
Na een grondige bespreking in het bureau en bestuur is het licht op groen gezet 

voor onze eerste nieuwsbrief. 

U ontvangt deze nieuwsbrief nog in papieren vorm. De volgende brieven zullen wij u 

digitaal bezorgen tenzij u uitdrukkelijk kiest voor een gedrukte versie. De digitale 

versie geeft ons de mogelijkheid om korter op de bal te spelen en bespaart ons de 

kosten voor het kopiëren en versturen. 

School en inwoners reiken elkaar de hand  

HoPiDAcE is de verzamelnaam van de straten Houtenveld, Daalkouter, Acacialaan en 

Eeckhout. Deze bevinden zich allemaal in de directe omgeving van het Gemeentelijk 

Technisch Instituut.  

De leerlingen van 6EI verzorgden voor de derde keer op rij een brunch in de refter van 

hun school. Meer dan 130  buurtbewoners daagden op. Zij beleefden enerzijds een fijn 

buurtfeest en anderzijds steunden ze de eindejaarsreis van de leerlingen.  

Londerzeel – Hartveilige gemeente    

Dankzij de prima samenwerking tussen 

de gemeentelijke diensten, de bevolking 

en de plaatselijke Rode Kruisafdeling 

staan er in onze gemeente talrijke goed 

opgeleide burgers klaar bij problemen 

met hartfalen. 

Het bord “ Deze gemeente is hartveilig “ 

aan het Gtil is dan ook meer dan ver-

diend. 

Nieuwsbrief - maart 2020 
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Een  voor WZC Herfstvreugde 

Op 16 september 2019 kreeg de grootkeuken van Woonzorgcentrum Herfstvreugde 

voor de vierde maal de “ Smiley “ . Dit is een kwaliteitslabel uitgereikt door het Federaal 

Agentschap voor de voedselveiligheid ( FAVV) en toont aan dat de keuken van het WZC 

voldoet aan de strengste normen van de voedselveiligheid en keukeninfrastructuur. Op 

31 januari werden alle keukenmedewerkers in de bloemetjes gezet in de aanwezigheid 

van het gemeentebestuur en Medirest. 

Een pluim voor alle medewerkers mede omdat we weten dat een gezonde en evenwichti-

ge voeding zeer belangrijk is voor de bewoners van het woonzorgcentrum en voor de 

inwoners die dagelijks een maaltijd aan huis krijgen. 

Romantiek troef op Valentijn op 13 februari 

                 Belastingen verhuizen   

Het belastingskantoor in de Stationsstraat verhuist van eind april naar Vilvoorde. Op 

uitdrukkelijke vraag van het schepencollege worden 2 zitdagen van de verantwoorde-

lijk FOD Financiën georganiseerd in het AC in de Brusselsestraat. 

Data : Maandag 11 en 18 mei telkens van 9 tot 12 uur en 12.30 tot 14.30 uur. Per per-

soon is 10 minuten voorzien. 

Afspraak maken via onthaal AC of 052/30 36 16 
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https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.bobo.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FBobo-kleuters-leren-omgaan-met-geld.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bobo.nl%2Fnieuws%2Fleer-je-kind-omgaan-met-geld%2F&tbnid=XGP4ZgplY5rM-M&vet=12ahUKEwipsYTK_5
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.bobo.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FBobo-kleuters-leren-omgaan-met-geld.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bobo.nl%2Fnieuws%2Fleer-je-kind-omgaan-met-geld%2F&tbnid=XGP4ZgplY5rM-M&vet=12ahUKEwipsYTK_5


Kerkenbeleidsplan 

Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft in een brief van 6 november 2019 laten we-

ten dat het kerkenbeleidsplan van de gemeente Londerzeel werd goedgekeurd. In dit 

plan is een toekomst uitgetekend voor de kerken in onze gemeente. Wij komen hierop 

in een volgende nieuwsbrief uitgebreid op terug. 

Activiteiten 2020  

Sectie Sint-Jozef : zondag 6 september 2020 : Bezoek aan het Europees Parlement. Alle 

leden, ook van andere secties, zijn welkom. Nadere informatie volgt. Info bij Danny en 

François.  

Eetfestijn : 22 november 2020 in Gildenhuis Malderen 

Seniorenfeest : 5 december 2020 in PC Sint-Jozef 

Nieuwjaarsreceptie : 22 januari 2021 in PC Sint-Jozef 
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Op Vlaams niveau wordt er momenteel volop gewerkt naar een nieuwe vorm van organi-

satie van het openbaar vervoer. Men gaat het namelijk organiseren op regiogebied. Lon-

derzeel maakt deel uit van de regio Vlaamse Rand. Een mooie doelstelling die in de 

praktijk echter steeds meer begint te lijken op een verdoken besparingsronde bij De 

Lijn. 

Door De Lijn werd een evaluatie opgemaakt van alle bestaande busverbindingen in 

Vlaanderen. Zo was onze verbazing groot als we vernamen dat de intentie leeft om de 

lijn 288 ( Londerzeel-Mechelen) op zijn minst deels af te schaffen wegens dubbel met 

een degelijke treinverbinding. Deze busverbinding wordt georganiseerd door de regio 

Mechelen waar onze gemeente niet vertegenwoordigd is en zijn visie dan ook niet kan 

meedelen. Samen met buurgemeente Kapelle-op-den-Bos heeft het schepencollege een 

brief gestuurd naar De Lijn om terug te komen op haar voorstel. Argumenten hiervoor 

zijn : bereikbaarheid scholen en sociale werkplaats en het geplande tramstation. 

