


 



Vier jaar luisteren en leiden
 
Beste inwoner van Sint-Pieters-Leeuw

Vier jaar terug mocht ik uw burgemeester worden. Sindsdien heb ik – samen met mijn 
bestuursploeg – hard gewerkt voor álle inwoners van onze mooie gemeente. Want 
een engagement als burgervader moet je niet alleen verdienen, daarvoor moet je ook 
iets teruggeven aan je gemeenschap, aan je gemeente.

Vier jaar geleden beloofde ik een burgemeester te zijn voor, maar ook tussen en met 
alle inwoners. Zonder onderscheid.

Luisteren naar de burger, is iets wat politici vaker zouden moeten doen. Rekening houden met suggesties en opmerkingen van de 
burger, nog meer.

Samen met de N-VA-schepenen van ons gemeentebestuur, leg ik dagelijks mijn oor te luister. We proberen aanwezig te zijn waar 
Leeuw verzamelt: schoolfeesten, sportwedstrijden, 11 julivieringen … Daar ontmoeten we elkaar, daar, waar het hart van onze 
gemeente klopt. Daarom ook organiseerden we de voorbije jaren ‘Buurten met de burgemeester’.

Daar horen we wat goed is, en wat beter kan. Daar leren we wat er onder de bevolking leeft. Daar vernemen we hoe we Sint-
Pieters-Leeuw leefbaarder kunnen maken voor álle inwoners. En vertrouwt u me maar, wij houden daar rekening mee!

In deze brochure leest u niet alleen waar we de voorbije vier jaar zoal werk van maakten. U vindt er ook welke plannen we nog heb-
ben. En vooral: we laten daarbij verschillende inwoners aan bod. Onafhankelijke, betrokken burgers. Ieder met een eigen verhaal, 
boodschap én kritiek op het gemeentebestuur.

Zo weet u waar wij mee bezig zijn. En zo weten wij op onze beurt waar u van wakker ligt.

Ik wens u voor 2017 alle goeds, en vooral een goede gezondheid voor u, uw familie en vrienden.

Van harte

Luc Deconinck 
burgemeester



 

Openbare werken
Meer en betere fietspaden en voetpaden. Daar zette 
uw gemeente bestuur de voorbije jaren op in. De 
vervolmaking van het fietspad tussen Pepingen en 
Halle is een schoolvoorbeeld. Slimme verkeers lichten, 
een betere aansluiting van de huizen op de riolering 
van de Pelikaanberg … Het is maar één project van 
de vele, die aantonen dat luisteren naar de buurtbe-
woners werkt.

Het kruispunt aan Pauwke wordt zo aangepakt dat het 
huidige sluipverkeer door de wijk Brukom drastisch zal 
afnemen.

Assistentiewoningen in het centrum van de Rink en een 
nieuw ‘breed dienstencentrum’ bieden niet alleen serviceflats 
voor wie het nodig heeft. Maar ook een nieuwe ruimte in het 
hartje van Sint-Pieters-Leeuw, waar verenigingen’s avonds 
en in het weekend gebruik van kunnen maken.

Stefaan Van Cauwelaert (48),
boekhouder bij Colruyt Group en woont in Oudenaken. ‘De 

auto op de tweede plek zetten, da’s durven!’

‘Vroeger leek het erop dat Sint-Pieters-Leeuw niet wakker lag van fietsers. Maar 
bij de heraanleg van de Pelikaanberg werd een fietspad aangelegd. En waar de 
straat niet breed genoeg was, was het een vondst om naar één rijvak te gaan 
met wisselende verkeerslichten. Zoiets vergt politieke moed. In dit dossier – dat 
al vijftien jaar gepland was – heeft het gemeentebestuur maatregelen getrof-
fen in functie van de kritiek en de suggesties van de buurtbewoners. En het 
resultaat mag gezien worden.’



Mobiliteit
Uw gemeente bestuur tracht de parkingnood stap voor stap 
aan te pakken. Er werden buurtparkings aangelegd aan de 
Meerweg, aan Wilgenhof, in Ruisbroek centrum en zuid en 
in het centrum van Vlezenbeek. In 2017 komt er een nieuw 
parkeerplan met bewonerskaart in Ruisbroek. En in Negen-
manneke passen we voortaan de blauwe zone toe: klanten 
én handelaars zijn er nu tevreden.

Daarbij leggen we telkens ons oor te luister bij u. Mobiliteit 
wijzig je niet alleen. Dat kan maar met de hulp en kennis 
van de buurtbewoners. Uw bestuur heeft de wijsheid niet 
in pacht.

