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De eerste voorbereidingen voor ons kiesprogramma zijn inmiddels 
opgestart. Op 10 juni organiseerden we een algemene ledenvergadering 
in het Coloma kasteel. Op die manier hebben onze N-VA-leden nog een 
extra stukje meer inspraak en geven zij mee vorm aan uw toekomst. Wilt 
u ook meewerken aan het programma voor 2018, maak u dan lid. U kan 
hiervoor steeds terecht bij ledenverantwoordelijke Bart Huygh 
(bart.huygh@n-va.be) of ook bij alle andere bestuursleden.

We wensen jullie al bij voorbaat een meer dan fantastische Vlaamse 
feestdag! Dé hoogdag bij uitstek voor al onze inwoners. Ook hierin laten 
we geen inspanning ongemoeid om er hét Vlaamse trefpunt van het jaar 
van te maken. Het gemeentebestuur voorziet telkens weer een interes-
sante academische zitting met aansluitend een waar volksfeest. Dit jaar 
vindt dit plaats op zondag 9 juli. Wij kijken er reeds naar uit u ook op dit 
evenement te kunnen ontmoeten! 

En ja, ook dit jaar zorgt onze N-VA-afdeling voor een extra attentie voor 
al wie op 11 juli de Vlaamse Leeuw aan de gevel laten wapperen.

Beste Leeuwenaar,

We zijn inmiddels ongeveer halfweg 2017. Een 
voorjaar vol N-VA-activiteiten. Zo hebben we 
samen het jaar feestelijk ingezet tijdens onze 
Nieuwjaarsreceptie in de Merselborre. Kamerlid 
Kristien Van Vaerenbergh bracht ons die avond 
een interessant overzicht van de verschillende 
veranderingen die de N-VA voor u verwezenlijkt 
heeft op zowel het Vlaamse als het federale niveau. 

Burgemeester Luc Deconinck kondigde aan 
dat hij opnieuw lijstrekker wordt voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Luc 
verwelkomde ook Viviane De Gieter, Hugo 
Wauters en Valerie Wulleman ter versterking 
van onze lijst. De lokale N-VA-veranderingen 
en –verwezenlijkingen kunt u niet enkel dagelijks 
ondervinden of zien in het straatbeeld, wij lichten ze 
ook graag toe in uw buurt tijdens onze Buurten met 
de burgemeester. 

Het sofagesprek met Nadia Sminate en Koen Metsu 
bracht ons inzage in de inspanningen die de N-VA 
levert in de strijd tegen terrorisme. Ook hierin is 
gebleken dat de frisse N-VA-wind noodzakelijk is om 
tot afdoende maatregelen te komen. 

Een hele waslijst aan activiteiten dus. Telkens gaat 
het hierbij om contactmomenten waarin we met 
jullie, onze burgers, rechtstreeks van gedachten 
kunnen wisselen. Dat vinden wij enorm belangrijk! 
“Inspraak voor de uitspraak”, weet u nog?

Herwig Smeets, voorzitter 

Meeschrijven aan ons 
verkiezingsprogramma? 

Maak u lid!

Vlaamse feestdag: Leeuwenaar, Vlaming
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Handen uit de mouwen tegen wateroverlast
In mei en juni 2016 teisterde de regen 
onze mooie gemeente op verschillende 
plaatsen. Onder impuls van burgemeester 
Luc Deconinck stelde het college een 
stuurgroep samen waarin ook schepen 
Gunther Coppens zetelt, en startte een 
breed overleg op met alle betrokkenen 
partijen: de provincie, Vivaqua, Vlaamse 
Milieumaatschappij, Aquafin enzovoort. 
Voor 2017 en 2018 voorzien we 2 
miljoen euro aan extra middelen. Ook de 
gemeentelijke waterbeheersingsambtenaar 
is aangesteld. We maken een alles-
omvattend hemelwaterplan op, met 
maatregelen op korte, middellange en 
lange termijn.

Daarop wachtten we echter niet om nu 
al een aantal dringende maatregelen 
onmiddellijk uit te voeren. We reinigden 
alle beken en grachten waar zich 
problemen hebben voorgedaan en 

voerden dringende ingrepen uit in de 
wijk Hazeveld en aan het opvangbekken 
Hoge Paal. Ook voor de C. Leunensstraat 
werken we een oplossing op korte termijn 
uit. Andere locaties, zoals bijvoorbeeld 
wijk Witte Roos, komen er ook aan.

Als kers op de taart zijn we ook in 

volle uitvoeringsfase van de aanleg 
van het nieuwe overstromingsgebied 
(met een capaciteit van 200 000 m³) 
stroomopwaarts op het Volsembekken, de 
hermeandering van de Zuun en de aanleg 
van de afvalcollector (fase 2 en 3) langs de 
Zuun! Net zoals toen, steken we ook nu de 
handen uit de mouwen.

U wil er ook bij? Neem dan contact op met 
bart.huygh@n-va.be

N-VA Sint-Pieters-Leeuw ziet voor het vierde jaar op rij het 
ledenaantal stijgen. Sinds ons ontstaan is het aantal leden 
verviervoudigd.

