
Nieuwe inschrijvingsregels basisscholen  
Vlaamse Rand
Vlaams minister van Onderwijs Ben 
Weyts heeft nieuwe inschrijvingsregels 
uitgewerkt op maat van scholen in de 
Vlaamse Rand. “De gemeenten in de 
Vlaamse Rand hebben nood aan een be-
leid op maat”, zegt Weyts. “We kampen in 
onze streek met een sterke instroom van 
anderstaligen. Kinderen vinden soms geen 
plaats meer in hun eigen gemeente.”
Concreet zullen basisscholen in de Vlaam-
se Rand voorrang kunnen geven aan 
 kinderen die in de eigen gemeente wonen. 
Scholen van het secundair onderwijs 
zullen in de Rand 70% van de beschikbare 
plaatsen kunnen voorbehouden voor leer-
lingen die vanaf hun 3 jaar onafgebroken 
Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben 

of die sinds hun verhuis naar Vlaanderen 
of Brussel altijd gekozen hebben voor 
Nederlandstalig onderwijs. Zo wordt 
iedereen die kiest voor het Nederlands ook 
beloond voor die keuze.

Markt en korte keten in de kijker
Tijdens de voorbije coronaperiode groeide de belangstelling voor de korte keten en 
de lokale handel. Door deelname aan de provinciale acties “Maand van de markt” en 
“Week van de korte keten” wil schepen van Markten Marleen De Kegel samen met 
collega Olivier Huygens en gedeputeerde Gunther Coppens de marktkramers en de 
producenten van lokale en streekproducten in de kijker zetten. In april waren er op de 
vrijdagmarkt aan de Rink waardebonnen en prijzen in natura te winnen. 

Op zondag 8 mei ging op het 
gemeenteplein in Vlezenbeek een 
feestelijke korteketenmarkt door, 
waar onze inwoners konden 
kennismaken met producenten 
en thuisverkopers. Bij deze gele-
genheid werd er ook een toeris-
tische kaart van de gemeente 
voorgesteld met de adressen van 
producenten en thuisverkopers.

Beste Leeuwenaar,

Zijn we na twee jaar pandemie  
eindelijk weer op weg om ons “nor-
male” leven te hernemen? We mogen 
er alvast van dromen.

Zo konden we als partij opnieuw 
een gespreksavond houden met live 
publiek. Zowel voor spreker als toe-
hoorders een hele verademing om dit 
niet achter een computerscherm te 
moeten doen. Het gemeentebestuur 
kon de uitgestelde Nieuwjaarsdrink, 
omgedoopt tot Lentedrink, organi-
seren. En ook in de nabije toekomst 
staan tal van organisaties op het 
programma. U leest er meer over 
in dit blad en via de verschillende 
infokanalen.

Dit alles wordt, jammer genoeg, 
overschaduwd door de oorlog tegen 
Oekraïne. Het menselijk leed, de 
economische gevolgen, het raakt 
ons allemaal. Ik hoop dan ook dat 
er een spoedig einde komt aan deze 
tragedie, zodat iedereen opnieuw kan 
genieten van het leven.

Onze afdeling heeft bestuursverkie-
zingen gehouden. Bij het ter perse 
gaan waren nog niet alle functies 
verdeeld, raadpleeg binnenkort onze 
website voor de laatste updates.

En laat ons nu met z’n allen uitkijken 
naar een mooie zomer!

Met Vlaamse groet,

Marc De Bosscher
Voorzitter N-VA Sint-
Pieters-Leeuw

Geniet van het voorjaar!

 Schepen van Markten Marleen De Kegel samen met 
collega Olivier Huygens en gedeputeerde Gunther Coppens.
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Tegen het einde van het jaar delen inwoners 
van Sint-Pieters-Leeuw en de gemeente- 
diensten zes elektrische personenwagens.  
De gemeenteraad keurde een bestek goed 
waarmee vooral lokale handelaars deze  
wagens en bijhorende service kunnen  
aanbieden.

De gemeentelijke diensten reserveren vooraf  
de periodes waarin zij de wagens als dienst-
voertuig zullen gebruiken. Dat is uiteraard 
vooral op werkdagen en overdag. 
Jan Desmeth, burgemeester: “Buiten de werk-
uren, op feestdagen en in het weekend kunnen  
inwoners deze wagens reserveren via een 
gebruiksvriendelijke app. Hiermee willen we 
onze voorbeeldfunctie op vlak van duurzaam-
heid en innovatie verder gestalte geven.”

Opdat inwoners een deelwagen relatief 
dichtbij zou kunnen oppikken, spreiden we 
deze wagens over verschillende locaties. Kim 
Paesmans, gemeenteraadslid: “Die spreiding is 
belangrijk om de kansen op veelvuldig delen te 
maximaliseren. Het is een dubbele stap in de 
goede richting voor ons milieu. De auto’s zijn 
elektrisch en worden gedeeld.” De komende 
maanden wordt de procedure gevoerd zodat 
deze deelwagens in de eerste helft van 2023 in 
het straatbeeld kunnen verschijnen.

Elektrische deelwagens voor gemeentepersoneel en inwoners

Landhuis de Viron, een nieuwe bruisende ontmoetingsplaats 
Een nieuwe bibliotheek, gehuld in de rust van het Colomapark, dat wordt de bestemming van het landhuis de Viron. Voor de 
vrijetijdsdiensten van onze gemeente wordt het hun nieuwe vaste stek.  Op dit moment worden de laatste werken uitgevoerd aan 
de binnenruimtes. Ook de buitenaanleg wordt grondig aangepakt.

