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Onze vorige foto lokte heel wat reacties uit. Wij doen het graag nog eens over met 

een foto van SK Londerzeel anno 1959. 

Wie herkent onze topspelers?   



Lon
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Inwonerspanel Londerzeel - mobiliteit 

Zien en gezien worden 

 

Het fietspad langsheen de spoorweg wordt zowel door de fietsers als de voetgan-

gers zeer frequent gebruikt. Hierbij wordt de zichtbaarheid en de veiligheid op het 

traject station / Bergkapelstraat gegarandeerd door de aanwezige openbare verlich-

ting. 

Nog voor de winterperiode zal Fluvius instaan voor het plaatsen van LED-verlichting 

op de volgende gedeelten : 

Steenhuffelstraat/Herbodin : € 30.585,00 

Moorhoek/Sneppelaar : € 8.602,00 

Kruisveld/Station : € 11.470,00 

De verlichting wordt gedimd tussen 23.00 uur en 06.00 uur. Het sluitstuk van dit 

prachtige en veilige fietspad – het gedeelte tussen de brug Molenheide en het sta-

tion in Malderen -, wordt gepland in 2021 voor een bedrag van 1,5 miljoen met 

meer dan 860.000 euro subsidies.  

In de periode van 10 tot 26 maart werd door  335 inwoners op 403 panelleden van 

onze gemeente een bevraging ingevuld over de mobiliteit in Londerzeel. De totale 

responsgraad bedroeg 83%. Men houdt rekening met een foutenmarge van 5,30%. 

Het betrouwbaarheidsniveau is 95%. 
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Panelsamenstelling 

Man : 49% 

Vrouw : 51% 

Leeftijd 

Jonger dan 25 jaar : 9% 

25-34 jaar : 9% 

35-44 jaar : 18% 

45-54 jaar : 22% 

55-64 jaar : 20% 

65-75 jaar : 18% 

75 jaar en ouder : 5% 

Verplaatsingen 

Het merendeel van de verplaatsingen in de gemeente gebeurt nog steeds met de 

wagen (41%) tegenover 22% voor de fiets en te voet samen. 

Verplaatsingsmodi per leeftijdscategorie 

33 – 44 jaar : hoofdzakelijk wagen 

Jonger 25 jaar : hoofdzakelijk fiets 

65 – 75 jaar : hoofdzakelijk fiets en wagen 

Fietsstraten 

Over het gegeven of de fietsstraten de balans tussen de auto en de fiets in balans 

heeft gebracht zijn de meningen verdeeld (39% tgo 41%) 

Veiligheid 

Tevredenheid over de veiligheid aan de schoolomgevingen : 60% eens 

Algemene tevredenheid over de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers : 

52% 

Locaties snelheidszones 

Zone 30 : 86% akkoord 

Zone 50 : 81% akkoord 

Zone 70 : 87% akkoord 

Parkeren 

Bereidheid om de wagen verder te parkeren ten voordele van de inrichting van de 

publieke ruimte : 82% 

Verderop gaan parkeren is 

Voor 91% geen probleem voor de niet-frequente automobilist 

Voor 73% geen probleem voor de frequente automobilist 

Budget 

Er mag meer budget gaan naar voet- en fietspaden : 92% akkoord 
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Mobiliteit: advies partij 

Door Levelo werd een uitgebreid en geargumenteerd rapport opgesteld over de    

mobiliteit binnen onze gemeente. Er werd vooral gefocust op de zwakke weggebrui-

ker en inzonderheid op de fietser. Omdat ook wij van oordeel zijn dat de fiets heel 

wat toekomstperspectief biedt en allicht het vervoersmiddel van de toekomst wordt, 

hebben wij hier ook veel aandacht besteed in het kader van het toekomstige mobili-

teitsplan. 

De voorstellen van Levelo werden door elke sectie besproken. We stelden een twee-

voudige prioriteitenlijst op per deelgemeente : 

Enerzijds de werken die absoluut noodzakelijk zijn voor een veilige mobili-

teit in de toekomst. Deze werken zijn prioritair binnen de kredieten die 

voorzien worden voor het uitvoeren van openbare werken. 

Anderzijds een aantal Quick Wins of resultaatsgerichte voorstellen die op 

korte termijn kunnen uitgevoerd worden en enkel een beperkte weerslag 

hebben op de begroting.   

