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 V.U.: MARC DE BOSSCHER, COLOMALAAN 24, 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Noteer alvast in uw agenda: eetfestijn
6, 7 en 8 september in de parochiezaal van Zuun

Beste Leeuwenaar
Ik ben blij dat ik vandaag zomaar bij u in de bus mag vallen. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 en  
voor de recente Vlaamse, federale en Europese verkie-
zingen van mei, hielden wij binnen onze partij ook nog 
bestuursverkiezingen. Aangezien aftredend voorzitter en 
huidig schepen Herwig Smeets besloot de fakkel door te 
geven, diende men ook een nieuwe voorzitter te kiezen. Ik 
ben heel blij dat het bestuur van N-VA Sint-Pieters-Leeuw 
mij unaniem verkoos om de partij de komende drie jaar als 
voorzitter te leiden. 

Op ingeslagen weg verdergaan
Dat we nu in onze gemeente de burgemeester, vier schepenen,  
zes gemeenteraadsleden en drie leden van het bijzonder  
comité voor de sociale dienst (BCSD) mogen leveren, getuigt 
dat de sinds 2013 ingeslagen weg door de bevolking wordt 
geapprecieerd en om een vervolg vraagt. Samen met u willen 
we in die richting verder werken. Zo houden we vast aan  
onze infoavonden waarop we met u in gesprek gaan naar  
aanleiding van ingrijpende werken en veranderingen, zoals 
het parkeerplan en de werken in Ruisbroek en de werken aan 
de Galgstraat en ‘t Pauwke. Ook aanwezigheid in elke deel- 
gemeente blijft voor ons ontzettend belangrijk. Daarom  
zullen we onze nieuwjaarsreceptie de komende jaren steeds  
in een verschillende deelgemeente houden. 

Mooier en groener Leeuw
Tijdens deze bestuursperiode staan er een aantal grote 
projecten op het programma: wegenwerken in Ruisbroek, 

assistentiewoningen, de N6-Bergensesteenweg en het  
Landhuis De Viron. Ingrijpende werken, waarvan we de  
overlast zoveel mogelijk proberen te beperken, en die  
uiteindelijk zullen leiden tot een mooier en groener Leeuw. 
En waar gewerkt wordt, mag ook gefeest worden. Leeuw 
Rinkt is net achter de rug, op zondag 7 juli vieren we de 
Vlaamse feestdag in domein Coloma en verder vindt u alle 
informatie over de verschillende organisaties in Info Leeuw 
en via de gebruikelijke infokanalen van de gemeente.

Het voltallige N-VA-bestuur werkt de komende jaren verder 
aan een mooi en leefbaar Leeuw.

Met Vlaamse groet,

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

  Huidig schepen Herwig Smeets gaf de voorzittersfakkel  
door aan Marc De Bosscher.

Woordje 
van de 

(nieuwe) 
voorzitter

Al voor de zevende maal stroopten we onze mouwen op om zwerfvuil te 
rapen. Deze keer was Negenmanneke aan de beurt. In plaats van erover 
te praten, werken we eraan. Voor een nog mooiere gemeente!

N-VA ruimt voor de  
zevende maal zwerfvuil
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Verborgen camera’s  
tegen zwerfvuil
Sint-Pieters-Leeuw is de eerste gemeente in de regio die  
gebruik maakt van camera’s om sluikstorters te betrappen. 
“De inspanningen van de gemeentediensten en heel wat  
burgers worden telkens tenietgedaan door een beperkt  
aantal hardnekkige sluikstorters”, aldus burgemeester  
Luc Deconinck. “Met deze onzichtbaar opgestelde camera’s  
komt daar een eind aan.”

De gemeente- en politiediensten bepalen samen waar de camera’s worden opgesteld. Niet alleen de omgeving van ondergrondse 
glascontainers of vuilnisbakken, maar ook andere sluikstortgevoelige plaatsen komen in aanmerking. Dankzij de camera’s kunnen 
sluikstorters makkelijker geïdentificeerd worden.

Tot 350 euro boete
Op twee maanden tijd heeft de GAS-ambtenaar al 110 (!) sluikstorters betrapt door middel van verborgen camera’s. Ze krijgen allen 
een GAS-boete. Die kan oplopen tot 350 euro per vastgestelde inbreuk.

