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N-VA verwacht u dit najaar

9-10 SEPTEMBER: EETFESTIJN IN 
NEGENMANNEKE

Dit jaar vindt ons eetfestijn plaats in het 
Negenmanneke. Op vrijdag 9 en zaterdag 
10 september verwelkomen we u graag in 
de parochiezaal, telkens vanaf 17.30 uur. 
Op zondag 11 september is er bovendien 
de N-VA-familiedag in Plopsaland in de 
Panne, met verlaagde tarieven voor ieder-
een. 

16 OKTOBER: BUURTEN MET DE 
BURGEMEESTER IN ZUUN

Onze ‘Buurten met de burgemeester’ is een 
succes! In Negenmanneke en Oudenaken 
konden wij telkens rekenen op een grote 
bewonersopkomst. Ook in Zuun brengt 
uw burgemeester een uitgebreide stand 
van zaken over het lokale reilen en zeilen. 
Aansluitend is er tijd voor vragen en kan 

u tussen pot en pint genieten van live 
muziek.

20 OKTOBER: GESPREKSAVOND MET 
MINISTER JOHAN VAN OVERTVELDT

Tot slot wens ik u van harte uit te nodigen 
voor onze gespreksavond met minister van 

Financiën Johan Van Overtveldt. Hij gunt 
u een boeiende en verhelderende blik op 
onze staatsfinanciën en op de gevolgen van 
de Brexit voor onze economie. Hopelijk 
bent u van de partij op donderdag  
20 oktober om 20 uur in 
kasteel Coloma.

Herwig Smeets
Voorzitter  
N-VA Sint- 
Pieters-Leeuw

Beste Leeuwenaar,

Hopelijk heeft u tijdens de zomermaanden kunnen genieten van wat rust 
en kijkt u nu opnieuw uit naar meer actie. N-VA Sint-Pieters-Leeuw heeft 
alvast heel wat activiteiten voor u in petto.

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. 

Als we iets kunnen oplossen, doen 
we dat graag. Maar ook als iets 
niet kan, leggen we u ook helder 
uit waarom. Kom dus gerust eens 
langs op een van de volgende data.

Negenmanneke 
Oudenaken  

Zuun:
zondag 16 oktober 2016
Zonnig Leven

Vlezenbeek:
zondag 26 maart 2017 
Merselborre Schaliestraat

Brucom:
zondag 21 mei 2017
Kantine KV Brucom  
Pijnbroekstraat

Ruisbroek:
zondag 15 oktober 2017
Parochiezaal Gieterijstraat

Rink:
zondag 26 november 2017
Parochiezaal Balléstraat

Zekerheid voor SK Vlezenbeek
Goed nieuws voor SK Vlezenbeek. Door een besluit van de 
gemeenteraad komt er een einde aan jarenlange onzekerheid over 
de locatie van de Vlezenbeekse recreatiezone. De N-VA hoopt dat 
de gemeente de terreinen aankoopt en snel werk maakt van een 
grondige opwaardering van de Vlezenbeekse voetbalinfrastructuur.
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Schepen van Vlaams beleid Marleen De Kegel en de 
gemeentelijke diensten ontwikkelden samen een huiswerkkaart 
voor alle eersteklassers in de basisscholen. Monitoren van de 
speelpleinwerking gingen dan weer creatief aan de slag met 
een bundel pictogrammen. En de sportdienst werkt aan een 
taalhulpkit voor de sportverenigingen. Al deze hulpmiddelen 
zijn belangrijk bij de ondersteuning van het leren van onze taal. 

De samenwerking met GLTT en Basiseducatie wordt 
verdergezet. Een enthousiaste ploeg vrijwillige leerkrachten 
staat klaar om in al onze scholen de anderstalige ouders het 
Nederlands aan te leren. Nieuw zijn ook de lessen Nederlands 
voor senioren in onze dienstencentra.

Ben Weyts, minister uit buurgemeente Beersel, heeft beslist om de Drie Fonteinenbrug 
snel aan te leggen. In 2018 moet de bouw starten. De N-VA is heel erg tevreden met 
deze beslissing.
De brug zal de Bergensesteenweg gevoelig 
ontlasten. Bovendien verbindt ze het 
zwaar verkeer van de industriezone aan 
het kanaal rechtstreeks met de oprit 
Anderlecht-Industrie, zonder dat de 
vrachtwagens door de smalle woonstraten 
van Negenmanneke en Zuun moeten 
passeren. 

Als het Brussels Gewest ook nog de 
aanpassingen in de buurt van de Ikea 
in 2017 realiseert, kan het verkeer 
binnenkort eindelijk vlotter doorstromen 
aan de Bergensesteenweg. De voor 2019 
geplande herinrichting van de straat op 
het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw 
wordt dan het sluitstuk. 

Eind jaren zeventig, kort nadat de 
Zuun werd rechtgetrokken, maakte een 
studie van Natuurpunt duidelijk dat het 
rechttrekken eigenlijk niet de juiste keuze 
was. Niet voor de waterproblematiek en 
niet voor de natuur. Twee jaar geleden nam 
schepen van Milieu Gunther Coppens, 
na jaren van studies zonder realisaties, 
initiatief om de Zuunbeek weer te laten 
meanderen. 

Hierdoor is onze hoop op zuiver water, 
waar plant en dier kunnen leven, met 
rasse schreden vooruit gegaan. Er komt 
ook een extra buffer van 200 000 m³. Dat 
is belangrijk om overstromingen in Zuun 
en Negenmanneke tegen te gaan. Ook 
voor de wandelaars moet het gebied weer 
aantrekkelijker worden.