Hieronder een overzicht per deelgemeente. 

-> Centrum 

Lange termijn 

- Onderzoek naar de invoering van bijkomende enkelrichtingsstraten met bij-

horende fietsstraten en zone 30  

- Heraanleg fietspad Brusselsestraat vanaf gemeentegrens tot Berkenlaan  

- Op de ring van Londerzeel dienen overal waar mogelijk afgescheiden fiets-

paden aanwezig te zijn. Indien onmogelijk wordt voorzien in fietssugges-

tiestroken of trage wegen als alternatief 

Quick Wins 

- Enkelrichtingsverkeer in Van Esbroeckstraat (exclusief Brandweerplein) 

- Verlagen boordstenen bij kruisingen fietspad/voetpad met openbare weg 

( op basis inventaris en meerjarenplanning )  

- Duidelijke en veilige signalisatie bij kruisingen fietspaden en openbare we-

genis (op basis inventaris en meerjarenplanning)  

 

-> Malderen 

Lange termijn 

- Heraanleg Zwaluwstraat 

- Doortrekken van fietspad van Buggenhout naar fietspad langsheen spoor-

weg 

- Heraanleg zone rond kerk 



Activiteiten 2020  
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Quick Wins 

- Bestendigen huidige verkeersregeling in de schoolomgeving aan de Kou-

terschool 

- Onderzoek naar fietsstraten in centrum 

- Beter accentueren oversteekplaatsen voetgangers 

- Betere toeleiding verkeer naar parkeergelegenheid achter Verma 

- Verlagen van aansluitingen met voet- en fietspaden over de weg 

-> Steenhuffel 

Lange termijn 

- Veilig heraanleggen schoolomgeving Ter Elst 

- Veilig heraanleggen schoolomgeving De Huffeltjes 

- Heraanleg kerkplein 

Quick Wins 

- Enkelrichting Smisstraat bij activiteit Chiro 

- Veilige oversteek Steenhuffeldorp aan krantenwinkel. 

Sint-Jozef 

Lange termijn 

- Herwaardering van de dorpskern met de kerkomgeving, pastorie en pasto-

rietuin 

- Opwaardering van trage wegen 

- Heraanleg parking voor het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap met 

meer groenaccenten 

- Bekijken van eenrichtingsverkeer in straten als Bloemstraat, Sint -Jozefstraat 

en Nieuwstraat 

Quick Wins 

- Fietsstraat maken van de kleine Breendonkstraat 

- Zone 30 vanaf de basisschool tot Sint-Jozefstraat 67 

- Degelijk onderhoudsplan wegen/fietspaden/voetpaden en trage wegen 

 

Deze aandachtspunten werden bezorgd aan alle leden van het schepencollege. 

Ook de andere coalitiepartners gaan hun prioriteiten vastleggen en begin juli 

zal een gemeenschappelijk selectie worden gemaakt.  

Wij houden u op de hoogte.  
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Een doe boekje voor de jeugd 

Elk kind tussen 6 en 12 jaar ontvangt binnenkort een gratis vakantie doe-boekje in 

de bus om de coronaleemte een beetje op te vullen. 

Op de website van de gemeente zijn diverse online initiatieven gelanceerd voor de 

jeugd. Niet elk kind heeft echter de toegang tot een computer of de mogelijkheid 

om online te gaan. 

Vandaar dit boekje vol originele ideetjes, fijne spelletjes en lekkere recepten: min-

stens één activiteit voor elke dag in de vakantie.  



 

Hilde Crevits , Viceminister-president en Vlaams minister van Economie, Werk, So-

ciale economie en Landbouw kende 603.000 euro transformatiesteun toe aan Bel-

moca in Londerzeel.  

Dit bedrijf produceert koffiecapsules die bruikbaar zijn voor alle machines van marktlei-

der Nespresso. De ontwikkeling van de capsules gaat gepaard met een eigen samen-

stelling van koffie om tot een perfecte combinatie te komen tussen koffie en cup. 

