
Eigendom in het buitenland? Geen sociale woning
De sociale huurwetgeving bepaalt dat een kandidaat-huurder geen andere woning mag 
hebben. “Dankzij Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) kunnen we 
dat nu ook in het buitenland controleren. We sluiten dus graag aan bij de raamovereenkomst 
om een privaat onderzoeksbureau aan te stellen en zo de fraudeurs buiten te zetten en de 
woning vrij te maken voor iemand die ze wel nodig hee� ”, aldus schepen Herwig Smeets en 
burgemeester Jan Desmeth.

De controle op binnenlands onroerend bezit is 
eenvoudig, maar voor buitenlandse eigendom-
men werd tot op heden een verklaring op eer 
gebruikt. Daar komt nu dus verandering in. 

Fraude maximaal aanpakken
“Niemand kan aanvaarden dat iemand die 
(meerdere) huizen of percelen bezit, toch nog 
aanspraak kan maken op een sociale woning”, al-
dus schepen Herwig Smeets. “Wie al een woning 
bezit, verliest zijn recht op een sociale woning.”

Rechtvaardigere sociale huurmarkt
“Er komt een woning vrij voor een andere 

sociale huurder die er wél recht op heeft, en de 
fraudeur moet zijn vaak jarenlang onrechtmatig 
genoten sociale huurkorting terugbetalen aan 
de sociale verhuurder. Geld dat geïnvesteerd 
kan worden in nieuwe woningen en renovaties”, 
aldus burgemeester Desmeth.

We zijn verheugd dat Woonpunt Zennevallei, 
de Gewestelijke Maatschappij voor Volks-
huisvesting en het Sociaal verhuurkantoor 
Zuidkant een beroep doen op deze mogelijk-
heid. Onze vertegenwoordigers zullen erop 
toezien dat deze controles blijvend uitgevoerd 
worden.

Beste Leeuwenaar,

Het einde van een van de 
meest uitzonderlijke periodes 
uit onze recente geschiedenis 
is stilaan in zicht. En wat kijk 
ik ernaar uit om u weer te 
kunnen ontmoeten in onze 
mooie gemeente. Wie weet 
zelfs op de eerstkomende 11 
juliviering met een optreden 
van Cleymans & Van Geel of 
Klaartje voor de allerjongsten. 
Want als we iets geleerd heb-
ben uit deze crisis, dan is het 
wel dat samen zijn de echte 
drijfkracht is van onze motor!

Ook op beleidsvlak hebben 
we, zoals u kan lezen in dit 
huis-aan-huisblad, ondertus-
sen niet stilgezeten.

Alvast veel leesplezier en een 
fi jne Vlaamse feestdag!

Marc De Bosscher
Afdelingsvoorzitter

Vier de Vlaamse feestdag mee in de Vlaamse Rand en hang de Vlaamse Leeuw uit op 11 juli! 
Voor het twaalfde jaar op rij komen wij langs met een kleine attentie.

Heeft u nog geen Vlaamse vlag? Bestel ze via sint-pieters-leeuw@n-va.be of via onze 
Facebookpagina en tussen 1 en 10 juli brengen we een gratis exemplaar bij u langs!

Laat de Vlaamse Leeuw wapperen!

N-VA’ers Gunther Coppens, Jan Desmeth, 
Matthias Diependaele en Marleen De Kegel 
binden de strijd aan met sociale woningfraude.

Sint-Pieters-Leeuw

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 16 juni.
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Herstellingswerken wachthuisjes Ruisbroek en Vlezenbeek
Op dit moment worden herstellingen uitgevoerd aan de wachthuisjes van het kerkhof van Ruisbroek en Vlezenbeek. 

De wachthuisjes op de begraafplaats van 
Ruisbroek flankeren het poortgebouw 
dat toegang geeft tot de begraafplaats. 
Het zijn dienstgebouwen, waarvan een 
oorspronkelijk als dodenhuisje diende. 
Het geheel is getekend door architect 
Henri Jacobs en werd op 8 oktober 1893 
feestelijk ingehuldigd bij de ingebruik-
name van de nieuwe begraafplaats. Deze 
mooie inkom is intussen helaas sterk 
vervallen, maar het gemeentebestuur 
maakt nu werk van de renovatie om 
hem weer te laten stralen. Er werden al 
nieuwe dekstenen geplaatst in blauwe 
hardsteen (zie foto). Daarna zal het 
dak volledig vernieuwd worden. Later 
worden dan de gevels en het interieur 
aangepakt. 

Respect voor nabestaanden
Deze werken kaderen in de opwaarde-
ring en herinrichting van de begraaf-
plaatsen in Sint-Pieters-Leeuw. “Ik ben 
oprecht blij met de start van de werken. 
Zo behouden we door de herstelling niet 
alleen de erfgoedwaarde, het is ook een 
vorm van respect voor de nabestaan-
den”, aldus Veerle Seré, schepen van 
Begraafplaatsen. 

