
80 procent minder snelheidsovertredingen, 
99,4 procent respecteert maximale snelheid
Sint-Pieters-Leeuw wil veilig en leefbaar zijn. Daarom zetten we in op  
camera’s. Om het aantal verkeersongevallen te verminderen en de veilig-
heid en leefbaarheid te verbeteren, voerden we het aantal trajectcontroles 
op van drie naar elf. Het resultaat mag er zijn. Na twee maanden is het 
aantal snelheidsovertredingen gedaald met 80 procent en respecteert 99,4 
procent van de automobilisten de maximale snelheid.

Op 28 maart 2022 werden in de zone 50 vier van de vijf trajectcontroles in 
werking gesteld. De vijfde, die op de Brabantsebaan van de Baasbergstraat 
tot aan de rotonde richting Gaasbeek, werd op 9 mei opgestart. Op 1 juni 
activeerden we de trajectcontrole in de zone 30, doorheen het centrum aan de 
Rink. Die heeft controles op de Depauwstraat, de Pastorijstraat en de  
Vanhouchestraat. 

In de loop van 2023 komt er een extra trajectcontrole op de alternatieve route 
via de Rooselaerstraat (zone 50) als onderdeel van de Noord-Zuid-as.

Het aantal trajectcontroles werd opgevoerd van drie naar elf: de resultaten zijn schitterend!

Beste Leeuwenaar

De zomervakantie staat voor de 
deur, maar er hangen nog heel 
wat donkere wolken in de lucht. 
De oorlog in Oekraïne zorgt 
voor stijgende energieprijzen 
en alles wordt alsmaar duurder. 
De situatie wordt onhoudbaar. 
We hopen dat er snel een einde 
aan komt.

In onze gemeente was er de 
feestelijke opening van het 
Landhuis De Viron en van onze 
nieuwe bibliotheek. Ook het 
vernieuwde Wildersportcomplex 
werd ingehuldigd.

We nodigen u graag uit op ons 
eetfestijn. Dat vindt plaats op 
16, 17 en 18 september.  
Hopelijk wordt het een editie 
zonder beperkingen en kunnen 
we er samen van genieten.

Geniet van de zomermaanden. 
En neem de tijd om uw batterij-
en op te laden. We zien elkaar 
snel!

Met vriendelijke Vlaamse groet,

Marc De Bosscher
voorzitter N-VA  
Sint-Pieters-Leeuw
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Geniet van de zomer!



Telkens van links naar rechts:
Voorste rij: Dirk Desmet, Kristof 
Beckers, Eliane Anseeuw-Trogh, Ludwine 
Van Der Haeghen, Patsy Demartin, Valérie 
Wullemans, Veerle Seré, Nicole Billens, 
Marleen De Kegel, Sarah Van Hassel, Lili 
Ockerman

Tweede rij: Willy Lackmans, Jan Van 
Belle, Jenna O, Jeroen Tiebout, Kim 
Paesmans, Willy Stiens, Jan Desmeth, 
Gunther Coppens, Peter De Clercq, Pieter 
Warné, Willy Arens

Derde rij: Olivier Huygens, Betty Wil-
lems, Marc De Bosscher, Luc Deconinck, 
Jean-Marie Meert, Frans Tiebout

Vierde rij: Patrick Warné, Eddy De Cock, 
Herwig Smeets, Gust Crabbe, Armand Ost

Onze mandatarissen
Eddy De Cock, Armand Ost, Kim Paesmans, Veerle Seré, 

Nicole Billens, Jeroen Tiebout, Jan Desmeth, Marleen 
De Kegel, Herwig Smeets, Betty Willems, Gust Crabbe, 
Sarah Van Hassel, Olivier Huygens, Gunther Coppens

Het bestuur van N-VA 
Sint-Pieters-Leeuw

Vier 11 juli en laat de Vlaamse Leeuw wapperen!
Vier de Vlaamse feestdag in onze Vlaamse Rand en hang de Vlaamse Leeuw uit op 11 juli.

Voor het 13de jaar op rij komen wij bij u langs met een kleine attentie.

Heeft u nog geen Vlaamseleeuwenvlag? Bestel ze via sint-pieters-leeuw@n-va.be of 
via onze Facebook-pagina. Wij bezorgen u een gratis exemplaar tussen 1 en 10 juli.

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



Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

 

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA  

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld:  

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid.  
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van  

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Theo Francken
Kamerlid

Katrien Houtmeyers
Kamerlid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


