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VEERLE PAS 
LIJSTTREKKER CD&V 
LONDERZEEL 

Beste inwoners van Londerzeel, 

 

Deze legislatuur heeft onze partij voor het eerst 

samen moeten besturen in een coalitie met twee 

andere partijen. 

Deze nieuwe werkomstandigheden hebben - 

trouwens niet alleen voor onze partij - een aantal 

aanpassingspijnen meegebracht. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Veerle 

Maar geleidelijk vond iedereen zijn weg en zijn we 

fier dat we een groot deel van ons 

verkiezingsprogramma 2012-2018 konden 

verwezenlijken: een uniforme binnenschoolse 

opvang in alle Londerzeelse scholen, outsourcing 

van de kinderdagverblijven en een nieuwe 

buitenschoolse opvang in Malderen en 

Steenhuffel; een nieuwe kleuterschool in de 

Lijsterstraat en een sociale bestemming van de 

gelden van de verkoop van de Villa Van Assche; 

het fietspad langsheen de spoorweg werd 

aangelegd, en met buitensportcentrum 

Schaselberg beschikt Londerzeel over een 

prachtige sportsite. 

Wij stellen onszelf ambitieuze doelstellingen 

voorop die we willen realiseren binnen een strikt 

budgettair kader. Een realistisch beleid dat een 

evenwicht zoekt tussen een geleidelijke 

schuldafbouw en een financieel draagvlak voor 

investeringen. 

De komende jaren wil CD&V een beleid voeren 

dat uitgaat vanuit de goesting om een toffe, 

levendige gemeente te zijn. Een voluntaristisch 

beleid waarbij jij en ik, inwoners van Londerzeel 

centraal staan en dat uitgaat van een positieve 

en een open ingesteldheid. 



ONZE VISIE OP 

RUIMTEGEBRUIK 

MOBILITEIT 

ZORG 

DIENSTEN & 
DIENSTVERLENING 

JEUGD & CULTUUR 

LEEFMILIEU 

EEN BELEID 
SAMEN MET U > > 



KERNVERSTERKING 
& VERDICHTING 

ONZE VISIE OP 

RUIMTEGEBRUIK 

Wij faciliteren de nabestemming van verlaten 

bedrijfsgebouwen (verblijfstoerisme, projecten co-

housing, locaties voor seminaries…) en streven een 
hoger rendement na op de bedrijventerreinen door te 

denken in m3 in plaats van m2. 

Onze woonpolitiek verhelpt maatschappelijke trends 

zoals gezinsverdunning, vereenzaming en vergrijzing. 

Om de betaalbaarheid en de maximale bezetting van 

het bestaande en toekomstige gronden- en 

woningbestand te realiseren: 

verkopen we gronden in een systeem van 

uitgestelde verkoop of erfpacht; 

maken we wonen in meervoud mogelijk waardoor 

grote woningen kunnen omgevormd worden tot 

meergezinswoningen; 

Wij versterken onze kernen om de open ruimte te 
vrijwaren.  Hierdoor kunnen meer verplaatsingen te 

voet of met de fiets worden afgelegd en wordt de 

economische basis voor lokale handelszaken versterkt.  

Er komt meer ruimte voor publiek groen en er  is meer 

sociaal contact als we bovendien compacter bouwen. 

>> bouwen we een mix aan woningtypes waaronder 

een substantieel deel aan sociale woningen; 

>> realiseren we wonen in tweede woonorde en 

meerdere woonlagen (in overeenstemming met de 

omgeving); 

>> 

>> 
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Zowel bij de gemeentelijke als bij de projecten van promotoren wordt voorzien in voldoende speel- en 

ontmoetingsruimte met een aanvaardbare diversiteit en hoge kwaliteit. De ecologische voetafdruk van deze 

projecten is zo laag mogelijk. 

 

Wij ontharden de oppervlakte door het invoeren van groennormen bij ruimtelijke uitvoeringsplannen en 

vergunningen.  

 

Grote private woonprojecten hebben een mix van zowel sociale als bescheiden woningen.  

 

Sommige straten krijgen een bijkomende dimensie met welriekende en eetbare beplantingen. 

>> gaan we voor de mogelijkheden van de planologische ruil of verhandelbare rechten van zodra een 

voldoende rechtszekere wetgeving is uitgeschreven 

>> intensiveren we bewoonde percelen van goed gelegen maar verouderde verkavelingen 

Wij herwaarderen onze bedrijvige dorpskernen als veilige groeipolen voor wonen, winkelen en ontspanning.   

 

Bij elke (her)inrichting van het openbaar domein wordt aandacht besteed aan veiligheid, groen, speelkansen 

voor kinderen, beweegmogelijkheden voor volwassenen en ontmoetingskansen voor iedereen. 