Ook het wachthuisje in Vlezenbeek 
zal binnenkort onder handen worden 
genomen. In Vlezenbeek werd vorig jaar 
het torentje op het wachthuisje verwij-

derd als gevolg van stabiliteitsproblemen. Binnenkort hebben Vlezenbeek en Ruisbroek 
opnieuw volwaardige wachthuisjes. 

Zorg dragen voor erfgoed
Olivier Huygens, schepen van Gebouwen: “De wachthuisjes waren dringend aan 
herstelling toe. Het is de bedoeling om ze in ere te herstellen. Begraafplaatsen en kerk-
hoven vertellen ons ontelbare verhalen over de geschiedenis van onze gemeente en onze 
samenleving. Het zijn stilteplaatsen met materiële sporen, erfgoed. Net om die reden 
moeten we zorg dragen voor deze plaatsen.”

Veilige fi etsoversteek Ruisbroek
Begin mei startten we met het veilig maken van de fietsoversteek aan de sluis van 
Ruisbroek. Daarnaast voorzien we in slimme volgverlichting. Bewegingssensoren 
registreren wanneer er voetgangers of fietsers passeren en het lichtniveau gaat automatisch 
aan waar en wanneer dat nodig is. Het lichtniveau gaat uit wanneer er geen passage is.

Schepen van Mobiliteit en Verkeer Olivier Huygens 
en gedeputeerde Gunther Coppens. 

Schepenen Olivier Huygens en Veerle Seré zijn 
blij dat de wachthuisjes in ere worden hersteld. 

sint-pieters-leeuw@n-va.be
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Jong en oud ontmoeten 
elkaar op de vernieuwde 
Wilgenhofsite
Binnenkort zullen de jongste en de oudste generatie van 
onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten op de Wilgenhof-
site. In het najaar van 2023 zullen we er een vierde kinder-
dagverblijf voor 36 peuters openen. Er komt ook een vierde 
lokaal dienstencentrum. Iedereen is daar welkom, ook al 
zijn veel activiteiten gericht op onze senioren.

We hebben al drie kinderdagverblijven 
en drie lokale dienstencentra. Nu komt er 
van beide een vierde bij aan de Rink, op 
de Wilgenhofsite. Het zijn plaatsen waar 
beantwoord wordt aan bestaande noden 
van jong en oud. Het zijn investeringen 
in sociale cohesie, in kansen om elkaar te 
ontmoeten, zodat we van een bevolking 
een (h)echte gemeenschap kunnen maken.

Het groene parkje wordt ingericht met 
bewandelbare paadjes en de beek langs het 
perceel wordt opengelegd om meer plaats 
voor waterbuffering te creëren. 

De parking zal meervoudig gebruikt 
kunnen worden en biedt plaats aan 100 
wagens. Er is ook een fietsenparking 
voorzien. Tijdens de werken zal 90 pro-
cent van de bestaande tijdelijke parking 

beschikbaar blijven. De nieuwe parking 
wordt aangelegd tijdens de grote vakantie 
van 2023, op een moment dat de gebouwen 
instapklaar zijn. 

KV Zuun scoort met taal
KV Zuun ontving van de provincie Vlaams-Brabant 15.000 euro voor de inrichting van tien stageweken taal en voetbal ver-
spreid over de schoolvakanties. Kinderen van 5 tot 12 jaar krijgen van ervaren leerkrachten en gediplomeerde trainers voetbal-
trainingen, keepertrainingen en ludieke taallessen. Verder hebben we met de sportdienst en dienst Vlaams beleid ook een 
samenwerking met vzw De Rand opgestart om de vier Leeuwse voetbalclubs ook in hun reguliere werking te ondersteunen op 
het gebied van taal. Want taal verbindt ons allemaal.

Het gebruik van het Nederlands in de sportclub is een hele 
uitdaging met spelertjes die dikwijls zeer diverse thuistalen spre-
ken. En dat is al lang niet meer alleen het Frans. Zowel de clubs 
die hiermee het meest te kampen hebben, als de clubs waar dit 
nog niet zozeer een groot probleem vormt, zullen hulp krijgen.

Ondersteuning tot op het veld
Het betreft een traject dat in eerste instantie over twee seizoe-
nen loopt. De ondersteuning gaat van het opmaken van een 
duidelijke taalvisie, verstaanbare inschrijvingsformulieren, tot 
het ondersteunen van trainers en spelers op het veld, met de 
voetbalschoenen aan.

Uitbreiden naar andere sportclubs
Na deze eerste stap volgt een evaluatie en zullen we nagaan hoe 
we dienen bij te sturen en hoe we dit traject zullen verderzetten. 
Wellicht kunnen we met deze ervaring op termijn ook uitbreiden 
naar de andere sportclubs. Zelfs al speelt de problematiek daar 
minder of niet. Want het is beter te voorkomen, dan te genezen.

“Met deze investeringen maken we van een 
bevolking een (h)echte gemeenschap”, aldus 
schepenen Olivier Huygens en Herwig Smeets.

 Gedeputeerde voor Vlaams Beleid Gunther Coppens en schepen van 
Sport Herwig Smeets.

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

3NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 68 
nieuwe bossen in
Vlaams-Brabant.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


