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Buurten met
de burgemeester
In 2016 en 2017 gaat N-VA Sint-PietersLeeuw in elke wijk of deelgemeente ‘buurten
met de burgemeester’.
Hebt u een vraag, een punt van kritiek of een
goede suggestie, kom dan gerust langs en
spreek onze burgemeester, onze schepenen,
onze raads- en bestuursleden aan.
De wijkcafés vinden steeds plaats tussen
10.30 uur en 13 uur. En omdat het ook
plezant mag zijn, sluiten we telkens af met
een klein concert.
We kijken er naar uit om jullie te mogen
begroeten!

Kom buurten op deze data en locaties:
•

Negenmanneke - 29 mei 2016

•

Oudenaken - 5 juni 2016

•

Zuun - zondag 16 oktober 2016
Zonnig Leven

•

Vlezenbeek - maart 2017

•

Brucom - mei 2017

•

Ruisbroek - oktober 2017

•

Leeuw Centrum (Rink) - november 2017

Beste Leeuwenaar,
Aan de vooravond van 11 juli wens ik jullie, in naam van
het voltallige bestuur, een aangename Vlaamse feestdag
toe. Hopelijk zijn jullie op zondag 10 juli massaal
aanwezig in Coloma tijdens de gemeentelijke viering van
deze Vlaamse hoogdag.

“Sint-Pieters-Leeuw is
een mooie, groene en
Vlaamse gemeente. En
dat moet ze blijven.” -

Herwig Smeets, voorzitter
N-VA Sint-Pieters-Leeuw

Vergeet ook zeker uw Vlaamse Leeuw
niet te laten wapperen aan uw woning op
11 juli. Iedere fan van Vlaanderen krijgt
van ons naar jaarlijkse traditie een fijne
attentie!
Het Nederlandstalig karakter van onze
gemeente ligt de N-VA nauw aan het hart.
Wij zetten daar dagelijks op in. Denk
maar aan de procedure die onze gemeente
en onze burgemeester voor de Raad van
State instelden om een taalevenwicht af te
dwingen in de directie van waterbedrijf
Vivaqua. Op de 11 directiefuncties zijn
er slechts twee Nederlandstalig, terwijl de
wet een 50/50-verdeling oplegt. Dat zoiets
vijftig jaar na de invoering van de taalwet
nog mogelijk is!

Taal verbindt ons allemaal

Ook onze N-VA-schepenen zetten zich dagelijks in voor het Nederlands als verbindende
taal in onze gemeente. Zo zijn er onder hun impuls afspraken gemaakt voor een strak,
netoverschrijdend Nederlands taalbeleid in alle Leeuwse scholen. Ouders kunnen er
bovendien Nederlandse taallessen volgen.
Ook bij de sterke uitbouw van ons lokaal cultuurbeleid en bij de programmering van het
Cultuurcentrum houden de N-VA-schepenen doelbewust rekening met de inbreng van
Vlaamse cultuur. Daar mogen we terecht fier op zijn.
Sint-Pieters-Leeuw is een mooie, groene en Vlaamse gemeente. Maar ook de
internationalisering drukt hier, gezien de nabijheid van Brussel, ontegensprekelijk zijn
stempel op onze onmiddellijke leefwereld. Dat in goede banen leiden, is niet gemakkelijk.
Samen met onze inwoners gaan we er vol voor om die uitdaging tot een goed einde te
brengen. Ons Nederlandstalig onderwijs speelt hierin vanzelfsprekend een sleutelrol.
Herwig Smeets, voorzitter
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Oud-gemeentehuis Vlezenbeek
brengt binnenkort weer
mensen samen
Het voormalige gemeentehuis van Vlezenbeek krijgt binnenkort een heel nieuwe invulling. Op de gemeenteraad van mei
werd immers beslist dat kandidaat-uitbaters er een bloeiende
horecazaak van mogen maken.
N-VA Sint-Pieters-Leeuw staat volledig achter dit initiatief.
Zeker na de sluiting van heel wat cafés – en onlangs nog een
restaurant – in het dorp. Wie interesse heeft om deze uitdaging aan te gaan, kan zich kandidaat stellen tot 31 juli 2016.

Een nieuwe impuls in een mooi historisch kader voor de
deelgemeente Vlezenbeek

Perspectief voor Ruisbroek
Na de zomervakantie starten de werken aan de K. Gilsonstraat en de Fabriekstraat in Ruisbroek. Het doel is om de verkeersveiligheid te
verhogen, zwaar verkeer te ontmoedigen, wateroverlast te vermijden en een mooier aanzicht te geven aan de deelgemeente Ruisbroek.
We gaan er niet flauw over doen, de werken
zullen hinder veroorzaken. Maar het
resultaat zal de leefbaarheid van Ruisbroek
zeker verhogen.
We zijn blij dat er aan de kerk een rotonde
komt. Dit zal zorgen voor minder verkeersconflicten op een toch heel drukke plaats.
Schepen Jan Desmeth: “We
gaan de deelgemeente Ruisbroek
een mooier aanzicht geven.”

