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Nieuwe bestuurders in de cockpit van 
Sint-Pieters-Leeuw
Beste inwoner van Sint-Pieters-Leeuw,

Een nieuw jaar, een nieuw begin. 2020 
was een uitdagend jaar en ook 2021 
belooft pittig te zijn. 1 januari 2021 is 
ook de start van Jan Desmeth als nieuwe 
burgemeester van uw gemeente. Want 
na 8 jaar nam Luc Deconinck afscheid 
van zijn mandaat. Later dit jaar komen 
we daar nog uitgebreid op terug 
wanneer Luc de welverdiende titel 
van ere-burgemeester mag opnemen. 

Gunther Coppens naar provincie 

Die stap heeft evenwel gevolgen voor de 
samenstelling van de gemeenteraad en het 
bijzonder comité voor de sociale dienst. 
N-VA Sint-Pieters-Leeuw versterkt zich 
bovendien doordat Gunther Coppens 
nu als gedeputeerde van de provincie 

Vlaams-Brabant is aangesteld. Nooit 
eerder in de geschiedenis leverde 
Sint-Pieters-Leeuw een gedeputeerde. 

Twee nieuwe N-VA-schepenen

Vanuit N-VA Sint-Pieters-Leeuw vervoegen
Olivier Huygens en Veerle Seré het 
schepencollege. Olivier Huygens neemt 
de bevoegdheden mobiliteit en verkeer, 
gebouwen en ICT, lokale economie en 
landbouw voor zijn rekening. Veerle Seré 
wordt schepen van financiën en begroting, 
begraafplaatsen en erediensten, personeel 
en archief.

Met die wissel wordt Kim Paesmans 
gemeenteraadslid en vervangt Armand 
Ost Kim als lid van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst.

Beste Leeuwenaar,

Bij het begin van een nieuw jaar worden 
traditiegetrouw de beste wensen aan 
elkaar overgemaakt. Het is dit jaar 
niet anders, maar toch … ‘Een goede 
gezondheid voor 2021’ krijgt opeens een 
heel andere dimensie.

Niet alleen in onze nabije omgeving van 
familie en vrienden, ook verder weg, 
tot over de hele wereld, overal is die 
gezondheid op dit ogenblik zo belangrijk.

Ons dagelijks leven staat er al een tijdje 
door op z’n kop en versoepelingen zullen 
maar met mondjesmaat toegelaten 
worden.

Onze nieuwjaarsreceptie kan hierdoor 
niet met iedereen georganiseerd worden. 
We moeten ons dit jaar beperken tot een 
online evenement met onze leden.

Ik ben er echter van overtuigd dat we, als 
de maatregelen het ons toelaten, weer 
dubbel en dik gaan kunnen genieten van 
elkaars aanwezigheid.

Aan iedereen nog veel goede moed om 
samen de maatregelen verder na te 
leven en hopelijk tot spoedig.

Met Vlaamse groet, 

Marc De Bosscher
Afdelingsvoorzitter

 V.l.n.r.: Schepen Veerle Seré, schepen Olivier Huygens, burgemeester Jan Desmeth, gemeente-
raadslid Kim Paesmans en BCSD-raadslid Armand Ost.

Burgemeester Jan 
Desmeth met 

onze vier nieuwe 
mandatarissen.
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255.000 euro Vlaamse steun voor 9 hectare extra toegankelijk 
groen in Sint-Pieters-Leeuw 
Tijdens de twee lockdowns trokken we massaal de vele natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen in om te wandelen, te 
fietsen of te ontspannen. Maar in verstedelijkte gebieden is dat lang niet zo vanzelfsprekend. Om aan die vraag tegemoet te komen, 
sloegen Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts en zijn collega-minister bevoegd voor Natuur Zuhal Demir de handen 
in elkaar. Samen maken ze 3,5 miljoen euro vrij voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel.

“Ook in Sint-Pieters-Leeuw klinkt de roep naar extra toegankelijk groen”, zegt burgemeester Jan Desmeth. “Met deze middelen kopen 
we een eerste deel van 5 hectare aan van de Ruisbroekse Kamers, 0,8 hectare rond de pastorie van Vlezenbeek, 3 hectare langs de 
Zuunbeek voor de uitbreiding van het Damiaanpark en 0,2 hectare voor de uitbreiding van de Wipweide in Leeuw-Centrum. Allemaal 
strategische stukken groengebied die zo bescherming krijgen en toegankelijk worden voor onze inwoners.”

