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VRIJDAG 26 JANUARI

Nieuwjaarsreceptie
Zaal Laekelinde, Lotstraat
Vanaf 20 uur
ZONDAG 4 MAART

Aperitiefgesprek met
minister Jan Jambon
Zaal Zonnig Leven in Zuun
10.30 uur

Buurten met de
Burgemeester
De N-VA wil rechtstreeks in
contact 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 gerust eens langs op zondag
28 januari.

Nieuwe
datum

Rink:
ZONDAG 28 JANUARI 2018

Parochiezaal Balléstraat

s-Leeuw
N-VA Sint-Pieter
2018!
wenst u een fijn

Noteer nu al in uw
agenda

Voorzitter Herwig Smeets en burgemeester Luc Deconinck

Beste Leeuwenaar,
Dit jaar waren de weergoden ons iets minder gunstig gezind tijdens de drie markten. Dat het echter veel erger kan, daar zijn we ons sinds verleden jaar meer dan van
bewust. Gelukkig zijn we met onze gele N-VA-tent en haar standhouders steevast
het zonnetje op elke plaats waar we neerstrijken. We maken er altijd een leuke halte
van, waar we op een aangename manier van gedachten kunnen wisselen. Ook dit
jaar kunnen de vele passanten die ons een bezoekje brachten daarvan getuigen. We
mogen dus terugkijken op geslaagde jaarmarkten in Ruisbroek, Vlezenbeek en Leeuw
Centrum. De inspraak kon wederom hoogtij vieren. We nodigen u nu alvast uit op
onze volgende ‘Buurten met de burgemeester’ aan de Rink op 28 januari om de interactie verder te zetten.
De officiële N-VA-aftrap van 2018, onze nieuwjaarsreceptie, vindt plaats op 26 januari
in de grote zaal van trefpunt Laekelinde. Wij nodigen u hierop van harte uit. Vanaf
20 uur verwelkomen we u met hapjes, drankjes, een live muziekgroep en uiteraard
ook een aantal ‘weetjes’. Als geïnformeerd en betrokken Leeuwenaar kijkt u immers
mee uit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Grijp uw kans om
samen met ons verder voor verandering te kiezen.
Namens het hele N-VA-bestuur van Sint-Pieters-Leeuw wensen wij u alvast vrede- en
vreugdevolle feestdagen! Dat u het nieuwe jaar in goede gezondheid mag doorkomen
en succesvol bent in al wat u in 2018 onderneemt!

Sint-Pieters-Leeuw opnieuw koploper in afvalrecyclage
In 2013 was Sint-Pieters-Leeuw de grootste vervuiler van
Vlaanderen met 227 kg restafval per inwoner. Vandaag produceert de Leeuwenaar gemiddeld nog slechts 113,5 kg restafval.
En we gaan nog verder in het terugdringen van de afvalberg.
Zo kan je nu in het recyclagepark gratis terecht met je zachte
en harde plastiek. Zo hou je meer plaats over in je betalende
rode vuilzak. Samen gaan we voor minder restafval in SintPieters-Leeuw en voor een koppositie in Vlaanderen.
S chepen Gunther Coppens, OCMW-raadslid Betty Willems en
gemeenteraadslid Gust Crabbe: “In 2013 waren we bij de slechtste
leerlingen. Nu doen we beter dan het gemiddelde.”

N-VA Sint-Pieters-Leeuw
wenst u een prettige Kerst!
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Groene buffer tegen wateroverlast
Een groene buffer en een verhoging van de capaciteit van het
bekken in de wijk Hoge Paal. Dat is de volgende stap in de
strijd tegen wateroverlast in onze gemeente. Door de hermeanderende Zuunbeek voorzien we namelijk in extra bufferingscapaciteit en komt er een aansluitend park dat een groene buffer
vormt in de wijk. Voor de individuele beschermingsmaatregelen werden intussen in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij 88 projecten opgestart. De strijd tegen wateroverlast blijft dus een prioriteit voor het gemeentebestuur.
 urgemeester Luc Deconinck en schepen Gunther Coppens:
B
“De verdere afwerking van de keermuur is een logische stap.
Nu gaan we verder met de vijver.”

Cameraschild rond Sint-Pieters-Leeuw is klaar
Er komen twee extra ANPR-camera’s op het grondgebied van onze gemeente. Eén extra ANPR-camera zal
begin 2018 geplaatst worden aan het einde van de Vorstsesteenweg in Ruisbroek. Het laatste kleine gaatje in
het cameraschild dat onze invalswegen bewaakt.
Een tweede ANPR-camera komt op de Postweg ter hoogte van de Sint-Annastraat, net
na het verlaten van de bebouwde kom. Met de inzet van een tweede ANPR-camera zet
onze gemeente niet alleen in op veiligheid, maar ook verkeersveiligheid. Tussen deze
camera en de al geïnstalleerde camera even voor de gewestgrens komt er namelijk een
trajectcontrole.