Belmoca in Londerzeel is producent van aluminium capsules voor zowel het eigen merk 

Belmio als voor private labels. Het bedrijf investeert nu in nieuwe produktie-installaties 

met vul- en verpakkingslijnen, in een eigen koffiebranderij om de kwaliteit en de smaak 

van de koffie volledig te controleren en in een proefproject om nieuwe smaken en inno-

vaties te lanceren. Er werken momenteel 26 voltijdse medewerkers. De komende jaren 

hoopt men nog eens 30 personen in dienst te kunnen nemen. 

Tom Dehaene pleit in zijn nieuwsbrief voor het behoud van de rol van de provin-

cies bij de coördinatie van het vervoer voor mensen met een beperking.  

Met de opstart van de vervoerregio’s zullen de gemeenten, samen met De Lijn, de 

Vlaamse overheid en de provincie beslissen over trajecten en frequentie van buslijnen. 

Hiertoe behoort ook het Vervoer op Maat met ondermeer het doelgroepenbeleid wat we 

vandaag aangepast vervoer noemen. 

Vandaag coördineert de provincie aangepast vervoer voor mensen met een beperking 

via de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer. Gebruikers bellen naar een gratis nummer 

en de centrale regelt dan het vervoer aan een vaste prijs dat dan uitgevoerd wordt door 

een Dienst Aangepast Vervoer of een privé-taxibedrijf dat daarvoor uitgerust is. 

Het is voor Tom dan ook logisch dat de expertise die de provincie op dat gebied heeft 

opgebouwd verder blijft renderen. Wij steunen hem hierin ten volle. 

Via Peter Van Rompuy vernamen wij dat de Vlaamse Regering € 45 miljoen gaat 

vrijmaken voor de ondersteuning van de meeste kwetsbare gezinnen in onze sa-

menleving. 

De middelen worden als volgt verdeeld : 

15 mio euro voor gezinnen met kinderen en een inkomen van onder de 2.213. euro 

bruto per maand, uit te betalen in drie schijven. Het zou volgens berekeningen 

om 126.000 kinderen gaan. 

15 mio euro voor armoedebestrijding gaat naar de lokale besturen. Voor Londerzeel 

spreken we van een kleine € 23.500. 

15 mio voor een eenmalig consumptiebudget om de koopkracht van kwetsbare ge-

zinnen op te krikken. Voor onze gemeente gaat het over een € 24.700.  

Initiatieven, opinies en beslissingen van                                     

CD&V mandatarissen 

- 8 - 



 

En toch nog wat Corona-nieuws 

In onze vorige nieuwsbrieven heeft u al kunnen lezen welke initiatieven de ge-

meente al heeft genomen in verband met de strijd tegen het coronavirus. Een 

mooi en uitgebreid overzicht kan u terugvinden op de website van de gemeente 

en in het laatste Gil. 

De maatregelen hadden zowel betrekking op de interne werking van de admi-

nistratie als op ondersteuningsmaatregelen voor middenstand, bedrijven en de 

hele bevolking. De weerslag hiervan is al duidelijk merkbaar in de begroting. 

Eind mei stond de teller reeds op meer dan € 100.000 voor ondermeer me-

disch, paramedisch en verzorgingsbenodigdheden, mondmaskers, werkkleding, 

drukwerk… 

 

Om de zwaar getroffen horecazaken te ondersteunen werkt de gemeente momen-

teel aan een boostplan dat de welluidende benaming H-eureka meekreeg. Hier-

bij wordt ondermeer gedacht aan de uitbreiding van de terrassen maar ook aan 

het redden van de Lonnesielse zomer. Voor dit laatste hopen we te mogen reke-

nen op ons verenigingsleven. 

 

Wekenlang klonk overal applaus en wapperden witte vlaggen om het zorgperso-

neel een hart onder de riem te steken. Met applaus steun je dan wel mentaal 

maar de gemeente wil iets meer doen voor wie al die maanden aan één stuk in 

de frontlinie stond. Het personeel van het WZC en de extra-murale poetsdienst 

ontvangen dan ook een ecocheque van maximaal € 100 ( in verhouding tot de 

tewerkstellingsgraad). Deze kan gebruikt worden bij de lokale middenstand.    

Hou u gezond en geniet van elke dag. 

 

                                                                                            Redactie : Robert Meert 

 

 

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

adres hebt opgegeven voor informatie uit onze partij. Wil u deze nieuwsbrief niet langer ont-

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

 

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