Taal verbindt ons allemaal

Bouw Drie Fonteinenbrug start in 2018

Zuun mag na 20 jaar weer kronkelen

Propere straten blijven een prioriteit
Eerder kocht de gemeente al een grote veegmachine aan, nu werden 
ook twee elektrische straatstofzuigers aangeschaft. Zij maken het werk 
van onze gemeentelijke netheidmedewerkers makkelijker. Het toestel 
zuigt al het afval op dat – spijtig genoeg – op een voetpad te vinden is.

De straatstofzuigers worden vooral ingezet in de dichter bevolkte 
gebieden en na markten en evenementen.  Daarnaast treedt 
de gemeente ook streng op tegen sluikstorters. We schreven al 
verschillende GAS-boetes uit. Onlangs nog werden twee sluikstorters 
veroordeeld tot een boete van bijna 3 000 euro. 

Nieuwe sociale woningen in 
Kerkstraat Ruisbroek
De vervallen gebouwen in de Kerkstraat creëerden al jaren 
veel overlast. Pas in 2013 kwam er schot in de zaak, na de sloop 
van de vervallen woning. De bouw van sociale woningen door 
de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij dit najaar moet de 
verloedering verder tegengaan. 

De appartementen zullen bij voorkeur toegewezen worden aan 
inwoners van onze gemeente. Onder impuls van onze burgemeester, 
bevoegd voor ruimtelijke ordening, werd de gevel van het gebouw 
meer naar achteren geplaatst, zodat er meer ruimte ontstaat.

Meer opvang voor kinderen  
jonger dan 2,5 jaar
Goed nieuws voor onze jonge gezinnen. Vanaf dit najaar 
biedt de gemeente extra kinderopvangplaatsen aan in 
De Speelboot. 

Dat is het gevolg van een akkoord dat de burgemeester 
sloot met de Gewestelijke Maatschappij voor 
Volkshuisvesting en de ontwikkelaar van De Groene 
Parel. “Door de uitbreiding van de capaciteit kan De 
Speelboot nog voor het einde van het jaar de eerste kindjes 
opvangen”, constateert een tevreden Luc Deconinck.

  Raadslid Nicole Billens, Jeanine Van Der Velden en burgemeester Luc 
Deconinck.

  Raadslid Kim Paesmans, Bestuurslid Katrien Devillé en burgemeester 
Luc Deconinck zijn blij met de extra kinderopvangplaatsen.

De werkingsuitgaven van de gemeente zijn de voorbije jaren aanzienlijk gedaald. In 2012 bedroegen die 
nog 31,4 miljoen euro, in 2015 amper 26,4 miljoen. De besparingen die schepen Gunther Coppens in het 
afvalbeleid doorvoerde, zijn verantwoordelijk voor de helft van die daling. 
De rekening van 2015 werd afgesloten met een overschot. Voor het tweede jaar op rij kunnen we daardoor de investeringen van 
het lopende jaar betalen zonder bijkomend te lenen, terwijl de lopende leningen wel verder werden afbetaald. Hierdoor daalde de 
gemeentelijke schuld van 30 miljoen euro eind 2013 tot 25 miljoen eind 2015. Een beter resultaat dan vergelijkbare gemeenten! Ook 
het OCMW kon positieve cijfers voorleggen en bouwt de schulden verder af.

Parkeerproblemen Ruisbroek aangepakt
Het parkeerprobleem van Ruisbroek is 
een oud pijnpunt. De N-VA koos ervoor 
om het probleem aan te pakken. Drie 
punten staan daarbij voorop:

 Er komen 5 procent parkeerplaatsen bij
  We kiezen voor een blauwe zone 

met bewonerskaarten en individuele 
abonnementen

  Verkeers- en infrastructuurwerken 
verbeteren de parkeermogelijkheden

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth: 
“Dit plan is geen wondermiddel, maar 
dankzij de bewonerskaarten zullen 

we de beschikbare plaats kunnen 
voorbehouden voor de Ruisbroekenaars. 
Tweedehandswagens en halve wrakken 
mogen niet meer op het openbaar domein 
gestald worden. Langparkeerders van 
buiten de gemeente en bezoekers van 
het hotel op de Vorstsesteenweg zullen 
enkel nog gratis op de grote parkings aan 
het station, sporthal Braillard en op de 
voetbalparking terechtkunnen.”

Burgemeester Luc Deconinck :  
“Door de 5 procent extra parkeerplaatsen 
en de inspanningen van de gemeenschaps-
wachters verbetert de situatie voor de 

bewoners. Ook al zal de parkeerruimte 
vooral ’s avonds en ’s nachts krap blijven.”

  Gemeenteraadsleden Gust Crabbe, Katleen Bury, Marleen De Kegel, Gunther Coppens, Nicole Billens, Kim Paesmans, Luc Deconinck, Herwig 
Smeets en Jan Desmeth leggen een gezonde financiële basis voor de toekomst, zonder de belastingen te verhogen.

  Schepen Marleen De Kegel en OCMW-raadslid Sarah Van Hassel:  
“Kennis van het Nederlands geeft nieuwkomers kansen.”

  De vlottere doorstroming aan de Bergensesteenweg is een prioriteit voor burgemeester Luc 
Deconinck, minister Ben Weyts en schepen Jan Desmeth.

  Schepen Gunther Coppens, Natuurpunt en de 
Vlaamse Milieumaatschappij zorgden ervoor 
dat de Zuunbeek weer kan meanderen.

  De N-VA doet zoals steeds mee aan de ‘World Clean Up Day’ 
(zoals dit voorjaar).

Zuinig beleid loont!

  Burgemeester Luc Deconinck, schepen Jan 
Desmeth en bestuurslid Katrien Devillé 
zorgden voor een doorbraak in het dossier.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


