
Leeuwe-plan 2020 
moedig en realistisch 

bestuursakkoord van N-VA en CD&V  



Burgemeester Luc 
Deconinck 

 

• Algemene coördinatie 

• Algemene en integrale veiligheid 

• Politie, brandweer en civiele bescherming 

• Public relations en communicatie 

• Bevolking, burgerlijke stand en begraafplaatsen 

• Juridische zaken 

• Ruimtelijke Ordening en stedenbeleid 

• Huisvesting en grondbeleid 



OPEN EN BURGERNABIJ 
BELEID 

 
• inspraak  - via gemeenteraad en commissies (van 8 naar 6)             

    - herdynamiseren adviesraden  

  - betrekken bevolking : infovergaderingen (vroegtijdig) 

• hervorming klachtenbehandelingsprocedure : betere registratie, betere 
opvolging, inhoudelijke beoordeling van het antwoord door 
informatieambtenaar  onder bevoegdheid burgemeester 

• grondige actualisering website : acutele en volledige informatie 

• hervorming info-Leeuw 

• deontologische code schepenen 

 



politie en veiligheid 

 
• behoud van een volwaardig wijkpolitiekantoor in Zuun (voor dringende 

interventies) 

• in Lemanstraat (tenzij andere locatie in de nabijheid) 

• beheer strafregister : overhevelen naar gemeente 

• wijkpolitie versterken ("blauw meer op straat") 

• camerabewaking op gevoelige plaatsen 

• streng optreden tegen overlast (sluikstorten, wildparkeren...) 

• GAS-boetes worden daartoe ingezet 

 



wijkwerking uitbouwen 

 
• oprichting wijkteams en buurtraden 

• wijkteam : samenwerking tussen personen die ambtshalve vaak op het 
terrein actief zijn (vb wijkagenten, straatvegers, straathoekwerkers, 
integratie-ambtenaar, technische dienst, sociale begeleiders) en die 
verantwoordelijkheid opnemen voor de wijk (waarnemers- en 
toezichtsfunctie) 

• buurtraad :  lokaal overleg met vrijwilligers uit de wijk : klankbord voor 
het wijkteam -  ideeën - klachten - vrijwilligerswerking 

• start pilootproject op korte termijn in Ruisbroek (wijkteam) 



RUIMTELIJKE ORDENING 

 
• ontvoogde gemeente worden (toekenning bouwvergunningen) 

• open ruimte bewaren 

• behoud twee woonlagen (vermijden appartementsblokken) 

• reconversie oude bedrijfspanden 

• nieuwe woningen : in principe 2 parkeergelegenheden  

• dorpskernvernieuwing Ruisbroek (Kerkstraat, ACV-site - 2 ha) 

• Wilderveld : er komt een nieuw RUP : na overleg met bevolking en meer 
aansluitend bij advies Gecoro    

 

 

 
 

 



WONEN 

• uitbouwen lokaal woonoverleg - lange termijnwoonprogrammatie op 
basis van (interne) woonbehoefte (met Halle) 

• sociale woningen : behalen van bindend sociaal objectief in 2023 (niet 
méér) + evenwichtige spreiding over de deelgemeenten 

• doelgroepenwoningen : ouderen, serviceflats, zorgwoningen, 
kangoeroewonen 

• leegstand en verkrotting bestrijden (leegstandsheffing invoeren vanaf 
2013 en opvolgen) 

• decreet wonen in eigen streek maximaal toepassen 

• samenwerking met Vlabinvest - taalbereidheidsvoorwaarde 

 

 



Jos Speeckaert 

 

• Financien en begroting 

• Personeelsbeleid 

• Sport 

• Waterbeheer 

 



FINANCIEN 

 

• Behoud globaal niveau van dienstverlening 

• Niet verhogen van de globale belastingdruk 

• Schulduitgaven op hetzelfde niveau houden 

• Meerjarenbegroting in evenwicht zonder globale belastingverhoging 

• Jaarrekeningen afsluiten zonder deficit 

• Investeringsniveau op peil houden zonder verhoging leninglast 

 

 



PERSONEEL 
Gemeente  -  OCMW  -  politie 

 

• Personeelskost onder controle houden 

• Efficiëntiewinsten : 

  -  doorgedreven digitalisering 

  -  flexibiliteit 

  -  Interne en externe mobiliteit 

  -  betere samenwerking tss de diensten 

  - afschaffen procedures en reglementen 

• evaluaties en functioneringsgesprekken 

• Bestrijden van absenteïsme 

• Beperking aantal tijdelijken ( contracten onbepaalde duur) 

                  Herziening personeelsbehoeftenplan 

 

 



SPORT 

 

• Behoud subsidies voor sportverenigingen 

• Aanpassing subsidieregelingen voornamelijk inzake taalgebruik : o.a. 
projectwerking rond taal 

• Sportpromotie verder uitbouwen in het kader van een sport voor allen beleid 

• Sportinfrastructuur verbeteren 

• Naar één uitleendienst voor : sport, jeugd en cultuur 

• Samenwerking tussen sportclubs bevorderen 

• Meewerken aan vernieuwde gordel (gordeltrefpunt) 

• Regularisatie SK Vlezenbeek 

• Uitwerken van een mountainbike knooppuntennetwerk. 
 

