om dit jaar te focussen op het vlot trekken 
van de ABC-TD op vrijdag. De DEF-TD hadden de 
meisjeschiro dit jaar sowieso reeds voor bekeken 
gehouden. Op zaterdag organiseerde men dan 
een BBQ en quiz als alternatief. Met groot suc-
ces!  De mensen amuseerden zich, omwonenden 
genoten van hun (nacht)rust en de chirokas werd 
goed gespijsd. Ook hier welgemeende felicitaties 
aan de Chiro en voor volgend jaar liggen alle op-
ties open. 

U merkt het, door goed overleg vooraf en tij-
dens de evenementen zorgen we voor plezante 
én veilige feesten. En achteraf maken we stee-

vast een evaluatie op met de organisatoren om 
de volgende editie nog te verbeteren.  Zo strev-
en burgemeester en schepenen ernaar om onze 
rij-ke feesttraditie in stand te houden en verder 
te stimuleren. Samen met alle organisatoren zor-
gen we daarvoor. Enne, vergeet niet…laten we 
dansen!

Sfeer op de Burcht

Killer Queen

Na-evaluatie Slinkse Sinkse

Nagenieten opening fietsstraat

Jaarmarkt Sint-Jozef


