
Veilig thuis in een welvarend Sint-Pieters-Leeuw

Luc  
Deconinck
burgemeester

Marleen  
De Kegel

schepen

Gunther  
Coppens

schepen

Jan  
Desmeth

schepen

Goed bestuurde gemeente

Geen verhoging van de belastingen! Met 

slimme besparingen houden we het budget in 

evenwicht. Zo zullen we bijvoorbeeld 100.000 

euro per jaar besparen op politieke mandaten. 

De investeringen houden we op peil. En we 

zetten verder in op de vlotte digitalisering 

van de gemeentediensten en de transitie naar 

slimme netwerken (internet of things).
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De N-VA maakt het verschil



* Het gemiddelde van de verhoging van de aanslagvoet op de onroerende 
voorheffing en van deze op de aanvullende personenbelasting per 
bestuursperiode (elk van die belastingen staat voor ongeveer 45% van de 
gemeentelijke belastingen; tezamen zijn ze goed voor 90%.). 

* In 2008 nam het Vlaams Gewest 3 miljoen euro schuld over.

De N-VA maakt het verschil in Sint-Pieters-Leeuw

Minder belastingen en minder schulden
N-VA bestuurde Sint-Pieters-Leeuw als een goede huisvader en met ondernemingszin. Met zorg en oog voor 
iedereen. We gaven nooit meer uit dan er inkomsten zijn en haalden extra inkomsten uit subsidies bij andere 
overheden. Daardoor konden we de schuld sterk afbouwen. De N-VA laat Sint-Pieters-Leeuw na zes jaar 
beleid achter met mooie cijfers. En die spreken voor zich.

Voor meer realisaties: zie sint-pieters-leeuw.n-va.be

Gemiddelde belastingverhoging*
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14.389 aanwezigen op culturele activiteiten  
(in 2017; in 2012: 2.218)

50 slimme camera’s  
(voorheen: 0)

Van 227 naar 144 kg restafval  
per inwoner/jaar

524 extra plaatsen  
in het lager onderwijs

153 vrijwilligers voor zwerfvuilacties  
(voorheen: 0)

407 mensen in taalklassen  
(58 in 2013-’14)

3,5 ha  
betonstop

200.000 m3  
extra waterbuffering

144 extra parkeerplekken  
op 4 locaties

-7% prijs  
drinkwater

4 gemeenschapswachten  
(voorheen 0)

4 veegapparaten voor propere straten  
(voorheen 0)

-5 miljoen euro  
schulden OCMW

56 info- en  
inspraakmomenten



Wij willen doorzetten. Ook de komende zes jaar.
Zonder belastingverhogingen. Samen met u. 

Goed bestuur is een essentiële voorwaarde om van 
Sint-Pieters-Leeuw een financieel gezonde gemeente 
te maken, waar efficiëntie centraal staat. De burger 
betrekken bij het beleid en niet extra belasten wil N-VA 
ook in de nieuwe bestuursperiode doen. Een gesprek 
met burgemeester Luc Deconinck.

Dag Luc. Tijdens jullie eerste betuursperiode zijn jullie erin 
geslaagd de gemeentebelastingen niet te verhogen. Kun je dat 
volhouden mocht je straks opnieuw burgemeester zijn?
‘Voor het eerst sinds lang hebben wij de gemeentebelastingen 
inderdaad niét verhoogd. En dat was niet de gemakkelijke weg. Alle 
gemeentebesturen uit de drie bestuursperiodes voor ons deden dat 
telkens wel. En geen klein beetje! (zie grafiek). Als de NVA opnieuw 
mee aan het stuur zit zullen wij opnieuw, zes jaar lang, de gemeen-
tebelastingen niét verhogen.’

De N-VA realiseerde ook in de federale en Vlaamse regering een 
belastingverlaging.
‘Inderdaad ook de federale inkomstenbelastingen hebben we doen 
dalen en dat gaat verder in de komende jaren, door de taxshift, die 
in feite een “taxcut” is. Voor de gemeente zelf betekent de taxshift, 
als die op volle kracht komt, een verlaging van de personenbelas-
ting met een kleine 10%. Als je dat alles optelt, betekent dat een 
flinke slok op de borrel voor de inwoners van SintPietersLeeuw.’

De belastingen niét verhogen, betekent dat niet investeringen 
uitstellen? 
‘Neen hoor, investeringen zijn meer dan noodzakelijk. En die 
zullen we bijven doen. Dat kan doordat we bespaard hebben op de 
eigen werkingskosten van gemeente, OCMW en politie. Dat heeft 
de burger niet gevoeld. Daardoor hebben we nu een overschot op 
de begroting. Daarmee betalen we de nieuwe investeringen en 
de aflossing van de leningen. In de voorbije zes jaar hebben we de 
 schulden verminderd met meer dan 12 miljoen euro in de gemeente 
en met 5 miljoen euro in het OCMW. Uit Vivaqua stappen leverde 
dit jaar nog een eenmalige bonus van 8 miljoen euro op. Zo hebben 