 



WATERBEHEERSING 

 

• Opmaak en uitvoering van een integraal waterbeheersingsplan om de 
risicogebieden in kaart te brengen en de wateroverlast aan te pakken   
globale visie + prioriteiten 

• Degelijk onderhoud van beken, grachten, pompstations en rioleringen 
(Vivaqua). 

• Uitbreiding overstromingsgebieden en wachtbekkens 

• Erosiebestrijdingsplan uitvoeren in samenspraak met de landbouwers 

• Overleg met provincie, buurgemeenten en Vlaams gewest 

 

 
 

 



Jan Desmeth 

 

• Cultuur 

• Mobiliteit 

• Roerend en onroerend erfgoed 

• Erediensten en archivering 



CULTUUR 

Drie pijlers: 
• Ondersteunen en stimuleren van het verenigingsleven 

• Eigen programmatie  : uitbreiden vanaf seizoen 2014/2015  activiteiten : 
• Te  duur voor verenigingen omwille van de grootte  

• Te  duur voor verenigingen omwille van te exclusief 

• Lokale kunstenaars een podium bieden 

 

• Uitbating cultuurcentra via PEVA (vzw)  met 
• Inbreng van het verenigingsleven 

• Meerderheid voor verkozen mandatarissen 

• Financiële controle door de financiele dienst van de gemeente 

• Geen eigen personeel. Wel via detachering. 

• Doelstelling : tegen 30 april 2013 operationeel 

  gerechtelijke procedure afsluiten 
(PEVA = Privaatrechtelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap) 



CULTUUR 

Op korte termijn : 
• Grondige Opknapbeurt Merselborre zonder uitbreiding 

• Erkenning als gemeenschapscentrum vanaf 2014 

• Eigen programmatie uitbreiden om een grotere groep van de bevolking te 
bereiken. 

Op middellange termijn : uitwerken exploitatiemodel voor een zaal 
van 300 – 500 plaatsen, zodat we erkend kunnen worden als CC 

  Beslissing tegen 31 december 2015 



MOBILITEIT 

Drie pijlers: 

 
• Doorstroming  op - Bergensesteenweg 

                                       - Fabriekstraat  

   - Postweg/Lenniksebaan 

          overleg met Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

          verminderen sluipverkeer op kleine wegen  

• Fiets- en voetpadenbeleid verderzetten en voldoende aandacht aan het 
openbaar vervoer geven  

• Parkeer- en snelheidsproblemen op pragmatische en efficiente wijze 
aanpakken 

 



ERFGOED 

 

- Actieve ondersteuning  van erfgoedverenigingen 

- Bewaren roerend erfgoed door sensibilisatie bevolking en verenigingen 

- deponeren en digitaliseren van roerend erfgoed 

- Ondersteunen groter project dat erfgoeduitstraling van de gemeente kan 
bevorderen 

 

ARCHIVERING 

- Digitalisering van bevolkings, geboorte- en overlijdensregister 

- Archieven toegankelijk maken via leeszaal 

 
 



EREDIENSTEN 

 
• Minnelijke schikking met Kerkfabriek Vlezenbeek nastreven met als doel 

     stopzetten geschil rond pastorij Vlezenbeek 

           locatie opnieuw nuttig inzetten voor de lokale gemeenschap 

           pastorij niet verkopen  

• Samenwerken met en opstarten gesprekken met het centrale 
kerkbestuur rond de 6-jaren-planning  

   toekomst van het patrimonium 

• vlotte samenwerking tussen gemeente en kerkfabrieken m.b.t. dagelijkse 
werking 

 



Luc Van Ruysevelt 

 

• Markten, kermissen en foren 

• Lokale economie 

• Senioren 



LOKALE ECONOMIE EN MARKTEN 

 
• Verdere uitbouw lokale handelsverenigingen stimuleren en ondersteunen in 

alle wijken 

• bestaande markten en jaarmarkten behouden en organisatie nog verbeteren 
en verfijnen. 