Als afdeling zijn we zeer blij dat er zoveel mensen samen het 
engagement opnemen voor Sint-Pieters-Leeuw. Lid worden van 
een politieke partij houdt uiteraard een beetje durf in, maar in 
een partij waarvan de slogan ‘durven, denken, doen’ is, mag dat 
uiteraard geen probleem zijn. Het is een hart onder de riem voor 
iedereen van ons die dag in dag uit bezig is met onze gemeente 
en haar inwoners. 

Onze ledenverantwoordelijke Bart Huygh is dan ook een te-
vreden man! “Als politieke partij moet je trachten steeds zoveel 
mogelijk naar buiten te komen. Onder de mensen komen, 
luisteren naar de mensen en voelen wat er leeft. Dat is de taak 
van een lokale afdeling van een partij en dat trachten wij als af-
deling ook na te komen. Zo organiseren we inspraakmomenten 

met leden, gespreksavonden rond actuele thema’s en de Buurten 
met de burgemeester, waarbij onze mandatarissen beschikbaar 
zijn in de buurt om in gesprek te gaan over suggesties, vragen 
of opmerkingen van inwoners. Dat wordt bijzonder geappre-
cieerd zo blijkt, want steeds mogen wij op een mooie opkomst 
rekenen.” 

We zijn met steeds meer!
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Werken Ruisbroek en OCMW Parking Ruisbroek klaar

Geen Brusselse schulden voor Vlaanderen!
De fusie tussen Vivaqua en de zuiver Brusselse intercommunale Hydrobru is van de baan voor de Vlaamse gemeenten die nu 
kunnen uittreden. En gelukkig maar! Deze fusie was een slechte zaak voor de 15 Vlaamse gemeenten die aandeelhouder zijn 
van Vivaqua. Vivaqua zou door deze fusie in één klap 550 miljoen euro schulden bijgekregen hebben met daar bovenop een 
jaarlijks tekort van meer dan 40 miljoen om de geplande investeringen in watervoorzieningen te financieren. Logisch dat de 
Vlaamse gemeenten daar geen boodschap aan hadden. Een overgrote meerderheid van de Vlaamse gemeenten stemde dan 
ook tegen de fusie, maar met slechts 11 procent van de stemmen van Vivaqua konden zij daarmee de 
fusie niet tegen houden. 

Onder impuls van onze burgemeester, Luc Deconinck en met de solidaire steun van de 
burgemeesters van Halle-Vilvoorde, riep het Vlaams parlement op 22 december 2016 in 
extremis maar met unanimiteit een belangenconflict in. Een historisch unicum en krachtig 
signaal aan de Brusselse gemeenten dat ze niet ongestraft de belangen van de Vlaamse 
gemeenten naast zich neer kunnen leggen. Dankzij dit belangenconflict zijn nu eindelijk de 
onderhandelingen geslaagd om de 15 Vlaamse gemeenten die dat wensen, te laten uittreden uit 
Vivaqua. Standvastigheid en hard werk lonen!

Sint-Pieters-Leeuw pionier in herintegratie leefloners
Vanaf 1 juli dit jaar verplicht de Vlaamse Regering dat elke inwoner die een leefloon,  een 
‘Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie’, (GPMI)  afsluit met het OCMW. Zo’n 
GPMI is een verplicht traject dat focust op integratie, werkbereidheid en – voor anderstaligen – 
het volgen van Nederlandse lessen. Vroeger gold deze verplichting enkel voor leefloners onder 
de 25 jaar. Nu werd ze uitgebreid naar alle leefloners. 

N-VA-OCMW-raadsleden Eddy De Cock en Betty Willems waren echter vooruitziend, want 
zij zorgden ervoor dat er in onze gemeente al begin 2013 een GPMI werd afgesloten met alle 
leefloners. Vier jaar vroeger dus! En met succes: Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw komt 
nu automatisch in aanmerking voor een bijkomende federale subsidie van 10 procent op alle 
leefloondossiers. Concreet betekent dat een bedrag tussen 65 000 en 75 000 euro! Bijkomende 
middelen die ons lokaal bestuur anders zou gemist hebben! Twee keer winst dus! 

Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit: 
“Onze planning was om deze parking 
aan te leggen tegen einde 2017. Op de 
infoavonden rond het integrale par-
keerplan vroegen heel wat inwoners 
of de aanleg van deze parking niet 
versneld kon worden. Sindsdien werd 
een extra parking aan de voetbalvel-
den aangelegd en sinds midden april 
2017 is ook de nieuwe parking aan het 
OCMW een feit. 

Extra parkeerplaatsen, samen met de 
invoering van een blauwe zone en stel-
selmatige handhaving van de afspra-
ken. Dat zijn onze drie verschillende 
maatregelen die samen wel degelijk 

zorgen voor het beoogde doel. We 
willen dat de inwoners, werknemers 
en bezoekers van Ruisbroek een 
parkeerplaats vinden in Ruisbroek en 
de vele vreemde bestelwagens uit het 
straatbeeld verdwijnen.”

Daarnaast koos het gemeentebestuur 
ervoor om de openbare verlichting 
aan het OCMW te vervangen door 
een moderne ledverlichting die we 
kunnen dimmen en die zuiniger is in 
gebruik.

Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit 
en Nicole Billens, gemeenteraadslid

Eddy De Cock en Betty Willems

Burgemeester Luc Deconinck



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