In 2018 wordt de Driefonteinenbrug aangelegd, die vrachtwagens 
zal weghalen uit Zuun en Negenmanneke en hen direct naar de 
Ring zal sturen. Het jaar erop beginnen we met de heraanleg 
van de Bergensesteenweg. Na overleg met Ikea en het Brussels 
Gewest wordt de flessenhals in Negenmanneke op de grens van 
Brussel aangepakt. Dat scheelt ook weer veel stilstaand verkeer, 
uitlaatgassen en lange files!

 

Luc Paternoster (58),
zelfstandig opticien, Zuun. ‘Maatregelen worden 
door dit gemeentebestuur sneller uitgevoerd.’

‘Eens het idee gelanceerd, worden de werken op kortere termijn zichtbaar. 
Bovendien krijg je tegenwoordig een volwaardig en vlug antwoord van het 
bestuur als je daar aanklopt.’
‘Er is jaren niets gedaan aan de parkeernood. Nu wordt er gewerkt met 
bewonerskaarten, en ik merk dat de mensen daar tevreden mee zijn.’
‘De smalle Ruisbroeksesteenweg was jarenlang een bron van ergernis. 
Maar de schepen van Mobiliteit heeft dat probleem opgelost. Fietsers heb-
ben nu voldoende ruimte en er worden geen spiegels meer afgereden van 
de geparkeerde auto’s.’



Veiligheid
Na de fusie van de politie in een grote zone 
dreigde de politie minder makkelijk bereikbaar 
te zijn. Maar meer agenten en een nieuw kantoor 
in Zuun zorgen voor meer aanwezigheid en mak-
kelijker bereikbaarheid van de politie.

Gemeenschapswachten staan dicht bij de burger en 
zijn direct aanspreekbaar. Problemen met overlast, 
op welk vlak ook? Spreek uw gemeenschapswacht 
aan. U herkent hen aan hun paarse jas.

Voorbije jaren zetten we sterk in op camera’s die overlast 
en misdrijven registreren op openbare plaatsen. Komende 
jaren komen er nog extra camera’s bij. Hun afschrikkend 
effect helpt criminaliteit te voorkomen. En als dat niet 
gebeurt, registreren ze de dader. Zo zijn er al misdaden 
opgelost dankzij de camerabewaking.

Josiane D’haeseleer (72) en 
Florent Cummins (74), 

gepensioneerd directiesecretaresse en gepensioneerd 
juwelier in Brussel, wonen in Negenmanneke. 

‘Sinds er camera’s staan, worden daders sneller 
gepakt door de politie.’

‘Nu er weer een politiekantoor is in Zuun, is de politie makkelijker bereik-
baar. Dat is vooral goed voor oudere mensen in de buurt.’
‘Ook de nieuwe gemeenschapswachters doen hun werk. Ze controleren de 
gehandicaptenstaanplaatsen. Sinds zij er zijn hebben wij terug een staan-
plaats voor onze auto. Maar ze zouden meer boetes mogen geven, vooral 
aan eigenaars van honden die hun behoefte doen op het trottoir.’

 



Onderwijs
Besparen op gemeentelijk busvervoer zette niet één 
kind in de kou, maar zorgde er wel voor dat élk school-
gaand kind in Sint-Pieters-Leeuw 15 euro extra krijgt. 
Centen die scholen graag gebruiken voor de organisatie 
van leerrijke uitstappen, toneelbezoekjes of de aankoop 
van lesmateriaal.

Het aanbod in de gemeente is groter geworden: er kunnen 
nu meer leerlingen naar een school in Sint-Pieters-Leeuw, 
zonder lange wachttijden. Gemachtigd opzichters krijgen 
een financieel duwtje in de rug en zorgen ervoor dat uw kin-
deren veilig de straat kunnen oversteken aan school. Er zijn 
meer en langere opvangmogelijkheden voor en na schooltijd.

Uw gemeentebestuur voorziet in extra klassen. Zo vermijden we dat 
het aanmeldingssysteem tegen zijn grenzen aanbotst. Kinderen krij-
gen zo de kans dicht bij huis naar school te gaan. Bovendien opent 
er nog tijdens deze bestuursperiode een nieuwe school in Zuun.

Veerle Seré (53), Rink, coördinerend directeur 
van de lokale vrije scholen.  
‘Dit bestuur werkt meer op de langere termijn.’

