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Noteer nu al in
uw agenda
Zaterdag 11 november 2017

Stand op jaarmarkt Rink,
recht tegenover het gemeentehuis

Vrijdag 26 januari 2018
Nieuwjaarsreceptie,
De Laekelinde, Lotstraat 8
vanaf 20 uur

Herwig Smeets, voorzitter

Beste Leeuwenaar,

Zondag 4 maart 2018
Minister Jan Jambon,
zaal Zonnig Leven te Zuun
10 uur

Buurten met de
Burgemeester
Informeren en inspraak organiseren zijn een rode draad in
het beleid van de gemeentelijke
bestuursploeg. De N-VA wil
rechtstreeks in contact blijven
staan met u. Luisteren naar uw
bekommernissen en suggesties
is steeds weer een verrijking.
Daarom organiseren we Buurten
met de Burgemeester in alle
wijken en deelgemeenten. Kom
dus gerust eens langs op zondag
26 november.
Negenmanneke		

Oudenaken		 
Zuun			

Vlezenbeek		 
Brukom			

Ruisbroek		
Rink:
zondag 28 januari 2018
Parochiezaal Balléstraat

“Wie onze gemeente
een beetje volgt kan
er niet omheen: de
Verandering Werkt.”

Nieuwe
datum!

Ons geslaagd eetfestijn ligt al weer enkele weken achter de rug. Van
harte dank aan de vele sympathisanten. We waarderen uw komst ten
zeerste. Het is voor onze ploeg een belangrijke stimulans om verder te
gaan op de ingeslagen weg van verandering en vernieuwing.
Wie onze gemeente een beetje volgt kan er
niet omheen: de Verandering Werkt, zoals
u ook in dit nummer weer kan lezen. Het
Vlaams karakter van onze gemeente blijft
voor ons cruciaal.
Na de sportclubs, zijn ook de scholen
ingestapt in ons model van integraal
Vlaams beleid: wie zich hier vestigt moet
het Nederlands leren en gebruiken. Dat
is niet alleen een persoonlijke verrijking,
maar één gemeenschappelijke contacttaal
is ook broodnodig om met elkaar samen

te kunnen leven. Daar blijven we op
hameren.
Intussen zijn we al in de herfst en worden
de dagen stilaan korter, een voorbode dat
het jaar stilaan naar zijn einde loopt.
We kijken er al naar uit u opnieuw te
verwelkomen op de nieuwjaarsreceptie
op vrijdag 26 januari 2018. Schrijf deze
datum alvast in uw agenda.

Felicitaties van minister Ben Weyts
“Ik denk dat iedereen het erover eens is, zeker zij die op
het Gordelfestival aanwezig waren, dat de editie 2017
een schot in de roos was. De weergoden waren ons goed
gezind, 26 000 deelnemers zijn er geteld die dag, gespreid
over alle activiteiten. In het Colomapark Sint-PietersLeeuw was het op bepaalde ogenblikken van de dag zelfs
zodanig druk, dat er bijna te weinig ruimte was om de
activiteiten goed te kunnen beleven. Als minister van
de Vlaamse Rand ben ik dan ook zeer tevreden dat de
deelnemers van een gevarieerd aanbod genoten van sport, cultuur en wandelingen zoals
de hermeandering van de Zuun. Met de bevlagging in de straten van het centrum als
extraatje werd het een mooie editie in onze groene Vlaamse Rand.”
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Geslaagde samenwerking
tussen bib en toeristische
dienst
De voorbije jaren zijn de bib en de toeristische dienst nauwer
gaan samenwerken. Er werd een leuke hoek met toeristische
info geïnstalleerd en alle medewerkers kregen een cursus over
de bezienswaardigheden en attracties in de regio. Sluitstuk
van deze samenwerking is het nieuwe infobord aan de
zijgevel met een verwijzing naar de rozentuin. Wij zullen deze
samenwerking verderzetten, zeker als er zich straks nieuwe

Schepenen Marleen De Kegel en Gunther
Coppens aan het nieuwe infobord.
mogelijkheden aandienen in het pas aangekochte gebouw aan
het Colomapark.

Cameraplan 2.0

Bewaking op cruciale
locatie
Over enkele maanden zullen op enkele cruciale
plaatsen in onze gemeente bewakingscamera’s
in werking zijn. Hiermee willen we kleine en
grote overlast (drugs, inbraken in auto’s, klein en
groter geweld, overlast …) op een efficiënte wijze
aanpakken.
Na een incident of een melding leveren deze camera’s extra ogen
op voor onze lokale politie. Zij kunnen terugkijken wat er exact
gebeurde op het gemelde tijdstip. De hoogwaardige camera’s
kunnen ook ’s nachts nummerplaten en gezichten herkennen.
We namen alle maatregelen om de privacy van burgers die zich
mooi aan de samenlevingsregels houden, te respecteren.
Onze schepen Jan Desmeth was bij het begin van deze
bestuursperiode de drijvende kracht achter het ANPR

Burgemeester Luc Deconinck, met twee kenners van het
lokale voetbal Marc De Bosscher en Hugo Wauters.

