Omgeving Rink in een nieuw kleedje p.2

Bibliotheek gaat mee met haar tijd p.3

SINT-PIETERS-LEEUW
sint-pieters-leeuw@n-va.be I

www.n-va.be/sint-pieters-leeuw I jaargang 12 I nr. 2 I augustus 2017

V.U.: HERWIG SMEETS, TOPSTRAAT 3, SINT-PIETERS-LEEUW

N-VA komt naar u toe

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. Kom dus gerust
eens langs op een van de volgende
data.

Negenmanneke
Oudenaken		
Zuun:			
Vlezenbeek:		
Brukom:		







“Onze afdeling zat niet stil de
voorbije maanden.”
Voorzitter Herwig Smeets
Hopelijk heeft u, net zoals ons voltallige N-VAbestuur, genoten van wat extra rust tijdens de
zomermaanden. Onze afdeling heeft helemaal niet
stilgezeten.
Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar organiseren wij
namelijk ons jaarlijks eetfestijn. Dit jaar heten we jullie van harte
welkom in de parochiezaal van Leeuw Centrum in de René Balléstraat. Daarmee zijn we
terug aangekomen aan het eerdere vertrekpunt van ons ‘reizende restaurant’. Zo streken
we over de jaren heen neer in Vlezenbeek (2013), Zuun (2014), Ruisbroek (2015) en Negenmanneke (2016).
Ook dit jaar bent u welkom op vrijdag- en zaterdagavond 8 en 9 september. U kunt er onze
vernieuwde menukaart ontdekken!

Inspraak viert hoogtij

zondag 15 oktober 2017
Parochiezaal Gieterijstraat

Dit jaar staan er nog twee edities van ‘Buurten met de Burgemeester’ op de agenda.
Op 15 oktober zijn we in Ruisbroek en op 26 november kunt u ons terugvinden aan de
Rink. We ronden daarmee een heuse ‘N-VA-roadshow’ af. Met de vorige edities erbij zullen
we in totaal op zeven tijdstippen en locaties de inspraak hoogtij hebben laten vieren.

Rink:

Wenst u informatie uit eerste hand en hebt u vragen en suggesties voor onze burgemeester,
schepenen, raads- en/of bestuursleden? Wees er dan in het najaar zeker bij!

Ruisbroek:

zondag 26 november 2017
Parochiezaal Balléstraat

Tot slot wens ik u, namens het voltallige bestuur, een geslaagde heropstart na de zomerrust.
Wij kijken er al naar uit om opnieuw met u van gedachten te kunnen wisselen.

Kom naar ons eetfestijn!
Ons jaarlijks N-VA-eetfestijn vindt dit jaar plaats in de
parochiezaal in de Balléstraat aan de Rink.
Wij verwelkomen u graag op vrijdag 8 en zaterdag
9 september, telkens vanaf 17.30 uur.

2

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Omgeving Rink in een nieuw kleedje
Onze schepen van Mobiliteit Jan Desmeth overlegde
met de handelaars en de bewoners om te kijken hoe
een beperkte parkeerzone gecreëerd kan worden,
nodig voor de ondersteuning van het handelscentrum.
Het resultaat is een reeks maatregelen, die zowel de
leefbaarheid als de veiligheid in het dorpscentrum
moeten verbeteren. “Inspraak voor de uitspraak, ook in
dit dossier, leidt tot betere oplossingen”, zegt Jan.
In de loop van oktober zullen de volgende werkzaamheden in de omgeving van de Rink uitgevoerd worden.

 erschillende maatregelen zorgen voor een verbetering rond de Rink,
V
zeggen Jan Desmeth, Herwig Smeets en Eddy De Cock.

•

Er komen 19 parkeerplaatsen in een blauwe zone (ter
hoogte van KBC). Zo zullen de bezoekers en de bewoners
zonder garage makkelijker een parkeerplaats vinden.

•

De parking achter de kunstacademie wordt opnieuw een
openbare parking, met vijftien extra parkeerplaatsen.

•

De Rink is vandaag éénrichting in tegenwijzerzin. Er komt
een tweede kleine lus bij (stukje Topstraat, Balléstraat en
kleine Rink). De Balléstraat wordt nu al voor 98 procent
als eenrichtingsstraat gebruikt. Zo kunnen we volwaardige
voetpaden aanleggen in de Balléstraat, de ingang van het

parochiecentrum veiliger maken en het levert vier extra
parkeerplaatsen op.
•

In de Sermonstraat wordt het parkeren beperkt tot zes
afgetekende plaatsen op nieuw aan te leggen asfalt. Twee
paaltjes voorkomen dat auto’s nog op de voetpaden rijden.
Dat is overal belangrijk, maar zeker in een schoolomgeving.

Na zes maanden evalueren we het effect van deze maatregelen op
het terrein en sturen we bij waar nodig.

N-VA zorgt voor nieuwe
Veiligere en betere doorstroming intercommunale zonder
zitpenningen
Kruispunt Pauwke

Onlangs werd de nieuwe afvalintercommunale Intradura
opgericht. De afvaltak van Haviland werd zo zelf een
intercommunale. Dat was nodig, omdat de wetgeving
verbiedt dat één intercommunale zowel ‘opdrachthoudende’ als ‘dienstverlenende’ activiteiten uitvoert.