‘Er is enorm veel overleg met, erkentelijkheid en respect voor het onder-
wijs, ook de vrije scholen.’
‘Dit gemeentebestuur is de kers op de taart. Nog meer dan voorheen 
worden er nieuwe projecten opgestart, en daar zijn we in het onderwijs 
heel blij mee. Dit bestuur luistert ook naar directies en leerkrachten, er 
is veel meer wisselwerking, en er wordt meer op lange termijn gewerkt.’

 



 

• Aankoop  
voetbalterreinen. 

• Vernieuwing Merselborre.

Hermeandering Zuun en aanleg overstro-
mingsgebied: Sint-Pieters-Leeuw heeft 

zijn eigen natuurgebied.

THUIS IN SINT-PIETERS-LEEUW

• Molenborre: brede kleuterschool op maat van 
een dorp.

• Heraanleg Pelikaanberg: 
nieuwe rioleringen, breed fietspad, slimme 
verkeerslichten.

VLEZENBEEK

SINT-LAUREINS-BERCHEM

OUDENAKEN

Vier jaar N-VA in uw 
gemeentebestuur: 
de verandering werkt!



• Verbreding flessenhals ter hoogte van Ikea zal 
zorgen voor makkelijker doorstroming verkeer.

• Blauwe zone centrum en wekelijkse woensdag-
markt: tevreden handelaars en bewoners.

• Wijkpost Zuun: politie en gemeen-
schapswachten.

• Heraanleg Ruisbroeksesteenweg: 
beslissing van gezond verstand.

	Propere straten in de hele gemeente.

	15 euro extra voor elke leerling in onze  
gemeente.

	Naar het voorbeeld van o.a. voetbalploeg  
Brucom: Nederlands in de sportclub loont! 

	Waterbeheersing: prioriteit van de komende  
jaren.

	Buurten met de burgemeester: in 2017  
hebben we een afspraak met u in Brukom,  
Ruisbroek, Vlezenbeek en Rink.

• Heraanleg Fabriekstraat, nieuw 
parkeerplan, nieuwe Groene 
Beemd: werken aan een mooi 
en leefbaar Ruisbroek.

• Breed dienstencentrum en 
60 assistentiewoningen.

• Cultuurcentrum Coloma: 
meer activiteiten, bredere 
aansluiting bij de bevolking.

• Aanpakken geluids-
overlast en weren 
van sluipverkeer door 
vrachtwagensluis.

RINK

NEGENMANNEKE

ZUUN

BRUKOM

RUISBROEK



Milieu
Groen en Vlaams, zo wil uw gemeentebestuur Sint-Pieters-
Leeuw houden. De verstedelijking en verbrusseling tegen-
gaan, door het open landschap te vrijwaren. Maar ook door 
het groen aantrekkelijker te maken. Het nieuwe natuur-
gebied aan de Zuun en de vernieuwde Groene Beemd in 
Ruisbroek zijn prachtige plekken om te wandelen.

Bovendien zorgt het hermeanderen van de Zuun, die nu weer 
kronkelt zoals vroeger, voor minder kans op wateroverlast.

Het gemeentebestuur kocht een straatveegmachine en twee 
straatstofzuigers aan. Met de verstrengde controle op sluikstor-
ten, liggen de straten van Sint-Pieters-Leeuw er nu properder bij.

In 2018 moeten er terug vissen zitten in de Zuun. En waarom zouden 
we later niet kunnen zwemmen in de Zuun, zoals onze grootouders dat 
deden? Ook van de Laekebeek maken we werk: proper water, vis … De 
natuur terugbrengen in Sint-Pieters-Leeuw, daar tekenen we voor.

Agnetha Cnudde (32, Rink), bediende bij een 
bank- en verzekeringskantoor, moeder van twee kleine 
kindjes. ‘Als ik tien stappen zet, ben ik midden in de 

natuur, en dat wil ik zo houden.’

‘We wonen in een dorp, rondom ons is veel groen. Onze kindjes kunnen 
hier fietsen in het park of in de natuur. Hopelijk blijft het gemeentebestuur 
dat zo houden. Mijn dorp moet geen stad worden.’
‘Iedereen die naar Knokke gaat, wil naar het Zwin. Maar je kunt ook hier, 
in Sint-Pieters-Leeuw de natuur in, en mét de kinderen. Kinderen moeten 
buiten kunnen spelen en fietsen, en hier kan dat.’

 



Cultuur
Cultuur naar de mensen brengen, is in Sint-
Pieters-Leeuw geen loze boodschap. Dankzij 
de extra financiële middelen van de Vlaamse 
Gemeenschap, kan Cultuurcentrum Coloma 
meer doen dan vroeger. Bovendien krijgen 
onze cultuurverenigingen voortaan extra mid-
delen. Er zijn nu veel meer culturele activitei-
ten in de gemeente en de participatie is maar 
liefst verviervoudigd.

