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De N-VA is voor u in de weer!

Buurten met de
Burgemeester

Beste Leeuwenaar,

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.
Als we iets kunnen oplossen, doen
we dat graag. Maar ook als iets
niet kan, leggen we u ook helder
uit waarom. Kom dus gerust eens
langs op een van de volgende data.

Negenmanneke
Oudenaken		
Zuun:			
Vlezenbeek:
zondag 26 maart 2017
Merselborre Schaliestraat

Brucom:
zondag 21 mei 2017
Kantine KV Brucom
Pijnbroekstraat

Ruisbroek:
zondag 15 oktober 2017
Parochiezaal Gieterijstraat

Rink:
zondag 26 november 2017
Parochiezaal Balléstraat





Aan de vooravond van de eindejaarsfeesten, werp ik graag samen met u een
terugblik op 2016.
Het was een jaar dat enerzijds in ieders
geheugen gegrift zal staan als het jaar
waarin wij in onze streek voor het eerst
van heel dicht bij af te rekenen kregen
met blinde terreur. Anderzijds heeft ook
de watersnood menig inwoner uit groot
Leeuw, sommigen tot meermaals toe, niet
gespaard.
Feiten waar een mens in eerste instantie
moedeloos van zou worden. Maar we
weten dat we ook in moeilijke omstandigheden toch weer gewoon de draad
van het leven moet opnemen en naar best
vermogen moeten verder werken aan de
toekomst.
Dat is ook waar wij met de N-VA in SintPieters-Leeuw voor staan en gaan! Wij zijn
er om de 33 000 inwoners te verenigen en
zoveel mogelijk te laten deelnemen aan
ons sociale weefsel. Dat doen wij door elke
mogelijke gelegenheid aan te grijpen voor
het organiseren van activiteiten. Zo was er
dit najaar ons eetfestijn, de ‘Buurten met
de burgemeester’ in Zuun, onze gespreksavond met minister Johan Van Overtveldt
en onze jaarlijkse deelname aan de drie
jaarmarkten op ons grondgebied. Stuk
voor stuk waren het momenten waarop
we mensen samenbrengen, informeren en
de dialoog stimuleren. Daarom blijven we
ook sterk inzetten op het aanleren van het
Nederlands aan nieuwkomers of anderstaligen, want begrip en deelname kan slechts
starten als men onze voertaal beheerst.
De natuurelementen kan men echter
moeilijker bedwingen. Toch hebben we
ook hierin stappen gezet. Zo zullen onder
medewerking van de N-VA-schepenen de

reeds geplande waterbeheersingswerken
versneld uitgevoerd worden. Een onderdeel hierin is de hermeandering van de
Zuunbeek, waardoor de opvangcapaciteit
bij watersnood met meer dan 250 procent
zal toenemen.

“Voor- of tegenspoed, de N-VA is voor u
in de weer!” – Herwig Smeets, voorzitter,
gemeenteraadslid
Dit zijn slechts twee voorbeelden uit een
veel langere lijst, waarmee wij met de
N-VA dagelijks het verschil voor Leeuw
maken.
Kortom, na vier jaar mee besturen in
Leeuw, kijken wij terug op mooie realisaties allerhande. Wens je hierover meer te
weten, kom dan zeker naar onze volgende
buurten met de burgemeester. In 2017
doen we vier locaties aan! (zie agenda
hiernaast).
Ook op ons Nieuwjaarsfeest, op 27 januari
in de Merselborre in Vlezenbeek, bent
u van harte welkom om de allerlaatste
nieuwtjes te vernemen in een feestelijk
kader. Sfeer verzekerd!
Tot slot wens ik u, in naam van heel ons
N-VA- bestuur, prettige eindejaarsfeesten
en een vreugde- en vredevol 2017!
Herwig Smeets
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Scoren met Nederlands
Nederlands, dat is de taal die onze
sportclubs gebruiken op en rond het
veld. Met de invoering van het nieuwe
subsidiereglement engageren onze
Leeuwse sportclubs en hun trainers zich
niet alleen om Nederlands te spreken maar
engageren ze zich ook om geen racistische
taal te gebruiken en fair play hoog in het
vaandel te dragen. Het Nederlands wordt
zo nog meer de taal die ons bindt in SintPieters-Leeuw. Wanneer een sportclub
zich niet aan deze regels houdt, dan kan ze
de gemeentelijke subsidies verliezen.