Kerkenbeleidsplan Busje komt zo  



             Corona-kroniek                  

Het was in januari 2020 dat de eerste berichten binnensijpelden over de uitbraak van 

een nieuwe virusinfectie in Wuhan, China. Zoals later bleek dateerde de uitbraak al van 

december 2019 en werd hij door de Chinese overheid stilgehouden 

De eerste vaststelling van het virus in België was op 3 februari. Daarna nam het aantal 

besmettingen  en ook de hieraan gerelateerde overlijdens exponentieel toe. Op 12 en 

17 maart besliste de federale regering tot een aantal maatregelen die ook nu nog gel-

den. 

Enerzijds werden we frontaal en brutaal weggerukt uit ons sociaal weefsel maar ander-

zijds konden we ook ervaren hoe duizenden zorgverleners – van stagiairs tot ouder-

domsdekens – een frontlinie vormen die ons moeten beschermen tegen het virus. 

Deze voornoemde  maatregelen van de regering hakken – ondanks steunmaatregelen - 

genadeloos in op het financieel draagvlak van onze horeca en non-food winkels. 

Het schepencollege acht het dan ook haar taak om hier remediërend op te treden. Een 

eerste batterij van beslissingen werd dan ook genomen door betalingsuitstel tot sep-

tember 2020 te verlenen voor de volgende belastingsaanslagen : 

Plaatsrecht op de markt 

Belasting op reclamedrukwerk 

Niet-officiële richtingsaanwijzers 

Taxivergunning 

Andere maatregelen volgen na overleg met de lokale middenstand en bedrijfsleven. 

Veerle neemt hiervoor het initiatief. Zo kunnen we ons nog verwachten aan een lokaal 

corona(steun)fonds om de lokale economie te ondersteunen en aan te zwengelen zodra 

het normale leven terug op gang komt. Het college wilt zich alleszins niet laten verlei-

den tot populistische beloftes maar gaat voor doordachte maatregelen met een lange 

nawerking. 

Andere maatregelen die er zitten aan te komen zijn ondermeer : een besloten Face-

bookgroep ‘ Londernemen’ voor overleg tussen de ondernemer en de gemeente en een 

webpagina ter promotie van de Londerzeelse horeca-en handelszaken die een (online) 

dienstverlening aanbieden. 

Tijdens de Paasvakantie zullen de scholen in samenwerking met Ferm en Infano in 

noodopvang voorzien voor de gezonde kinderen van ouders  met een cruciaal beroep, 

sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie. 

Vooraf inschrijven is verplicht.  

Wij wensen ons uitzonderlijk respect en onze buitengewone dank te betuigen aan de 

mensen van de zorg en alle anderen die zich inzetten in de strijd tegen het virus en er 

mee zullen voor zorgen dat wij het zullen overwinnen. 
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Met de woorden van  

Pete Seeger  

klinkt het zo : 

We Shall Overcome 

We shall overcome, 

We shall overcome, 

We shall overcome, some day. 

 

Oh, deep in my heart, 

I do believe 

We shall overcome, some day. 

 

We'll walk hand in hand, 

We'll walk hand in hand, 

We'll walk hand in hand, some day. 

 

Oh, deep in my heart, 

I do believe 

We shall overcome, some day. 

 

We shall live in peace, 

We shall live in peace, 

We shall live in peace, some day. 

 

Oh, deep in my heart, 

I do believe 

We shall overcome, some day. 

 

We are not afraid, 

We are not afraid, 

We are not afraid, today 

 

Oh, deep in my heart, 

I do believe 

We shall overcome, some day. 

 

The whole wide world around 

The whole wide world around 

The whole wide world around some day 

 

Oh, deep in my heart, 

I do believe 

We shall overcome, some day. 
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Activiteiten 2020  

 

 

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

 

Redactie : Robert Meert 

V.U. : Danny Van den Bergh, Topmolen 25, 1840 Londerzeel - 6- 

Kerkenbeleidsplan 
Scholengemeenschap 

Een scholengemeenschap is een verzameling van scholen van hetzelfde onderwijsni-

veau, met hetzelfde of een ander bestuur, van hetzelfde of van verschillende onderwijs-

netten, die vrijwillig samenwerken om schaalvoordelen na te streven op het vlak van lo-

gistiek, studieaanbod, personeelsbeleid… 

Greet licht toe : Het GTIL maakt momenteel deel uit van de netoverschrijdende scholen-

gemeenschap Noord-West-Brabant samen met Virgo Sapiens en Sint-Godelieve Instituut 

en Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos. Het huidige contract loopt af in augustus 

van dit jaar en dient vervangen door hetzelfde of door een ander. Gelet op de goede sa-

menwerking in het verleden werd beslist het huidige contract te verlengen maar wel met 

een aantal aanpassingen en verbeteringen. Zo zal het GTIL niet langer verplicht zijn om 

zich vast te pinnen op de leerplannen, begeleidingsdienst en CLB van de andere scholen 

en krijgt zo meer ruimte om zijn eigen verhaal te schrijven. 

Deze samenwerking zorgt er bovendien voor dat het GTIL extra middelen krijgt.   
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