Vanaf nu in het gemeentehuis:

Onthaalbureau en Huis van het Nederlands
Sinds november 2015 loopt in onze gemeente een proefproject in samenwerking met het
Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Nieuwkomers die zich aanmelden bij onze
gemeentediensten hoeven nu niet meer voor een onthaalgesprek naar Halle maar kunnen
direct terecht bij een ‘toeleider’. Die maakt hen wegwijs in de administratie en begeleidt hen
naar een cursus Nederlands, de VDAB of een inburgeringstraject.
Anderstaligen die zich aanbieden op het gemeentehuis en het Nederlands onvoldoende
beheersen, worden door een medewerker van de dienst Vlaams Beleid doorverwezen naar een
cursus Nederlands. Hun inschrijving en resultaten worden nadien opgevolgd. Dat het Huis
van het Nederlands in het gemeentehuis zit, is dus van groot belang.

Schepen Marleen de Kegel:
“Een gesprek werkt veel
overtuigender dan alleen
maar een foldertje meegeven.”

sint-pieters-leeuw@n-va.be

Schepen van Vlaamse Aangelegenheden Marleen de Kegel: “Door al deze diensten aan
te bieden op één plek kunnen nieuwkomers en anderstaligen veel sneller en efficiënter
doorgestuurd worden naar de gepaste cursussen en oefenmomenten. Een directe aanpak
zoals een gesprek werkt veel overtuigender dan alleen maar een foldertje meegeven.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

3

Maatschappelijke integratie met rechten én plichten
Onder impuls van OCMW-raadsleden Betty Willems en Eddy De
Cock worden alle leefloners verplicht een integratiecontract af te
sluiten met het OCMW. Toe nu toe gold die verplichting enkel
maar voor wie jonger was dan 25 jaar.
De nieuwe regeling moet toelaten dat leefloners en erkende
vluchtelingen begeleid en opgevolgd worden. Zo kunnen zij zich
sociaal en professioneel (her)integreren.
De N-VA in onze gemeente was hier een absolute pionier in.
Sinds de start van deze beleidsperiode in januari 2013 werd zo’n
integratiecontract verplicht voor iedereen. Deze verplichting
neemt Vlaanderen vanaf september over.

Eddy De Cock en Betty Willems
Leden van het Bijzonder Comité van de sociale dienst

Inspraak en overleg werken
Begin 2017 worden de werken
van Aquafin in onder andere de
Hoogstraat aangevat. Voor de aanvang
van de werken organiseerde de
gemeente met alle betrokken partijen
een infoavond. Dat liet toe om nadien
inspraak te organiseren.Uiteindelijk
kwam er een betere oplossing uit de
bus dan hetgeen in het initiële ontwerp
voorzien was.
Voor een volwaardig fietspad was er geen plek in de Hoogstraat, maar we werkten een
oplossing uit die de veiligheid garandeert.

Betonnen kantstroken voor fietsers

De werken voor de scheiding van afvalen regenwater waren het ideale moment
om ook iets te doen voor de fietsers en voetgangers. Omdat een
volwaardig fiets- en/of voetpad niet in de beschikbare ruimte
paste, werd gekozen voor een oplossing met twee betonnen
kantstroken. Samen met de reeds uitgevoerde werken door
Aquafin mogen we met deze bijkomende werken stilaan
opnieuw vis op de Zuunbeek verwachten.

Veiligheid voorop in aangename omgeving

inwoners bekijken het vanuit hun standpunt, wij moeten het
algemeen belang bewaken. Soms kan je dat verzoenen. Soms
moet je knopen doorhakken. Het overleg met de buurtbewoners
liep uitstekend. Het plan werd gedeeltelijk aangepast zodat de
beide woonclusters veiliger en aangenamer zullen ingericht
worden.”
De plannen in detail op perceelsgrens zijn klaar tegen september
2016

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth: “Dergelijk overleg is altijd
een moeilijke oefening in directe democratie en inspraak. De

Slimmer recycleren is minder betalen

Tot voor kort werd al het behandelde hout zoals houten kasten en geverfde deuren
gewoon bij het grof huisvuil geteld. Daar maakt N-VA-schepen van Leefmilieu Gunther
Coppens nu een eind aan.
“Door zuiver en behandeld hout apart in te zamelen, moeten onze inwoners dat niet
meer aan kiloprijs betalen”, verklaart hij. “Je spaart dus geld uit en het is beter voor het
milieu.”
Ook harde en zachte plastieken, zoals bijvoorbeeld tuinmeubelen hoeven niet langer bij
het grof huisvuil.

“Je spaart geld uit én het is goed voor het
milieu”, zegt schepen Gunther Coppens.

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

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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Vanaf 2018 wordt ook
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen

Rechten
Plichten

4.000
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gedwongen

2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

2015

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

vrijwillig

Terugkeerbeleid WERKT

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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