OPWAARDERING VAN ONZE DORPSKERNEN 
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Daarom realiseren we op wandelafstand in elke 

dorpskern een parkje of een groene zone voor jong en 

oud. 

 

Het dorpshart wordt een ontmoetingsruimte met leuke 

terrassen met voldoende ruimte voor kleinschalig 

entertainment en straatmeubilair dat uitnodigt tot 

langer vertoeven. 

 
Voor onze kerken onderzoeken we het multifunctionele 

karakter met respect voor de oorspronkelijke 

bestemming. 

 

Wij gaan het gebruik/misbruik van alcohol, drugs en het 

sluikstorten in de kernen tegen door een aangepaste 

verlichting en camerabewaking op de plaatsen waar 

het nodig is. 

 

Hiervoor wordt de straatconnectiviteit verhoogd voor 

fietsers en voetgangers via veilige fiets- en voetpaden. 

 

De lokale handelaars krijgen met ondersteunende 

maatregelen de nodige armslag die de creativiteit en 

de diversiteit in het aanbod in de hand werken. 

 

Er komt een bestuurlijk en ambtelijk aanspreekpunt voor 

de ondernemer/handelaar. 

 

In het hart van de gemeente komt een gediversifieerd 

en betaalbaar woningaanbod op maat van de 

omgeving. 

 
De nodige aandacht gaat naar assistentiewoningen en 

kleine flats met verhoogde toegankelijkheid maar ook 

naar sociale en bescheiden woningen 

 

Voor het nemen van ruimtelijke beslissingen in de 

dorpskernen gaan we voor een langetermijnvisie met 

beeldkwaliteitsplannen voor de 4 centra. 

EEN LONDERZEEL 
VIER KLOPPENDE HARTEN 



Jongeren kunnen vrijwillig intekenen en de initiatieven 
staan open voor jonge en oudere kinderen met 

diversiteit van de doelgroep (kinderen met specifieke 
zorgbehoeften, kansarme kinderen, …). 

ONDERWIJS 

Wij zetten in op projecten in en buiten het 

onderwijscircuit die de integratie van anderstalige 

kinderen in de scholen bevorderen 

Los van deze inhoudelijke benadering werken we 

verder aan veiligere schoolomgevingen door 
verkeerstechnische en/of infrastructurele maatregelen. 

We integreren het aanbod binnen welzijn, vrije tijd, 

jeugd en sport via een lokaal samenwerkingsverband 

onder regie van de gemeente met aan de zijde van 

het aanbod initiatieven vanuit welzijn  zoals IBO, 

zelfstandige buitenschoolse opvang, … en initiatieven 

uit het vrijetijdsaanbod (jeugd, sport, cultuur, deeltijds 

kunstonderwijs) zowel vanuit de gemeente als vanuit 
private aanbieders en verenigingen. 

KINDEROPVANG 

De diversiteit op de schoolbanken wordt omgevormd 

tot een sterkte door het voeren van een inclusiebeleid. 

Via flankerend onderwijs nemen we initiatieven om het 

inclusiebeleid hoger op de agenda te zetten en 

verhogen wij de ouderbetrokkenheid met bijzondere 

aandacht voor anderstalige ouders. Wij ondersteunen 

bovendien projecten door en voor allochtonen die 

gericht zijn op een betere ondersteuning van leerlingen 
in het onderwijs. 

ONZE VISIE OP 
DIENSTEN & 
DIENSTVERLENING 



ONZE VISIE OP 
MOBILITEIT 

Door de organische en historische groei van het 

dorpscentrum (verkavelingen, aanleg van nieuwe wijken 

en verbindingswegen) is er een wegennetwerk ontstaan 

waar het doorgaand en lokaal verkeer onvoldoende 

gescheiden zijn met files tot gevolg. 

 

Wij verhelpen aan de huidige toestand door de 

optimalisatie van de ring en de toepassing van het STOP-

principe. 

DE RING 

Wij passen nog enkele kruispunten aan en weren op de 

ring zoveel mogelijk geparkeerde wagens.  Daarbij  

komen er gescheiden fietspaden, en waar onmogelijk,  

een veilige fietssuggestiestrook.  Trage wegen voor 

fietsers worden degelijk onderhouden. Bij elke 

(her)aanleg van wegenis komt steeds een veilig 

fietspad, en bijkomend éénrichtingverkeer wordt 

onderzocht. 

Onder het motto: eerst stappers, dan trappers, 

vervolgens het openbaar vervoer en gemotoriseerd 

verkeer, zetten wij in op de zwakke weggebruiker en het 

openbaar vervoer. 

HET STOP PRINCIPE 

Er komt een verbinding van de deelgemeenten met een 

bus(je) of vergelijkbaar (multifunctioneel en eventueel in 

samenwerking met een private partner). 