De nieuwe cultuurbrochure biedt een handig 
overzicht van de vele activiteiten in de gemeente. 
Wij helpen u en uw verenigingen dichter tot el-
kaar te komen. En zo beleven we allemaal samen 
wat meer cultuur.

De volgende stap is een cultuurcentrum met voldoende 
infrastructuur voor de verenigingen en hun activiteiten, 
waar alle leeftijden zich letterlijk en figuurlijk kunnen 
laven, en niet enkel aan cultuur.

Magda Van Cutsem (63), 
gepensioneerd, Vlezenbeek. Secretaris Cultuur raad, voor-
zitter van Davidsfonds Vlezenbeek en actief in de parochie. 
 ‘Verenigingen krijgen nu steun, bemoediging en  
appreciatie van het gemeentebestuur.’

‘Voor het eerst stelde de gemeente een cultureel beleidsplan voor. Het bestuur 
stapte naar de verenigingen met de vraag “wat kunnen wij voor u doen, voor het 
verenigings leven”?’
‘Het cultuurcentrum krijgt nu 80.000 euro per jaar dankzij de doortastendheid van 
het gemeentebestuur dat ging aankloppen bij de Vlaamse overheid.’
‘Er is niet alleen de cultuurbrochure, de gemeente maakt nu ook reclame voor 
cultuuractiviteiten op broodzakken en bierkaartjes. Iedereen weet ervan, iedereen is 
welkom!’

 



Vlaams beleid
Taal verbindt ons allemaal. Nieuwkomers krijgen heel 
wat kansen om snel Nederlands te leren en te integre-
ren. Elke burger van Sint-Pieters-Leeuw moet zich in 
onze gemeente thuis kunnen voelen. 

Op de scholen van hun kinderen, kunnen anderstalige nieuw-
komers Nederlandse lessen volgen. En dat is een succes.

Kinderen worden aangemoedigd om in hun sportclub 
Nederlands te praten. Uw gemeentebestuur stelde daarvoor 
een charter op, samen met alle sportverenigingen van onze 
Vlaamse gemeente. Wie het reglement niet volgt, verliest 
subsidies en kan zijn erkenning kwijtspelen, tenzij die zich 
herpakt.

Kandidaat-steuntrekkers kunnen terecht bij het ocmw van de 
gemeente. Maar steeds meer werklozen kennen geen Nederlands. 
Onze taal wél kennen, is de ideale springplank naar werk. Wie bij 
het ocmw komt aankloppen moet voortaan een cursus Nederlands 
volgen.

Dries Moons (38), 
sportleraar in Halle en jeugdtrainer bij voetbalclub Brucom. 

‘Nieuwkomers verwachten dat hun kinderen ook via 
de sportclub Nederlands leren.’

‘Er zijn steeds meer anderstalige nieuwkomers in Sint-Pieters-Leeuw, die hun kinderen 
naar sportclubs sturen. Die ouders willen dat hun kinderen Nederlands leren. Dus 
zorgen we ervoor dat er op het terrein, in de kleedkamers, in de kantine … Nederlands 
wordt gesproken bij voetbalclub Brucom. Wie dat niet doet, wordt op de vingers getikt. 
Het is een goede zaak dat de gemeente ons voorbeeld gaat volgen en vanaf 2017 van 
alle sportclubs eist dat er overal Nederlands wordt gesproken. Ik hoop wel dat het meer 
wordt dan enkel een ondertekening van een pact. En dat er ook iets aan gedaan wordt.’

 



Inspraak voor  
de uitspraak

‘Buurten met de burgemeester’ is een groot succes. De burge-
meester en de N-VA-schepenen komen naar alle deelgemeen-
ten en alle wijken van Sint-Pieters-Leeuw. En we luisteren 
naar alle mensen en hun problemen in die wijken. Permanent 
contact met de bewoners, daar tekenen we voor.

Uw gemeentebestuur organiseert voor, tijdens en na grote publieke 
werken wijkvergaderingen. Actiegroepen en bewonersverenigin-
gen worden bevraagd, zoals ‘Ruisbroek Droomt’. We organiseren 
infomarkten waar specialisten hun plannen ontvouwen en we luis-
teren naar de opmerkingen en suggesties van de wijkbewoners. 
Iedereen kan er zijn of haar ei kwijt. Zo realiseren we onze plannen 
in samenspraak met de inwoners.