90 bijkomende en bewaakte parkeerplaatsen in Ruisbroek
Met de heraanleg van de Fabriekstraat maakt het gemeentebestuur meteen
ook werk van extra parkeerplaatsen in Ruisbroek. Eind dit jaar komen er 45
parkeerplaatsen bij op de parking van het OCMW.
Die komen bovenop de voorlopig aangelegde 45 parkeerplaatsen die nu
reeds aangelegd werden ter hoogte van het voetbalveld van Ruisbroek. Die
laatste worden afgewerkt wanneer ook dat deel van de Fabriekstraat onder
handen wordt genomen.
Op beide parkings wordt via camerabewaking een oogje in het zeil gehouden.

‘Bijna 9 000 bezoekers voor Leeuwse cultuur’
Er is niets fout mee om in Dilbeek, Alsemberg, Halle of Brussel naar optredens te
gaan. Maar we zijn toch wel fier dat je dit nu ook meerdere keren per jaar in onze eigen
gemeente kan. Straffer nog, het cultuuraanbod zit echt wel in de lift sinds we ‘Cultuur met
meer ambitie’ op de agenda hebben gezet. Zo leert het jaarverslag van 2015 ons dat we –
met dezelfde netto kosten als de voorgaande jaren - op één jaar tijd bijna 9 000 bezoekers
mochten ontvangen. Tellen we daar het schooltheater en de vormingsinitiatieven bij, dan
halen we met gemak meer dan 20 000 bezoekers. Een stevige culturele vooruitgang!

sint-pieters-leeuw@n-va.be

Ook Sint-Pieters-Leeuw
zegt neen tegen Eandis
Ook al was de overeenkomst met
het Chinese Staatsbedrijf State Grid
financieel zeer aantrekkelijk, de
gemeenteraad stemde in september
unaniem tegen te toetreding. Een
staatsbedrijf heeft voor ons geen
toekomst in Eandis.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

3

Nieuwjaarsfeest

27 januari

vanaf 19.30

uur

De Merselbo

rre

wenst u een sprankelend 2017!
Grote werken

13 000 euro besparen als goede huisvader

Op dit moment zijn er grote
werken aan de gang in de Karel
Gilsonstraat en de Fabrieksstraat
in Ruisbroek. Straks starten er
nog grote werken aan de Hoogstraat en op de Bergensesteenweg
ter hoogte van de Wittouckstraat/
Olmenlaan. Ook de al te hobbelige kasseiweg van de Hoge Paal
wordt aangepakt.

Net zoals elke goede huisvader of huismoeder herbekijkt het gemeentebestuur op
regelmatige basis of ze niet te veel betaalt voor haar verzekeringen, telefoniekosten
en andere uitgaven. Door over te stappen van telefonieleverancier bespaarde
onze gemeente in één klap 13 000 euro. Op dit moment is de doorlichting van de
verzekeringsportefeuille aan de beurt. Ook hier gaan we uit van een besparing
van enkele duizenden euro’s op jaarbasis. ‘Kwestie van gezond verstand’

Wij weten dat deze werken geen
aangename ervaring zijn als je
deze voor je deur te verwerken
krijgt of hierdoor extra tijd nodig
hebt om je te verplaatsen. Mede
op basis van heel wat interessante
en constructieve tips van betrokken inwoners doen we het nodige
om hier het beste door te komen.
Het vooruitzicht op een meer
aangename en veilige omgeving
is de drijfveer om door te zetten.

Extra mensen en middelen voor veiligheid
Aan de Lemanstraat in Zuun is de wijkpost
voor onze lokale politie weer open. Met
de invulling van onze verkiezingsbelofte is
meteen duidelijk dat burgernabije dienstverlening voor de N-VA geen hol woord
is. Negen wijkinspecteurs nemen hier hun
intrek en krijgen meteen gezelschap van de
Leeuwse gemeenschapswachten. De huidige gemeenschapswachten verwelkomen
binnenkort trouwens een nieuwe collega
wat hun aantal meteen op vier brengt.

1ste ‘jubileum’ voor
zorg in Zuun
Met trots vierden we de vijfde verjaardag van het woonzorgcentrum
Zilverlinde en van het lokaal dienstencentrum De Meander in Zuun. Beiden
groeiden op die enkele jaren uit tot een
vaste waarde in onze gemeente. Zorg
voor ouderen is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor de N-VA in
onze vergrijzende samenleving. Alvast
veel dank aan alle medewerkers en
vrijwilligers van het OCMW die hier
dag in en uit in de weer zijn voor onze
minder jonge inwoners.

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

De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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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