Wij beheersen het gemotoriseerd verkeer in de centra 

zowel in aantal als in snelheid. In overleg met de 

middenstand implementeren we autoluwe zones. 

De jeugd moet veilig kunnen fietsen tussen de sport-, 

ontmoetings- en speelplaatsen. Indien nodig werken we 
de “missing links” weg. 

Wij verhogen het gebruiksgemak voor fietsers en 

voetgangers met meer fietsstraten, bijkomende 

verlichting van fietspaden, bredere fietspaden en 

verzorgde fietsstallingen. 



Wij werken samen met bedrijven om de werknemers te 

stimuleren om het woon-werkverkeer te voet, met de 

fiets of met het openbaar vervoer te doen.   

 

Wij stimuleren de vestiging van winkels in de 
dorpskernen. 

PARKEREN 

Wij realiseren in Londerzeel Centrum een ondergrondse 

parking op het Heldenplein en randparkings buiten de 
dorpskern. 

Wij organiseren vervoer op maat voor doelgroepen en 

voor die locaties die niet door het openbaar vervoer 

worden aangedaan.  Wij doen dit door ons 

engagement in de geplande vervoersregio. 

 

Wij gaan voor de aanleg van toegankelijke bushaltes bij 

de (her)aanleg van straten en pleinen. 

 

Wij ijveren voor een kwaliteitsvolle stationsinfrastructuur 
en een opwaardering van de stationsomgeving. 

OPENBAAR VERVOER 



ZORGZAAM EN GEZOND 

>> 

ONZE VISIE OP 
ZORG 

ZORG OP MAAT EN KORTBIJ 
 
Wij realiseren deze doelstelling door: 

Een vlot toekenbare en substantieel aangepaste mantelzorgpremie met de gepaste omkadering en 
vorming voor de mantelzorgers. 

Voor ons moet Londerzeel zorgzaam en gezond zijn. Wij zetten daarom ook volop in op een sociale en 

betaalbare dienstverlening en eerstelijnshulp op maat en kortbij. 

Wij bouwen de zorgfunctie op een laagdrempelige manier uit zodat de zorgzoekende op een eenvoudige wijze 

een antwoord krijgt op al zijn vragen. 

De inkanteling van het OCMW in de gemeente mag niet leiden tot een besparing op de sociale dienstverlening. 

Dit geldt ook bij een mogelijke verzelfstandiging naar een zorgbedrijf. 

Uitbreiding van de buurttafels zowel in aantal als in de begeleidende dienstverlening. 

Het onderzoeken van mobiele dienstverlening aan huis. 

Organisatie van nabije zorg vanuit de buurt/wijk. Wij streven hierbij naar een kleinmaziger toepassing van 

het project Londerzeel aan zet! Onze buurt van A tot Z. 

>> 

>> 

>> 



PREVENTIEF EN CURATIEF 
 
We werken volop mee aan de preventiecampagnes 

inzake gezondheidsissues. 

 

Wij sensibiliseren scholen en kwetsbare ouders om een 

gezonde voeding en levenswijze na te streven. Dit 
gebeurt in samenwerking met de Huizen van het Kind. 

 

Wij promoten gezonde producten van eigen kweek via 

de lokale landbouwers. 

 

Wij nemen initiatieven om gezond en langer 

thuiswonen te bevorderen. Wij denken hierbij o.a. aan 

laagdrempelige informatie, groepsrenovatie van 

woningen, … . 

 

Wij realiseren veilige en voldoende verlichte wegen en 

stoepen. 
 

 
 
 

(KANS)ARMOEDE 
 
Mensen in armoede moeten op een volwaardige wijze 
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven: 

wij detecteren (kans)armoede via scholen, 

jeugdbewegingen en Huizen van het Kind; 
>> 

kleine maatregelen zoals een fietsbib (uitlenen van 

fietsen tijdens groeijaren van jongeren) maken de 

weg vrij naar een lokaal projectplatform tegen 

armoede; 

>> 

wij voorzien in een armoedetoets bij gemeentelijke 

beslissingen; 

wij organiseren een structureel en intens overleg 

met de organisaties die werken rond personen in 

armoede; 

wij helpen zoeken naar werkkansen voor kwetsbare 

werkzoekenden. 

>> 

>> 

>> 



Wij gaan voor de titel Kindvriendelijke Gemeente: 

kinderen en jongeren moeten integraal deel uitmaken 

van de hele gemeente met een volwaardige 

deelname aan de samenleving in al hun 

beleidsdomeinen. 