Vivaldi-regering vergeet eigen 
rechtbanken Halle-Vilvoorde
Het regeerakkoord gesloten door de Vlaamse partijen CD&V, sp.a, 
Open Vld en Groen maakt geen werk van eigen rechtbanken voor 
Halle-Vilvoorde. “Hierdoor blijven de inwoners van onze regio  
dus nog minstens vier jaar langer afhankelijk van rechters in 
grootstedelijk Brussel die weinig tot geen voeling hebben met de 
specifieke criminaliteit van Halle-Vilvoorde”, zegt N-VA-Kamerlid 
Kristien Van Vaerenbergh uit Lennik.

“Het is mij een raadsel waarom CD&V en Open Vld deze eis  
hebben laten vallen. Zeker als je weet dat vele gemeenteraden in de 
streek alsook de provincieraad recent moties voor eigen rechtbanken 
goedkeurden. Ook de burgemeesters, verenigd in het toekomstforum 
Halle-Vilvoorde, steunen deze eis”, zegt Van Vaerenbergh.

Lenniks Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh betreurt dat CD&V en Open Vld 
de eis voor eigen rechtbanken voor Halle-Vilvoorde lieten varen. 

 Ruisbroekse Kamers 

 Damiaanpark

 Pastorie van Vlezenbeek 

 Wipweide

+ 5 ha

+ 3 ha

+ 0,8 ha

+ 0,2 ha
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Veerle Seré en Olivier Huygens:  
de nieuwe N-VA-schepenen van Leeuw
Na de start van Jan Desmeth als burgemeester en het vertrek van Gunther Coppens naar de provincie, verwelkomt het Leeuwse 
schepencollege met Veerle Seré en Olivier Huygens twee nieuwe N-VA-schepenen. 

Met de komst van de 47-jarige Olivier Huygens 
voegt N-VA Sint-Pieters-Leeuw een extra scheut 
lokale ondernemerskwaliteit toe aan het college 
van burgemeester en schepenen. Zelf vat hij het 
als volgt samen: “Als lokaal drankenhandelaar 
heb ik na 25 jaar geleerd dat ondernemen vooral 
een zaak is waarbij het om mensen draait. Die lijn 
wil ik nu doortrekken als schepen. Ondernemen 
voor alle inwoners van Leeuw, luisterend naar wat 
er leeft. Want over elke pint moet geklapt worden, 
samen b(r)ouwen aan de toekomst!”

Veerle Seré leerde de werking van onze gemeente 
van binnenuit kennen als directeur-coördinator 
van de Leeuwse scholengemeenschap. Haar werk 
in de onderwijswereld en sociale engagement  
zijn de voelsprieten voor wat er leeft. “Ik wou  
niet langer aan de zijlaan staan, maar mee  
mijn schouders zetten onder dat mooie project 
‘Sint-Pieters-Leeuw’”.

Gunther Coppens legt eed af 
als nieuwe gedeputeerde
Tijdens de Vlaams-Brabantse provincieraad van 15 december 
legde Gunther Coppens de eed af als gedeputeerde. Gunther 
wordt zo de eerste Leeuwse gedeputeerde in de geschiedenis 
van onze mooie gemeente. 

Gunther Coppens is 46 jaar oud, gehuwd en vader van twee 
kinderen. Van opleiding is hij filosoof en hij doceerde aan de 
lerarenopleiding van UCLL in Leuven moraal en levensbeschou-
wing.

Sinds 2013 is Gunther schepen in onze gemeente, waar hij nog 
titelvoerend schepen blijft. Sinds 2018 is hij provincieraadslid en 
fractievoorzitter van de N-VA.

Als gedeputeerde zal hij de bevoegdheden wonen, Vlabinvest, 
toerisme, Vlaams beleid, onderwijs, financiën, griffie, platte-
land, Europa en omgevingsvergunningen voor het arrondisse-
ment Halle-Vilvoorde in eerste aanleg opvolgen.

 Veerle Seré is als schepen bevoegd voor financiën en begroting, begraafplaatsen 
en erediensten, personeel en archief. Olivier Huygens neemt mobiliteit en verkeer, 
gebouwen en ICT, lokale economie en landbouw voor zijn rekening. 
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE


