
Jaargang 10 • nr. 4 • december 2015

SINT-PIETERS-LEEUW

www.n-va.be/sint-pieters-leeuw

Beste Leeuwenaar,

We zullen ons 2015 herinneren 
als een jaar van uitzonderlijke 
gebeurtenissen.

De vluchtelingencrisis en 
de verschillende aanslagen 
zijn beide terug te voeren op 
een blind en meedogenloos 
fanatisme, dat weigert de 
verworvenheden van onze 
moderne maatschappij te 
aanvaarden. 

Onze ministers Jan Jambon, 
Steven Vandeput en 
staatssecretaris Theo Francken 
doen zeer goed werk in moeilijke 
tijden.  

Ook onze burgemeester, als 
hoofd van de politie, laat geen 
inspanning ongemoeid om de 
veiligheid in Sint-Pieters-Leeuw 
te vrijwaren.

Herwig Smeets, voorzitter

Burgemeester Luc Deconinck 
samen met Herwig Smeets

Na een grondige 
renovatie is de oude 
kazerne in de Generaal 
Lemanstraat weer he-
lemaal klaar om dienst 
te doen als hedendaags 
politiebureau. In het 
gebouw komt een digi-
taal afstandsloket om 
je melding of klacht te 
laten registeren op de 
hoofdzetel van de poli-
tie. Het politiekantoor 
zal het eerste zijn in 

Vlaanderen (en België), 
dat gebruik maakt van 
deze vernieuwende 
technologie! Een pri-
meur dus!

Het centraal gelegen 
gebouw is dan ook de 
perfecte uitvalsbasis 
voor 8 wijkagenten en 2 
gemeenschapswachten. 
En aangezien burger-
nabije politie voor de 
N-VA een belangrijk 

thema is, werd beslist 
om nog eens 2 nieuwe 
wijkagenten en 1 
gemeenschapswacht 
extra aan te werven. 
Zij worden door de 
gemeente Sint-Pieters-
Leeuw extra betaald 
bovenop de politiebe-
groting om de Leeuwse 
wijken beter te kunnen 
bedienen. 

Wijkagenten en gemeenschapswacht  
nemen intrek in modern politiekantoor  
in Zuun

Moderne politietechnieken, vernieuwd gebouw voor uw veiligheid
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www.n-va.be/sint-pieters-leeuw sint-pieters-leeuw@n-va.be

Camera’s zorgen voor meer veiligheid

Een nieuwe lagere school (0,5 ha), 
een groot groen park van 1,5 ha en 
220 woningen. Dat is wat over-
blijft van het originele RUP Wil-
derveld met oorspronkelijk 357 
woningen gelegen in het gebied 
tussen de Populierenlaan, de E. de 
Baerdemaekerstraat en het kanaal 
in Ruisbroek. 

Gespreid in de tijd over minstens 
drie fases zal dit project veel beter 
in te passen zijn in de omgeving. 
Binnenkort start de eerste fase met 
49 woningen (zowel appartementen 
als eengezinswoningen). Inwoners 
van Sint-Pieters-Leeuw die zich in-
schrijven via een open oproep kun-
nen voorrang krijgen bij de toewij-

zing van de woningen. Zo willen 
we ervoor zorgen dat onze jonge 
gezinnen in Sint-Pieters-Leeuw 
betaalbare woningen in de eigen 
gemeente aangeboden krijgen. 

Dit is een mooi voorbeeld van hoe 
we het groen in onze gemeente, de 
nood aan nieuwe schoolcapaciteit 
en betaalbare woningen combine-
ren met respect voor de bestaande 
omgeving.

Al doende leert men. Als taal en woordenschat dan 
ook nog eens leuk en leerrijk gebracht worden, dan 
kunnen we dat alleen maar toejuichen! De diensten 

integratie, jeugd, OCMW en de Bib sloegen de han-
den in elkaar en zetten een ‘speel-en taal-o-theek’ op 
poten. 

Zo zijn er nu naast de klassieke gezelschapsspelletjes 
ook heel wat taalspelletjes beschikbaar. De middelen 
hiervoor zijn afkomstig van ‘taalstimulering in het 
jeugdwerk’ en ‘bestrijding van kinderarmoede’. 