Jan Desmeth, burgemeester en bevoegd voor 
Bibliotheek: “Bij de buitenaanleg wordt steeds 
rekening gehouden met een aantal cruciale 
elementen. Zo zullen de meeste paden rolstoel-
toegankelijk zijn, staan groene elementen centraal 
en wordt het terras ingericht met zitelementen. 
Bovendien werd al het brugje dat toegang geeft tot 
de parking volledig vernieuwd.”

Het statige landhuis mooi deel laten uitmaken 
van de prachtige groene omgeving, was en is nog 
steeds het doel. Olivier Huygens, schepen van 
Gebouwen: “We willen dat de rust en het groen 
die men vindt in het Colomapark doorgetrokken 
wordt naar het landhuis De Viron. Op die manier 
wordt het er aangenaam vertoeven voor zowel 
bezoekers als medewerkers!”

 Ook de buitenomgeving wordt nog grondig aangepakt.

Waar zal je de auto’s kunnen vinden?

• Parking OCMW in Ruisbroek
• Parking Kerkstraat in Ruisbroek
• Parking Schockaertstraat/Vendelmansstraat in Negenmanneke
• Parking Zilverlinde in Zuun
• Parking Merselborre in Vlezenbeek
• Parking gemeentehuis aan de Rink

 Voor de deelwagens worden alvast 
parkeerplaatsen en laadpalen voorzien.
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Leefbaar en veilig, en dus zet Sint-Pieters-Leeuw in op camera’s
 
Sint-Pieters-Leeuw zet in op leefbaarheid én veiligheid en dus op camera’s. Want camera’s zijn niet alleen op vlak van  
criminaliteit extra ogen voor onze politiediensten. Ook op vlak van verkeersveiligheid zijn ze efficiënt. Een perfecte  
aanvulling op onze vele preventieve maatregelen. 
  
Bij trajectcontroles word je niet gepakt op 
basis van een momentopname. Je krijgt alleen 
een boete als je over langere afstand volge-
houden te snel rijdt. En trajectcontrole is zeer 
efficiënt om verkeersongevallen op basis van 
overdreven snelheid te vermijden. Het aantal 
ongevallen daalt spectaculair op plaatsen waar 
trajectcontrole ingevoerd wordt.
 
Op basis van langdurig onderzoek, hebben we 
in juni 2021 zes Leeuwse trajecten gekozen 
waar snelheid een belangrijke factor speelt, 
namelijk de Brusselbaan, de Georges  
Wittouckstraat, de Pepingensesteenweg,  
de Brabantsebaan, de Fabriekstraat en de 
doortocht aan de Rink. 
 
Daar worden twee strategische gekozen  
trajecten aan toegevoegd die gelegen zijn op de 
Noord-Zuid-as. Concreet gaat het dan over de 
Pedestraat en de Rooselaerstraat; De ervaring 
leert dat er een effect is in de hele gemeente vanaf het moment dat je een voldoende aantal trajecten hebt geïnstalleerd. Met straks 10 
trajecten verspreid over de grote verbindingswegen in alle wijken en deelgemeenten, zal het veiliger én leefbaarder worden in onze 
mooie gemeente. 

Bescherming van Broekweg in Ruisbroek tegen sluikstorters
Met de verdere uitrol van het cameraplan in onze gemeente steken we ook een tandje bij in de strijd tegen overlast. Zo brengen 
we bepaalde locaties permanent in beeld in onze strijd tegen het sluikstorten.

Jan Desmeth, burgemeester: “De bestaande camera’s zijn extra 
ogen voor onze politiediensten in het kader van overlast en 
het bestrijden van kleine en grotere criminaliteit. Ze worden 
regelmatig geconsulteerd door onze recherche-, scorpio- en 
interventieploegen. Het maakt dat onze politiediensten sneller 
en efficiënter daders van bepaalde feiten kunnen oppakken. Met 
deze nieuwe bijkomende locaties zal dat niet anders zijn. Ook 
onze dienst maatschappelijke veiligheid raadpleegt de beelden 
wekelijks, in het kader van de strijd tegen sluikstorten.”

Op 28 oktober 2021 keurde de gemeenteraad de volgende  
locaties goed voor het plaatsen van bewakingscamera’s:
•  Wandelingstraat, ter hoogte van de sporthal, in Ruisbroek.
•  Parking tussen Kerkstraat en Karel Gilsonstraat in Ruisbroek.
•  Van Cotthemstraat in Negenmanneke.
•  Achterkant van de kerk van Zuun.

Nicole Billens: “Twee plaatsen zullen een permanente bewaking 
mogelijk maken van bepaalde hotspots op het vlak van sluikstor-
ten. Doordat we de Broekweg in de loop van 2022 nog zullen af-
sluiten in het zuiden en het noorden, zal men enkel de Broekweg 

kunnen in- en uitrijden via de Wandelingstraat. Door er een 
bewakingscamera te plaatsen, willen we het hele gebied vrijwa-
ren van sluikstorten. De strijd tegen sluikstorten is immers een 
prioriteit.”

 “De trajectcontroles zijn een perfecte aanvulling 
op onze vele preventieve maatregelen.”

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