• Bestaande bedrijvensites optimaliseren en lege sites herwaarderen 

• ondernemingsloket voor begeleiding van startende ondernemers 



SENIOREN 

 
• Dienstencentrum en serviceflats aan de Rink (PPS) 

• Subsidies aan seniorenbonden op huidig niveau houden 

• Seniorenfeest behouden 

• Uitbreiding sportaanbod voor senioren  vooral aanleg petanquebanen en 
joggingsparcours 



Marleen De Kegel 

 

• Vlaams beleid, integratie- en inburgering 

• Gelijke kansen 

• Toerisme 

• Ontwikkelingssamenwerking en stedenbanden 



VLAAMS BELEID EN INBURGERING  

• Inburgering en taalverwerving = transversaal beleid:  

             Onderwijs, cultuur, jeugd, sport, lokale economie, welzijn, sociale          
  zaken en OCMW  

              samenwerking en sensibilisering over al deze diensten heen 

• Cel vlaams beleid en inburgering uitbouwen  

• Individuele opvolgingstrajecten  

• Maximaal inspelen op taalpromotie-intiatieven van vzw ‘De Rand’, 
provincie Vlaams-Brabant enz… 

• Sensibilisering nieuwe inwoners, administraties, handelaars om steeds 
het Nederlands als voertaal te gebruiken 

• Nederlands straatbeeld  actief promoten 

 

 



ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

 

• sensibilisering en participatie van de burger 

• De gemeente kiest voor duurzaamheid, lokale producten en eerlijke handel.  

• Steun aan kleinschalige projecten die een band hebben met onze gemeente.  

• De werkgroep ontwikkelingssamenwerking wordt omgevormd tot een 
adviesraad  

          GROS : Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 



GELIJKE KANSEN 

 

Ons doel is iedere Leeuwenaar alle troeven te geven om zich waar te 
maken. 
 

• Toegankelijkheidsbeleid voeren.  

• Begeleiding voor anderstaligen en kansarmen. 

• Meldpunt voor discriminatie bij de dienst integratie verder uitbouwen.  

• Pestgedrag voorkomen en aanpakken. 

• Respect voor ieders geaardheid, afkomst en beperkingen.  



TOERISME  

 

Onze grootste toeristische troef is de rozentuin van Coloma.  

  toeristische attractiepool optimaal uitspelen en benutten 

• Uitbouw van een volwaardige toeristische dienst.  

• Samenwerking verderzetten met de partners van het Pajottenland en de  
Zennevallei, Bos en groen, de provincie Vlaams - Brabant.  

• Promotie van streekproducten en plattelandstoerisme.  

• Werkgroep toerisme opnieuw activeren om nieuwe contacten te leggen.  



STEDENBANDEN EN  
INTERNATIONALE SAMENWERKING 

• Informatie – en projectuitwisselingen tussen onze gemeente en andere 
Europese gemeentes.  

• Werkgroep creëert draagvlak en participatie van de burger.  

• Project met Altenahr rond WOI.  

• Aandacht voor de Europese gedachte en inspelen op subsidies voor 
Europese projecten.  



Lucien Wauters 

 

• Gemeentelijke gebouwen 

• Nutsvoorzieningen 

• ICT en Tewerkstelling 

• Volksgezondheid en welzijn 

 



GEBOUWEN - PATRIMONIUM 

 

• Ontwikkeling van een globale visie op verschillende uitdagingen inzake 
gemeentelijke gebouwen  

          nieuwe bestemmingen  

          verkoop vastgoed zonder bestemming 

• Energiebesparende maatregelen in onze gemeentelijke gebouwen 
(zonnepanelen) 

 



ICT 

 

• E-loket maximaal toepassen (cfr digitale handtekening) 

• Gemeentelijke website verder uitbouwen om informatie naar de bevolking 
te verbeteren en actueel te houden  

• WIFI-omgeving invoeren in publieke ruimten 

• Digitale toepassingen optimaliseren en uitbreiden 



NUTSVOORZIENINGEN 

• Verder investeren in openbare verlichting en ondergronds brengen van 
het laagspanningsnet 

• Goede  opvolging van de werken van nutsmaatschappijen en coördinatie 
van de uit te voeren werken 

• Voorbereiding van de ontbinding van de IWVB 

• Nauwe samenwerking en opvolging van Vivaqua 



Gunther Coppens 

 

• Onderwijs en kunstonderwijs 

• Bibliotheken 

• Afvalbeleid, milieu en groen 



ONDERWIJS 

-      Aandacht voor taal en diversiteit vanuit een positieve benadering 

- In samenwerking met scholen een gezamenlijke visie ontwikkelen 
rond taal  een activerend taalbeleid op school ook voor ouders 

- Zo de gemeenschapsvormende kracht van de school benadrukken.  

- Samenwerking tussen scholen van Sint-Pieters-Leeuw maximaal 
ondersteunen en faciliteren  

- Een duurzame, ecologische en energiezuinige aanpak van de 
schoolgebouwen. 

- Mobiliteit rondom de scholen verbeteren. 

