hartelijk londerzeel
Hartelijke
nieuwjaarswensen
voor alle inwoners
van Londerzeel

Duim op duim voor
een goed nieuw jaar
voor iedereen
2014

gelukkig nieuw jaar

Beste Londerzelenaars,
Ondertussen is uw nieuwe bestuursploeg al bijna
een jaar aan de slag. Voor een aantal onder ons
was de ‘job’ nieuw; ondertussen is iedereen zowat ingewerkt.
U heeft wellicht de berichten in het nieuws
gezien over de gemeentefinanciën van andere
gemeenten en steden. De financiële realiteit
is voor iedereen hard, ook voor groot Londerzeel. Op zes jaar tijd zijn de inkomsten van
onze gemeente met 6% afgenomen, terwijl de
uitgaven met 24% zijn gestegen. Enkele elementen waar wij mee te maken hebben:

De schuldgraad van onze gemeente is te vergelijken met de omliggende gemeenten, op Buggenhout na dat een hogere schuldgraad heeft. Vandaag heeft
Londerzeel de tweede meest gunstige gemeentebelasting van de hele omgeving, zo blijkt uit een studie van ACW. Iedereen zal echter de broeksriem
moeten aanspannen…
Maar er is ook goed nieuws. Als CD&V was het voor ons een prioriteit om te
investeren in onze jeugd in onze gemeente in het algemeen, en in kinderopvang in het bijzonder. Ik ben blij dat we daar in geslaagd zijn, zoals u verder in
deze folder kunt lezen.
Ik bedank u hierbij nogmaals voor uw vertrouwen in onze partij, die in
Londerzeel de grootste politieke partij is.
Verder wens ik u allen een warm en deugddoend 2014!
Uw burgemeester,

Jozef De Borger

- Hogere energiekosten, denken we maar aan de
verwarming van onze scholen en zwembad
bijvoorbeeld;
- De stijgende kost van de politiediensten;
- De bankencrisis die het moeilijker en duurder
maakt om financiering te vinden voor onze
investeringen in gebouwen en dergelijke;
- De brandweer die ons steeds meer kost, onder
meer omwille van strengere normen;
- Stijgende pensioenkosten van de vastbenoemde ambtenaren. We moeten met name extra
reserves aanleggen om de pensioenen op
lange termijn veilig te stellen.
- Het nagenoeg wegvallen in 2013 van de dividenden van Electrabel, die vroeger toch wel
goed waren voor zo’n 0,5 à 1 miljoen euro
inkomsten;
- De verwachte indexstijging en dus stijging
van de lonen van het gemeentepersoneel in
2014. Personeelskosten vormen de helft
van onze uitgaven…

We kijken tevreden terug op de
investeringen die we in deze financieel
moeilijke tijden hebben kunnen doen,
met name in onze jeugd en
in kinderopvang:
-

-

Onze nieuwe technische school in Londerzeel;
De bijkomende klaslokalen in de Centrumschool en de 		
Kouterschool in Malderen;
Voor- en naschoolse kinderopvang in de oude pastorie van
Malderen. Deze - quasi - nieuwbouw zal klaar zijn rond de
zomer van 2014. Er zijn 49 opvangplaatsen voorzien.
Betaalbare voor- en naschoolse kinderopvang voor
Londerzeel centrum en Sint-Jozef via ‘Breugelkind’.
Dit is een nieuwe, gemeentelijke formule.

Ook op andere vlakken zijn er investeringen gebeurd.
De rioleringsgraad in onze gemeente is bijvoorbeeld van 60
naar 80% gebracht, waardoor we - in tegenstelling tot vele
andere gemeenten - in orde zijn met de Europese normen
op dit vlak en dus niet het risico lopen op een boete.

kalender 2014
CD&V Londerzeel, evenementen 2014

Vrijdag 17 januari 2014 vanaf 19.00 uur
in het Gemeenschapscentrum Walschap
CD&V NIEUWJAARSRECEPTIE
Gastsprekers: Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy
en ACV-voorzitter Marc Leemans.
Zaterdag 29 en zondag 30 maart 2014
in het Parochiaal Centrum Londerzeel Sint-Jozef
CD&V eetfestijn.
Zaterdag 10 mei 2014
in de Verma sporthal Malderen
Feest Burgemeester Jozef De Borger.
Optredens van Mama’s Jasje en
Raymond van het Groenewoud met orkest.