Jan Desmeth, Kim Paesmans en Hans Devillé zijn blij dat het
kruispunt veiliger wordt.
Het kruispunt Pauwke wordt begin 2018 op twee assen heraangelegd.
Dat moet voor een betere verkeersdoorstroming zorgen. Ook het
fietspad wordt vernieuwd.
Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit: “Er is meer mogelijk dan men
soms denkt. Een betere en veiligere doorstroming op dit kruispunt is
mogelijk. Vandaag staan wagens vast achter wie wil afslaan. Dat leidt
tot files en het opzoeken van sluipwegen, onder andere via Brukom.
Een extra afslagstrook in de Europalaan en lichten die zich aanpassen
aan de verkeersdrukte, zullen zorgen voor vlotter verkeer.”
In september 2017 wordt de aannemer aangesteld. Na de winter starten
de werken aan het kruispunt. De heraanleg zal zorgen voor een vlotter
en veiliger kruispunt. Het fietspad tussen de Pickéstraat en de Lotstraat
zal aansluitend begin 2019 aangelegd worden.

sint-pieters-leeuw@n-va.be

Haviland moest eigenlijk al sinds 2002 opgesplitst zijn.
Nu is daar dankzij onze schepen van Leefmilieu,
Gunther Coppens, eindelijk werk van gemaakt. En zeer
goed nieuws: in de nieuwe intercommunale wordt voor
geen enkele vergadering een zitpenning uitgekeerd.
Dankzij de N-VA is Haviland eindelijk gesplitst.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw gaat mee met haar tijd
Onze gemeentelijke bibliotheek heeft sinds juni een zelfuitleenbalie en voert zo een modernisering door. Eerder werd ook het
aanbod al uitgebreid. Zo zijn er nu bijvoorbeeld een succesvolle
spelletjesafdeling en een leeskring voor anderstaligen.
Ook de infrastructuur en efficiëntie werden verbeterd. Zo is er het
uitleenpunt Ruisbroek in het dienstencentrum het Paviljoentje en
is de hoofdbib beter ingericht.
We blijven ons inzetten voor de uitwerking van de uitleenpunten.
Onze schepen van Bibliotheek wil een moderne bibliotheek, met
een kwaliteitsvol aanbod op maat van onze burgers.

Schepen Gunther Coppens blijft zich inzetten voor de
modernisering van onze bibliotheek.

Colomapark krijgt uitbreiding
Jan Vanbelle, burgemeester Luc Deconinck en
Betty Willems bij het door de gemeente aangekochte landhuis in het Colomapark.

De gemeente heeft onder impuls van onze burgemeester het landgoed
in het Colomapark (De Pauwstraat 11) aangekocht. Het pand krijgt een
gemeenschapsfunctie (bibliotheek en toerisme), en wordt dus ten dienste
gesteld van de Leeuwse bevolking.
Burgemeester Luc Deconinck: “Buurmans erf komt maar éénmaal te koop. Dit
pand was een ontbrekende schakel in het park. We zullen het in het publiek
toegankelijke domein integreren. Zo zal het tot tegen de Rink reiken en beter
met het centrum verbonden zijn. We hebben deze kans dan ook gegrepen.”
Met de aankoop beschermen we ook het historische karakter van het
Colomadomein. We voorkomen dat het gebouw een minder gelukkige bestemming krijgt of zou verkommeren. Het is ten slotte ook de wens van het
gemeentebestuur om de huidige, te kleine Colomaparking uit te breiden met
een aparte in- en uitrit, ingepast in de groene omgeving van het domein.

Mooie investering

Eind vorig jaar verkochten we het voormalige recyclagepark en de technische gebouwen aan de ‘Bergpoort’, langs de Bergensesteenweg. Toen hebben
we beslist om de opbrengst, 2 975 000 euro, deels te herinvesteren, zodat de
gemeente niet zou verarmen. Met deze aankoop van 725 000 euro wordt die
belofte ingelost.

Gezonde financiën en nieuwe investeringen
Regelmatig krijgen wij de vraag hoe het mogelijk is dat we veel initiatieven
nemen en investeren in het openbaar domein en toch als één van de weinige
gemeenten de belastingen niet verhoogd hebben.
Naast een besparingsoperatie bij de start van deze bestuursperiode, werken we
hard om beschikbare subsidies van hogere overheden ook effectief binnen te
halen. We werken ook constant aan een derde pijler: goed besturen en
verantwoord omgaan met onze middelen.
Onlangs beslisten we om onze verzekeringsportefeuille van gemeente, OCMW,
Autonoom Gemeentebedrijf en CC Coloma te bundelen en via een makelaar
een onderzoek te laten doen naar de beste voorwaarden met gelijke dekkingen.
Het resultaat is dat we op het hele pakket zomaar even 147 000 euro per jaar
kunnen besparen. Op een hele bestuursperiode is dat al snel een kleine
900 000 euro.

Wij gaan verantwoord om met de middelen.
Zo is er ruimte om te investeren.

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

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€per 160
GELIJK maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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