Schepen van integratie Marleen De Kegel, schepen 
van Bibliotheek Gunther Coppens, gemeenteraadslid 
Nicole Billens en OCMW-raadslid Sarah Van Hassel 
zijn tevreden met deze extra oefenkans die via de bib 
toegankelijk wordt voor al onze inwoners. We hopen 
ook dat het kinderen, hun ouders en grootouders 
aanzet om al spelend te leren en zo gezellige winter-
avonden tegemoet te gaan!

Kanaaltuinen: een nieuwe lagere school, woningen  
en een park 

Gezellige start van de speel- en taal-o-theek

Schepen voor Leefmilieu Gunther Cop-
pens zet zich in voor de non-profitorgani-
satie ‘Grenzeloos Milieu’. De organisatie ij-
vert voor het milieu en de arme bevolking 
op het Indonesische eiland Lombok. Door 
een dag mee afval op te halen als oplader 
met de vuilniskar richtte hij symbolisch 
de aandacht op deze problematiek. 

“Na een ronde van 70 km, waarvan 20 km 
stappen, leer je veel bij. Heel wat zaken die 
ik onder de aandacht zal brengen op het 
directiecomité van Haviland, onze eigen 
afvalophaler” aldus Gunther.

We kunnen er niet omheen. Een hoog percentage daders van inbraken, 
autodiefstallen en andere criminele daden, komen onze gemeente  
binnen via één van de vier grote invalswegen: de Lenniksebaan,  
de Postweg, de Bergensesteenweg en de Humaniteitslaan.

Onder impuls van onze schepen Jan Desmeth werd 
de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan de instal-
latie van camera’s met nummerplaatherkenning aan 
de invalswegen en van bewakingscamera’s aan het 
station van Ruisbroek. 

“Deze camera’s zijn als extra ogen voor onze politie 
en zullen gebruikt worden door de interventieploe-
gen en de recherche. In Ruisbroek zullen ze er – na 
de vernieuwing van de Fabriekstraat – ook voor 
zorgen dat enkel vrachtwagens voor laden en lossen 
nog door de dorpskern zullen rijden.”

Handen uit de mouwen voor grenzeloos milieu

Wonen en leven in een stukje groen in Leeuw

Schepen van (grenzeloos) Milieu helpt een handje

Extra ondersteuning voor politie

Met de speel-o-theek Nederlands leren

Kringloopwinkel en scholen slaan handen in elkaar
Aan ‘terug naar school’ hangt 
voor ouders, leerkrachten en 
scholen vaak een groot prijskaart-
je. Daarom zette onze schepen 
van Onderwijs en Leefmilieu 
een project op met De Kring-
loopwinkel en de basisscholen. 
Iedere woensdag in september 
was het ‘Lerarendag’ in onze 
lokale Kringwinkel. De leerkrach-
ten konden er gratis en achter 

de schermen shoppen voor de 
inrichting van hun klas en voor 
didactisch materiaal. Meer dan 
1 000 verschillende voorwerpen 
werden er uitgedeeld gaande van 
speelgoed, boekjes tot klasinrich-
ting. En het project krijgt nog een 
vervolg! In november komt er 
een pop-upwinkel met als thema 
de aankomende sneeuw- en 
bosklassen. Spullen krijgen tweede leven in schoolklassen

Uw mening is belangrijk! Dus geef ze ons! Net 
zoals voor de verkiezingen komen we naar uw wijk. 
Burgemeester Luc Deconinck komt, samen met onze 
lokale mandatarissen, raads- en bestuursleden, op zes 
verschillende locaties luisteren wat u bezighoudt. Op de 
onderstaande locaties kan je ons alvast vinden. Kom 
zeker langs en laat ons weten wat goed is of beter kan. 
Tot dan!

Meer info over datum en locatie volgen later

2016
• Negenmanneke
• Oudenaken/Berchem
• Zuun

2017
• Vlezenbeek
• Ruisbroek
• Rink

N-VA Sint-Pieters-Leeuw 
wenst u en uw familie prettige 
eindejaarsfeesten

BUURTEN MET DE 

BURGEMEESTER