- Uitbreiding van voor- en naschoolse opvang teneinde ouders de kans te 
geven kinderen in een ruimere tijdspanne op school af te zetten en op te 
halen. 

 



KUNSTONDERWIJS 

 

- Onderzoek naar een eigen academie woord, dans en muziek. 

- Een verdere versterking van de wijkfilialen. 

 

BIBLIOTHEEK 

 

- Modernisering en evaluatie digitalisering van de bibliotheek.  

- Evaluatie en oriëntering van de filialen. 

- Vernieuwde aandacht voor heemkunde en roerend erfgoed.  

 



AFVALBELEID 

 
- aanpassing van het huidig afvalbeleid aan het nieuwe afvaldecreet (1 juli 

2013). 

- De netheid van de openbare ruimte en de strijd tegen sluikstorten worden 
prioritaire beleidspunten. We maken een plan van aanpak op per wijk.  

- Een frequent en efficiënt reinigingsbeleid waarbij we het nodige modern 
materieel zullen inzetten en waarbij de wijkteams en de buurtraden hun rol 
zullen spelen.  

- Toepassen van GAS-boetes bij niet naleven van de openbare netheid. 

 



MILIEU EN NATUUR 

 

- Verdere ondersteuning van de Leeuwse natuurverenigingen bij onderhoud en 
inrichting van  de bestaande natuurreservaten.  

- Samenwerking met Regionaal Landschap Pajottenland/Zennevallei, met de 
Vlaamse Landmaatschappij en Provincie Vlaams-Brabant om 
landschapsprojecten te realiseren.  

- energiebewust gemeentebestuur 

 

  

  

 



Bart Keymolen 

 

• Openbare werken 

• Jeugd en speelpleinwerking  

• Gezins- en kinderopvang 

• Landbouw 

 

 



OPENBARE WERKEN 

• Aanlegplan voor straten en voetpaden met evenwichtige spreiding 

• Fabriekstraat en Kerkplein in Ruisbroek volledig vernieuwen 

• Verdere aanleg en onderhouden van degelijke fietspaden 

• Investeren in efficiënter materiaal zodat de werkzaamheden op het 
terrein sneller en efficiënter kunnen uitgevoerd worden. 

• Herschikking van de technische diensten om overlappingen te voorkomen 
en het beschikbare materiaal  productiever te kunnen gebruiken 

• Uitbreiding materiaal voor strooidiensten 



LANDBOUW 

• Aanmoedigen efficiënte bedrijfsvoering 

• Overleg met landbouwersverenigingen 

• Optimalisatie erosiebestrijdingsplan (cfr waterbeheersing) 

• Aanbieden bodemanalyses om een efficiënte bedrijfsvoering te kunnen 
waarborden. 

• Jaarlijks ruimen van slib uit de beken  om het buffervermogen van het 
water te verhogen. 



JEUGD 

• Doelgroepenwerking verder ondersteunen (1601)  

• Fuifloket; fuifcoach; fuifkoffer; fuifhandboek 

• Cultuurparticipatie bevorderen 

• Subsidies naar jeugdverenigingen op huidig niveau behouden 

• jeugdverenigingen ondersteunen bij zoeken geschikte locatie (KLJ 
Vlezenbeek, chiro Negenmanneke)  

 



KINDEROPVANG en BKO 

Kinderopvang 

• Gesubsidieerde plaatsen voor de kinderopvang optimaal benutten. 

• Elk privaat opvanginitiatief aanmoedigen en ondersteunen : 
onthaalouders ondersteunen en faciliteren 

• Dringende verbetering statuut onthaalouders, bijkomende gesubsidieerde 
plaatsen en voorrangsregeling bepleiten 

• Aangepaste gemeentelijke infrastructuur voor kinderopvang 

            - Uitbreiding Kortjakje (18 plaatsen)  

            - Nieuwbouw Jip en Janneke 

Buitenschoolse kinderopvang (BKO) 

• Gratis opvangmoment na schooltijd uitbreiden 

 

 



Paul Defranc 

 

• OCMW 

• Sociale zaken 



OCMW 

• Serviceflats en dienstencentrum op site “Wilgenhof” aan de Rink via PPS. 

• Het OCMW werkt actief mee aan Vlaams beleid en integratie (cfr Halle) 

• activeringsbeleid eventueel via art 60 §7  (eventueel gemeentelijke taken 
uitvoeren of in sociale economie)  

• Preventieve onderzoeken naar ouderen en zorgbehoevenden die nood 
hebben aan trajectbegeleiding en mantelzorg, met de bedoeling zo lang 
mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te blijven. 

• Bevorderen van een verregaande samenwerking tussen gemeente en 
OCMW (centralisatie administratieve diensten) 

• Sociaal huis herlocaliseren om dubbele werking te vermijden. 