In 2017 en 2018 komen er nog ‘Buurten met de burgemeester’. Drie 
keer per jaar willen we alle bewoners betrekken bij het beleid. We brengen 
u een boodschap, lichten lokale projecten toe, en luisteren vooral naar u. 
Want een gemeente besturen, dat doe je samen.

Marcel Galand (67),  
gepensioneerd leerkracht 
chemie en antiquair, Rink.
‘We hebben nu een 
échte bestuursploeg, die 
voor iédereen respect 
opbrengt.’

‘Ik ben van oorsprong Franstalig, ik kom uit 
de buurt van Luik. Maar ik woon al sinds 
1982 in Sint-Pieters-Leeuw. Het N-VA-
bestuur respecteert mij als mens en voert 
een heel open communicatie. Nu weten we 
wat het gemeentebestuur zoal doet.’
‘De schepenen en bestuursleden van de 
N-VA moeten een goede maag heb-
ben. Je ziet ze overal, op elk eetfestijn, 
op elke pensenkermis. En ze spreken er 
met iedereen, of de mensen nu voor hen 
hebben gestemd of niet. Ze vinden mensen 
belangrijk en hebben het beste voor met 
alle mensen van de gemeente. En dat 
werkt inspirerend.’
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De verandering werkt. En kost u niets extra!
Een vernieuwend beleid voeren kost uiteraard handenvol geld. En toch slaagde uw nieuw gemeentebestuur erin om heel 
wat veranderingen door te voeren. Daarvoor betaalde u niet één eurocent meer!

Hoe we dat doen? Vooreerst klopten we de voorbije jaren met succes aan bij hogere overheden. Die hebben vaak geld 
voor gemeentelijke investeringen. Handig, want dan moet de inwoner van Sint-Pieters-Leeuw die kosten niet dragen. Zo 
krijgt cultuur nu maar liefst 80.000 euro extra per jaar en wordt er 4,3 miljoen euro meer geïnvesteerd in scholenbouw. 

Besparen is in deze tijden onvermijdelijk. Het stopzetten van de schoolbus maakte extra middelen vrij Daarvan krijgt élke 
leerling in onze gemeente 15 euro extra. Waar andere gemeenten naar drastische afvloeiingen van personeel grepen, 
zijn er in Sint-Pieters-Leeuw géén naakte ontslagen gevallen. Op afvalbeleid bijvoorbeeld, hebben we heel wat kunnen 
besparen. Maar liefst één miljoen euro. En dat door met de gemeentelijke middelen en investeringen om te springen als 
een goede huisvader. Dat doet u thuis toch ook?

Meer zelfs, om de verdere plannen van deze bestuursperiode te kunnen financieren, zullen we evenmin bij u komen 
aankloppen. Geen extra belastingen dus!

Vier jaar N-VA: een 
schuldafbouw van  

± 7 miljoen euro en toch 
nog veel realiseren.  

Dat mag gezien worden.



De N-VA’ers in uw gemeentebestuur

Burgemeester
  Luc Deconinck, luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be 
Schepenen
  Jan Desmeth, jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be 
 Marleen De Kegel, marleen.dekegel@sint-pieters-leeuw.be 
 Gunther Coppens, gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be 
Gemeenteraadsleden
 Nicole Billens, billensnicole@hotmail.com 
 Gust Crabbe, gust.crabbe@telenet.be  
 Herwig Smeets, Herwig.Smeets@n-va.be 
 Katleen Bury, katleenbury@hotmail.com 
 Kim Paesmans, paesmans.kim@telenet.be 
OCMW-raadsleden
 Eddy De Cock, edc2@telenet.be 
 Betty Willems, b.willems@telenet.be 
 Sarah Van Hassel, sarahvanhassel@gmail.com

Provincieraadslid N-VA
 Katleen Bury, katleenbury@hotmail.com 

Uw lokale N-VA-voorzitter
 Herwig Smeets, voorzitter  
 Herwig.Smeets@n-va.be 
 Topstraat 3, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0496 27 09 03

sint-pieters-leeuw.n-va.be

 

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/nva.sintpietersleeuw

Vragen? Opmerkingen? Suggesties? Wil u lid worden van N-VA of 
wil u actief worden in de afdelingswerking? Of wil u nog enkele 
exemplaren van deze folder?  
Neem contact op met afdelingsvoorzitter Herwig Smeets.

De bestuursploeg van N-VA Sint-Pieters-Leeuw.

 Colofon:  Een creatie van Het laatste woord, www.hetlaatstewoord.media • Tekst: Karl Drabbe • Beeld: Luc Bohez, Julien Steens, Karl Drabbe  
• Opmaak: www.tulipa.be
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