we ruimte gemaakt om te investeren in wat nodig is. Het huidige 
investeringsritme van 4 tot 5 miljoen euro per jaar kunnen we zo 
zeker aanhouden. Want investeringen zijn broodnodig voor een 
degelijke, hedendaagse infrastructuur: wegen, rioleringen, water
buffering, bijkomende kinderopvang en aangepaste woningen voor 
ouderen, cultuur en sportinfrastructuur… Er zijn uitdagingen 
genoeg: het grootste deel van het gebouwenpatrimonium is meer 
dan 40 jaar oud en aan een grondige renovatie toe. Denk maar aan 
de  scholen Het Populiertje, de Wegwijzer, het Wildersportcomplex, 
het gemeentehuis... We zijn daar stelsematig mee bezig. Onze con
crete plannen vind je in ons ambitieuze verkiezingsprogramma.’

Gezonde financiën betekent doorgaans ook besparen. Waar gaan 
jullie het mes in zetten?
‘Er zijn altijd posten waarop je kunt besparen, al is het maar door 
bepaalde diensten efficiënter te maken of overbodige posten te 
schrappen of te kiezen voor de beste koop. Zonder te moeten 
inboeten op kwaliteit of dienstverlening, kunnen we goederen 
en diensten goedkoper aankopen. Zo hebben we grote bedragen 
kunnen besparen op bijvoorbeeld de verzekeringscontracten en 
op het afvalbeleid. En dus hoeven we op investeringen niet te 
besparen, integendeel! En uiteraard zullen we er steeds over waken 
dat de kerntaken van de gemeentelijke overheid prioritair worden 
uitgevoerd en dat de dienstverlening aan de inwoners volwaardig 
behouden blijft. Daarom zullen we nog meer inzetten op digitalise
ring van de gemeentelijke diensten. Onze inwoners hebben van de 
voorbije besparingen nauwelijks iets gemerkt. En zo hoort het.’

In jullie verkiezingsprogramma belooft de N-VA een besparing van 
maar liefst 600.000 euro op politieke uitgaven. Leg dat eens uit.
‘Eerst en vooral smelten de gemeenteraad en de OCMWraad 
samen. Dat betekent minder bestuurders, minder vergaderingen, 
minder administratie en minder kosten. Bovendien komt er één 
schepenmandaat minder. Het geld dat we hier besparen, willen we 
aan de burger teruggeven via een burgerbegroting, zoals dat ook 
al gebeurt in Antwerpen. Inwoners kunnen – aan het eind van een 
heel inspraaktraject – mee beslissen over een project in hun wijk. 
Zo betrekken we de inwoners dichter bij het beleid en versterken we 
de wijkwerking.’ 
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Zondag 8 juli – Vlaanderen feest!
Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Zondag 8 juli, 11.00 uur 
in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. Feestrede door 
Luckas Vander Taelen en schepen Jan Desmeth. Met muziek van 
Alauda en een receptie met streekproducten. Nadien concert
optredens van De Helden, Buurman en Trio Bluf in het 
Colomapark, vanaf 14.00 uur.

7-8-9 september – N-VA Eetfestijn 
Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september. Op vrijdag 
en zaterdag vanaf 17.30 uur, op zondag van 11.30 tot 15.30 uur. 
SintLutgardis Parochiezaal in Zuun, A. Quintusstraat 22,  
Sint PietersLeeuw. Iedereen welkom!

Meer informatie over onze activiteiten en  
ons verkiezingsprogramma?

 sintpietersleeuw.nva.be

 www.facebook.com/nva.sintpietersleeuw.9/

 herwig.smeets@nva.be

 0496 27 09 03

1  Luc Deconinck

2  Marleen De Kegel 

3  Jan Desmeth 

4  Gunther Coppens 

5  Nicole Billens 

6  Herwig Smeets 

7  Kim Paesmans 

8  Eddy De Cock 

9  Betty Willems 

10  Veerle Seré 

11  Marc De Bosscher 

12  Armand Ost 

13  Jeanine Van der Velden 

14  Viviane De Gieter 

15  Chantal Lelie 

16  Patsy Demartin 

17  Peter De Clercq 

18  Hans Devillé 

19  Eliane Anseeuw-Trogh 

20  Hugo Wauters 

21  Valérie Wulleman 

22  Dirk Desmet 

23  Lili Ockerman 

24  Nicole Van Bellinghen 

25  Johan Huygh 

26  Frida Willecomme 

27  Jeroen Tiebout 

28  Elisa Amsalkhir 

29  Sarah Van Hassel 

30  Olivier Huygens

31  Gust Crabbe 

Onze kandidaten

Je kan voor meerdere kandidaten stemmen binnen dezelfde 

N-VA-lijst. Het levert elke kandidaat een voorkeurstem op.

21 september –  
Theo toert
Staatssecretaris voor Asiel & 
Migratie Theo Francken 
spreekt in SintPieters
Leeuw op uitnodiging van 
NVA. Afspraak op vrijdag 21 
september 2018 om 20.00 uur in 
Zaal Laekelinde, Lotstraat 6,  
SintPietersLeeuw. Iedereen welkom. 
Gratis toegang.