Een betere sportinfrastructuur in
Vlezenbeek

Eindelijk is het zover: de plannen voor de nieuwe voetbalinfrastructuur in Vlezenbeek worden werkelijkheid. De N-VA is
steeds voorstander geweest van het behoud van de huidige locatie rechtover Inkendael. Onder impuls van onze burgemeester
werd dit nu mogelijk gemaakt. Ook de terreinen werden aangekocht en zijn nu eigendom van de gemeente. De procedures
voor de heraanleg van de terreinen, het archeologisch onderzoek en de bouw van de nieuwe infrastructuur zijn lopende. Dit
wordt een prachtrealisatie voor onze mooie sportgemeente.

sint-pieters-leeuw@n-va.be

“Begin 2018 komen er bewakingscamera’s
op enkele cruciale plaatsen.”
Burgemeester Luc Deconinck en schepen Jan Desmeth

Cameraplan. Hij zorgde ervoor dat de gemeenteraad van
november 2014 – als tweede gemeente in onze provincie – een
cameraplan goedkeurde. In 2015 werden de eerste camera’s
geplaatst. Eind 2016 zette hij ook zijn schouders onder het
Cameraplan 2.0. De gemeenteraad van juni 2017 keurde het plan
goed en begin 2018 zullen onder andere op het Weerstandsplein,
aan het Kerk- en Gulden-Bodemplein, aan het gemeentehuis en
aan de Merselborre bewakingscamera’s geplaatst worden.

“Taal verbindt ons allemaal. Laat ons samen enkel
en alleen Nederlands spreken aan de schoolpoort.”
Schepen Gunther Coppens, schepen Marleen De Kegel en raadslid Nicole Billens

Scholen praten enkel Nederlands met ouders

Alle Leeuwse scholen tekenden onlangs samen het taalbeleidscharter.
Met dit charter engageren alle scholen zich om voortaan enkel nog
Nederlands te praten met ouders. Ouders die het Nederlands niet
machtig zijn, zullen Nederlandse lessen aangeboden krijgen.
De scholen zijn een plek waar mensen samenkomen en dus bij uitstek
ook een ideale plek om het Nederlands te oefenen. Op een positieve
manier wordt daarmee een duidelijk taalbeleid ingevoerd.
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Nieuw reglement voor
taxibedrijven
Steeds meer Brusselse taxibedrijven proberen zich in te schrijven in Sint-Pieters-Leeuw. Probleem daarbij is vaak dat het
om fictieve vestigingen gaat, dat ze de Nederlandse taal niet
machtig zijn of nog dat ze veel parkeerruimte op het openbaar
domein innemen.
De gemeenteraad keurde nu een nieuw reglement goed met
strengere eisen. Zo moeten de uitbaters en de chauffeurs kennis
van het Nederlands bewijzen en moet de uitbater voldoende
stalplaatsen op eigen terrein kunnen aantonen. Ook wordt
streng gecontroleerd of het opgegeven vestigingsadres wel echt
klopt met de realiteit.
Kortom: taxibedrijven zijn welkom als ze echt een lokale
binding hebben, onze taal respecteren en geen overlast veroorzaken.

S chepen van Gelijke Kansen Marleen De Kegel werkt aan de
toegankelijkheid van onze gemeente en krijgt hierbij advies
van ervaringsdeskundige Valerie Wulleman.

Toegankelijkheid
verbeteren is een prioriteit
In juni engageerde de gemeente zich om actief
deel te nemen aan de campagne ‘Jouw gemeente,
toegankelijke gemeente?’, die de provincie
Vlaams-Brabant lanceerde.
De afgelopen jaren realiseerden we al heel wat op het vlak van
toegankelijkheid, maar toch zijn er nog een aantal cruciale
werkpunten.
De campagne omvat een tienpuntenprogramma waaraan onze
gemeente een jaar lang zal werken. Als we de punten realiseren, zullen we één jaar lang de titel ‘toegankelijke gemeente’
dragen.

Aandacht voor mensen met een beperking

Maquette Colomadomein helpt blinden en slechtzienden
De Rotary Club van Sint-Pieters-Leeuw wilde samen met het
gemeentebestuur iets doen voor blinden en slechtzienden. Zij
spraken onze schepen Jan Desmeth aan. Het schepencollege
was snel akkoord om dit mooie initiatief te steunen. Het is
mooi dat een lokale kunstenaar, Patrick Huybrechts, tevens
directeur van onze kunstacademie, de blindenmaquette
maakte.

Advies van de blindenverenging

De maquette is op schaal gemaakt en de hoogtelijnen kloppen
met de werkelijkheid. Advies van de blindenverenging
werd ingewonnen en gevolgd. “We waren nog net op tijd
om de uitbreiding van het domein, die beslist werd op de
gemeenteraad van eind juni, mee in het kunstwerk op te
nemen”, zegt schepen Jan Desmeth. “Kom zeker eens kijken.”
De maquette staat vlakbij de ingang van De Koetsier.

 e blindenmaquette is
D
een meerwaarde voor
alle bezoekers van het
Colomadomein.
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“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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