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     Een foto van het Gouden Huwelijksjubileum van het echtpaar De Donder-De Bondt              

uit Londerzeel. We herkennen burgemeester Albert Lamberts, secretaris Roger Van Muylders   

en schepenen De Buyser en Slachmuijlders.     

 Wie ken je nog meer? 



Lon
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Detailhandelscoach 

Met de aanstelling van een detailhandelscoach vanuit de provincie Vlaams-Brabant wist onze 

gemeente een primeur weg te kapen in de nieuwe provinciale ondersteuningspolitiek van de 

lokale economie. 

Deze coach zal in samenwerking met onze dienst lokale economie een coöperatief coaching 

project opzetten. Men maakt een grondige analyse van het detailhandelsapparaat in de      

gemeente. Op basis hiervan wordt een beleidsplan vastgesteld voor de toekomst. 

Concrete doelstellingen voor de verschillende handelskernen gaan het project afronden.    

Bijzondere aandacht gaat uit naar het ondersteunen en verbeteren van de lokale economie. 

Op de bovenstaande foto’s herkennen we 

         Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie,  burgemeester Conny Moons,                                

schepen Veerle Pas en detailhandelscoach Ruben Van de Voorde. 
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Kerkenbeleidsplan 

De lijn - probeerabonnementen 

Op de gemeenteraad werd het kerkenbeleidsplan goedgekeurd. Hierin wordt de 

toekomst van de vier parochiekerken beschreven. 

In de kerken van Londerzeel Sint-Jozef, Malderen en Steenhuffel kunnen initiatieven 

georganiseerd worden met respect voor het normale gebruik van de parochiekerk  

die de betekenis van het kerkgebouw kunnen versterken en bevorderen ( bijvoor-

beeld : tentoonstellingen, concerten, voordrachten…) 

De Calvariebergkapel werd profaan verklaard of “ ontwijd” in de volksmond. De ka-

pel dient nog gerenoveerd om er tenvolle activiteiten te kunnen in laten doorgaan. 

De Sint-Kristoffelkerk krijgt ( een) nevenbestemming(en) die  in het najaar wordt 

vastgelegd.   

Hoe geraakt je kind vanaf september vlot en veilig naar school. Neem het gratis 

Buzzy Pazz probeerabonnement. Dan kan je dochter of zoon gedurende een maand 

gratis met bus of trein naar school. Alle info op : delijn.be/probeeractie. 

 

   De redactie gaat er even tussenuit.  

   Volgende nummer komt er aan in september. 

 

 

 

Redactie : Robert Meert 

Je ontvangt deze nieuwbrief omdat je lid of sympathisant bent van onze partij en/of uw 

mailadres hebt opgegeven voor informatie uit onze partij. Wil u deze nieuwsbrief niet lan-

ger ontvangen, stuur dan een mailtje naar robert.meert5@telenet.be. 

 

 

V.U. : Danny Van den Bergh, Topmolen 25, 1840 Londerzeel 

mailto:robert.meert5@telenet.be
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