De gemeente liet aan de gemeentegrenzen borden plaatsen die aangeven dat er overal op het grondgebied camera’s kunnen staan. 
Overtreders worden dus gewaarschuwd, maar nemen blijkbaar toch nog het risico.

Gemeentebestuur zet ecologisch beleid verder
Op de gemeenteraad van maart werd beslist om plastic voor eenmalig gebruik, zoals plastic bekers, bestek, 
borden enz. in de gemeentediensten en op evenementen die ze zelf organiseert te weren.

Daarnaast zetten we ons reeds lang bestaande 
ecologisch beleid verder. Zo is het gebruik 
van ecobekers in Laekelinde verplicht, 
investeren we verder in de nu al meer dan 
1 200 beschikbare ecobekers en plaatsen 
we op grote publieksevenementen (jaar-
markten, Strapatzen, trekpaardendag, enz.) 
afvaleilanden voor gescheiden ophaling.

Overleg met verenigingen
Los van deze maatregelen starten we met 
een sensibiliseringsbeleid bij de lokale ver-
enigingen en handelaars om het gebruik 
van dit soort plastic terug te dringen. Wat 
we niet gaan doen, is de verenigingen 

holderdebolder een plasticverbod opleggen, 
zoals Groen wilde doen voor het evene-
ment Strapatzen. Dat wordt gedragen door 
vele vrijwilligers van onze lokale vereni-
gingen. Voor de uitbating van de eet- en 
drankstanden doen wij op hen een beroep 
en bouwen we zo samen verder aan onze 
mooie gemeente. Met hen hebben we dan 
ook intensief overleg.

We zullen samen met onze verenigingen 
bekijken hoe we het gebruik van plastic 
op een gedragen manier kunnen laten 
uitdoven.

Op 26 mei prijkten er drie Leeuwenaren op de verkiezingslijsten van de N-VA. 
Onze Leeuwse burgemeester Luc Deconinck, die de Kamerlijst duwde, kreeg 
9 430 voorkeurstemmen. Jeroen Tiebout was derde opvolger voor het Vlaams 
Parlement en behaalde een mooie 4 201 voorkeurstemmen. Sarah Van Hassel 
tot slot was tweede opvolger voor de Kamer in Brussel en behaalde 502  
voorkeurstemmen op een niet evidente plaats in onze hoofdstad.

  Met onder meer verdere investeringen  
in ecobekers zet de gemeente haar  
ecologisch beleid voort.

  Sarah Van Hassel, Luc Deconinck en 
Jeroen Tiebout behaalden dankzij uw 
steun een mooi resultaat op 26 mei.

Dank u wel voor uw steun
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Op de bouwgrond naast woonzorgcentrum Zilverlinde in Zuun 
zal een privéontwikkelaar, IPON NV, een aantal een- en meer- 
gezinswoningen bouwen. Het gemeentebestuur wordt nadien 
eigenaar van twee woonblokken met telkens 15 assistentiewoningen. 
Daarbij voorziet de gemeente meteen in een verbinding met 
dienstencentrum Meander en woonzorgcentrum Zilverlinde.

Verantwoorde investering
Jan Desmeth, schepen van Welzijn, OCMW en Sociale Zaken: 
“Deze assistentiewoningen kunnen we – zonder verder bouw-
risico – verwerven voor een kostprijs die veel lager ligt dan 
wanneer we ze zelf bouwen op de Wilgenhofsite. Dat is niet 
alleen financieel meer verantwoord, maar het zorgt ook voor een 
hoger niveau van zorg en assistentie, dankzij de nabijheid van 
geschoold personeel in woonzorgcentrum Zilverlinde.”

Op haar site in Leeuw-Centrum heeft woonzorgcentrum 
Sint-Antonius al 25 assistentiewoningen. Omdat de huidige 
klassen van lagere school Don Bosco in de Jules Semonstraat 
verhuizen naar het voormalige klooster aan de Garebaan, wordt 
er verder onderzocht om op die plaats 21 bijkomende assistentie-
woningen te bouwen. In principe zullen 11 daarvan eigendom 
worden van de gemeente.