ONZE VISIE OP 
JEUGD & CULTUUR 

In navolging van vele andere gemeenten gaan we 

voor de oprichting van een Huis van het Kind, een 

gezinsvriendelijke plek waar wij ouders en andere 

opvoedingsverantwoordelijken wegwijs maken in het 

rijke aanbod. De randvoorwaarden hiervan zijn 

decretaal bepaald: 

Op het vlak van cultuur maken we een online 

communicatieplatform voor sociaal-culturele 

verenigingen en zetten we in op het multifunctioneel 

gebruik van kerken. 

Wij implementeren een online platform voor een 
gemakkelijke communicatie tussen jeugd, 

jeugdverenigingen en andere organisaties. 

Wij zorgen voor een administratieve vereenvoudiging 

voor doelgroepspecifieke noden (subsidies, activiteiten, 

…). 

Wij organiseren diversiteitstrainingen voor animatoren en 

volledige terugbetaling hiervan. 

Laagdrempelig onthaal- en informatieaanbod 

Medische, psychologische en pedagogische 

consultatie 

Laagdrempelig voedingsadvies in groepsverband 

Minimum 3 pijlers: preventieve gezondheidszorg, 

opvoedingsondersteuning en activiteiten ter 

bevordering van ontmoeting en sociale cohesie. 

>> 
>> 

>> 
>> 



Wij werken volop mee aan de uitwerking van het 

ambitieuze gemeentelijke milieu-actieplan. Onze 

aandacht gaat in het bijzonder naar: 

ONZE VISIE OP 
LEEFMILIEU 

klimaatneutraliteit en reductie van de broeikasgassen 
tegen 2040 met 80% tegenover 2011; 

>> 

>> 

>> 

alle nieuwe gemeentelijke gebouwen worden BEN 
(Bijna-energieneutraal); 

we stellen een masterplan op voor de openbare 

verlichting (LED) en voeren dit uit; 

vervangen van de dieselwagens van de 

gemeentediensten door CO2 neutrale alternatieven; 

wij promoten lokale en seizoensgebonden producten 

ondermeer op gemeentelijke recepties; 

wij stimuleren een transitie van onze bedrijven naar 

klimaatneutraliteit ondermeer door de mogelijke 

opstart van een Energy Performers Contract in de 

schoot van de Londerzeelse bedrijven; 

wij geven nieuwe impulsen aan de boerenmarkten. 

wij  verkopen landbouwgronden enkel aan personen 

met een project met maatschappelijke meerwaarde 

(duurzame landbouw of lokale voedselproductie); 

wij ondersteunen samentuin-initiatieven; 

wij onderzoeken de mogelijkheden van circulaire 

aankopen (diensten in de plaats van producten); 

wij schrijven aanbestedingen uit voor het leggen van 

zonnepanelen op scholen en andere gemeentelijke 

gebouwen met mogelijkheid van burgerparticipatie; 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

> > 
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Wij willen een gedragen beleid voeren en  de relatie 

tussen burger en overheid versterken door: 

EEN BELEID 
SAMEN MET U 

Transparante besluitvormingsprocessen >> 

Inbouwen van een vroegtijdige structurele 

participatie 
>> 

Gebruik van participatiemiddelen in verschillende 

gradaties: van informatie tot cocreatie 
>> 

Betrekken van lokale ondernemers en handelaars 
parochiale werking, welzijnszorg, WZC, verenigingen, 

… 

>> 

ONZE BUURTBABBELS 
UW MENING 

Alle inwoners van Londerzeel werden uitgenodigd op 

één van de negen CD&V-buurtbabbels, verspreid over 
de vier dorpskernen.  Tijdens deze gespreksmomenten 

hebben wij aandachtig geluisterd naar zoveel vragen, 

ideeën en meningen van onze bevolking. 

 

Hierdoor konden wij ons verkiezingsprogramma 

nogmaals toetsen aan de verwachtingen en de 

verzuchtingen van de inwoners van Londerzeel. 

 

Bovendien heeft dit initiatief ons nog heel wat 

interessante items bezorgd die wij uiteraard verder 

gaan bespreken en meenemen op onze weg vooruit >> 



CD&V  LONDERZEEL - VERKIEZINGSDRUKWERK 2018 

V.U. JEF VAN ROSSUM - SMISSTRAAT 57 - 1840 STEENHUFFEL 

www.londerzeel.cdenv.be 

Je kan ons partijprogramma integraal nalezen op 

onze website. Je vindt er eveneens alle informatie 

over onze mensen, onze activiteiten en over de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018. 

 

Volg ons ook op facebook. 

Als je niet vertrouwd bent met voornoemde media 

of je wenst iemand te spreken,  dan kan je ons 

bereiken  via onze bestuursleden, onze kandidaten 

of op het secretariaat bij Robert Meert, telefoon  

0473 44 80 73. 



FIJNE 
VAKANTIE 