Rechtvaardig systeem

Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit: “Trajectcontrole is een rechtvaardig systeem. Enkel bestuurders die over een lange afstand bewust te snel reden, worden gevat. Met deze
investering slaan we een dubbelslag op het vlak van verkeer en veiligheid. Zo hoort
het.”
Minister van Mobiliteit Ben Weyts kondigde eerder al aan dat er ook een trajectcontrole
komt op de Lenniksebaan (van de gewestgrens tot Juwet) en op de Bergensesteenweg
(van de Van Cotthemstraat tot de G. Wittouckstraat).
S chepen Jan Desmeth en gemeenteraadsleden Herwig Smeets en Nicole Billens:
“Met twee extra ANPR-camera’s sluiten we het schild voor al wie vanuit Brussel onze
gemeente binnenrijdt.”

Nieuwe troef voor onze gemeente: Landhuis de Viron
Met de verkoop van de terreinen aan de Bergpoort (Bergensesteenweg) eind 2015 ontvingen we een bedrag van
circa 3 miljoen euro. Middelen die we beloofden opnieuw te investeren in het gemeentelijk patrimonium.
Met de aankoop van het Landhuis de Viron aan het Colomapark komen we deze belofte na. In juni 2017 werd 720 000 euro
voorzien voor de aankoop van het gebouw waarmee we het
park met ongeveer 0,5 hectare kunnen uitbreiden. De kosten
voor de verbouwingen worden geraamd op 1 miljoen euro
zonder uitbreiding en 3 miljoen met uitbreiding. De geplande
verbinding tussen de huidige bibliotheek en de kunstacademie
(1 miljoen euro) schrappen we.
Een volgende stap in dit dossier is het inpassen van het gebouw
in het domein. Dankzij een uitbreiding aan de achterzijde van
het gebouw zullen we er de bibliotheek en een toerismekantoor
kunnen huisvesten. Een leeszaal met zicht op het mooie park
wordt zeker een nieuwe troef voor onze gemeente. De nieuwe
bestuursploeg zal in 2019 niet van nul moeten beginnen.

sint-pieters-leeuw@n-va.be

 et is mogelijk om in 2019 te starten met de uitbreiding en
H
verbouwing naar een mooie bibliotheek en toerismeloket, zodat
deze halve hectare snel geïntegreerd geraakt in het Colomapark.
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Taalklachten nemen we echt op
Sint-Pieters-Leeuw is een Nederlandstalige gemeente. En om
dat ook in de praktijk om te zetten, nemen we taalklachten
echt ter harte. Wanneer we een taalklacht ontvangen, gaan we
in drie stappen te werk.

1) In een eerste stap schrijven we een brief en vragen de
betrokkene om het Nederlandstalig karakter van onze
gemeente te respecteren.
2) Als de brief niet tot resultaat leidt, gaat onze ambtenaar
Vlaams Beleid op gesprek bij de betrokkene.
3) In laatste instantie gaat onze schepen van Vlaams Beleid en/
of de burgemeester in gesprek met de betrokkene.
Meer dan eens krijgen we als reactie op deze klachten dat men
niet aan politiek wil doen. Voor N-VA Sint-Pieters-Leeuw is de
keuze om toch tweetalig naar buiten te komen via een folder

of een reclamebord, ook een politieke stelling. Een stelling die
op weinig sympathie kan rekenen van de autochtone inwoners,
maar evenmin van de vele nieuwkomers die wel degelijk de
moeite doen om zich te integreren en onze gemeenschappelijke
taal, het Nederlands, te spreken. Taal verbindt ons allemaal.

S chepen Marleen De Kegel, gemeenteraadsleden Gust Crabbe
en Kim Paesmans en OCMW-raadslid Eddy De Cock:
“Taal verbindt ons allemaal.”
Hebt u taalklachten, aarzel niet om die schriftelijk te melden
via info@sint-pieters-leeuw.be

Sint-Pieters-Leeuw eerste gemeente in Vlaanderen met
nieuwste generatie schuilhuisjes
Met de plaatsing van het 46ste nieuwe busschuilhuisje op de Brusselbaan ronden we de vernieuwing van
de halteaccommodatie in onze gemeente af. Alle busreizigers kunnen nu in onze gemeente rekenen op de
nieuwste generatie schuilhuisjes van De Lijn.
Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit: “Een fris, modern en
licht design. Toen onze overeenkomst rond de vroegere, publicitaire schuilhuisjes afliep, hebben we niet getwijfeld om publiciteit en schuilhuisjes te scheiden. We hebben gekozen voor een
uniform en verzorgd straatbeeld door overal de gesubsidieerde
halteaccommodatie van De Lijn te plaatsen. Het feit dat je nu op
de Bergensesteenweg, komende van Brussel, plots de herkenbare
schuilhuisjes van De Lijn ziet verschijnen, is een leuk bijkomend
puntje. Zo zie je dat je plots in Vlaanderen bent.”

S chepen Jan Desmeth, OCMW-raadslid Sarah Van Hassel
en gemeenteraadslid Herwig Smeets: “Een mooi en uniform
straatbeeld met overal dezelfde schuilhuisjes van De Lijn.”
“Reizigers verleiden voor de bus begint bij comfortabele
wachtinfrastructuur”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben
Weyts. “Ik ben blij dat Sint-Pieters-Leeuw heeft gekozen voor
de hypermoderne schuilhuisjes van De Lijn.”

S int-Pieters-Leeuw goed vertegenwoordigd in het arrondissementeel
bestuur met Gunther Coppens, Luc Deconinck en Sarah Van Hassel.

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

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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