Door deze uitbreiding zullen 56 assistentiewoningen toegewezen 
worden door het gemeentebestuur, namelijk 15 bestaande  
serviceflats in Ruisbroek, 30 nieuwe in Zuun en 11 in Leeuw- 
Centrum. Woonzorgcentrum Sint-Antonius heeft dan in totaal 
35 assistentiewoningen in eigendom en 46 in exploitatie. 

Tot slot komt er op de site van het Wilgenhof een nieuw diensten- 
centrum, een grote bovengrondse parking en een kinderdag- 
verblijf voor 36 kinderen.

Samenwerken voor goede zorg
“In de zorgsector hoeven wij geen concurrentie te voeren met 

privépartners zoals Sint-Antonius. We verkiezen een integrale 
visie voor ouderen, waarbij een goede en stevig uitgebouwde 
zorg centraal staat en waarbij we samenwerken over de grenzen 
van de publieke en private sector heen”, aldus Jan Desmeth.

Het gemeentebestuur en zijn private partners maken snel werk 
van de uitvoering van deze beslissing en deze akkoorden. Voor 
de 30 nieuwe assistentiewoningen naast woonzorgcentrum 
Zilverlinde betekent dat dat ze binnen de drie jaar toegankelijk 
moeten zijn voor bewoners. Voor het dienstencentrum en het 
kinderdagverblijf volgt uiterlijk eind dit jaar een realistische 
planning. De uitwerking van de nieuwe assistentiewoningen aan 
woonzorgcentrum Sint-Antonius wordt nu opgestart.

Win-win voor bewoners
Burgemeester Luc Deconinck: “Door de samenwerking met 
private partners zijn we erin geslaagd om quasi binnen het 
oorspronkelijke budget te blijven en toch een betere oplossing 
aan te bieden, zowel financieel als operationeel. Het is een goede 
zaak dat er een spreiding van assistentiewoningen komt. De 
combinatie in Zuun is een win-winsituatie voor de bewoners 
van de assistentiewoningen, de zorg binnen woonzorgcentrum 
Zilverlinde en de rol van dienstencentrum Meander. Dat we op 
de Wilgenhofsite aan de Rink een extra dienstencentrum en een 
kinderopvang kunnen realiseren, voorzien van een bovengrondse 
parking, is een niet te onderschatten surplus.”

Oorspronkelijk wilde het gemeentebestuur een lokaal diensten-
centrum en 63 assistentiewoningen bouwen op de vroegere  
Wilgenhofsite. In 2018 bleek dat dat 22,3 miljoen euro zou kos-
ten, ver boven het beschikbare budget. Omdat 2018 een verkie-
zingsjaar was, mocht het gemeentebestuur geen beslissing meer 
nemen en moest er gewacht worden op de nieuwe bestuurs- 
periode. Het nieuwe gemeentebestuur vroeg 100 dagen om deze 
knoop te ontwarren. Op 21 maart 2019 – dag 80 – werd de  
beslissing toegelicht op een raadscommissie.

Verspreid over de volledige gemeente zullen er de  
komende jaren 51 assistentiewoningen worden gebouwd. 
De gemeente zal er 41 zelf aankopen en beheren. 30  
van deze woningen zullen worden gebouwd in Zuun,  
vlak bij woonzorgcentrum Zilverlinde. Op de site van 
woonzorgcentrum Sint-Antonius zullen 21 woningen  
worden gebouwd, waarvan er 11 eigendom worden van  
de gemeente en 10 van het woonzorgcentrum. Op de site 
van het voormalige Wilgenhof komt bovendien een  
nieuw lokaal dienstencentrum, een kinderopvang voor  
36 kinderen en een grote bovengrondse parking.  
De totale kostprijs van dit warme project bedraagt  
13,2 miljoen euro.

Sint-Pieters-Leeuw voorziet in 51 assistentie- 
woningen, extra lokaal dienstencentrum,  
nieuwe kinderopvang en grote parking

  Enkele van onze leden en mandatarissen op de toekomstige site.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Theo Francken
Kristien Van Vaerenbergh
Darya Safai
Jan Spooren
Katrien Houtmeyers

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Ben Weyts
Nadia Sminate 
Lorin Parys
Piet De Bruyn
Inez De Coninck 
Allessia Claes

Uw N-VA-verkozenen uit Vlaams-Brabant:


