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Welkom in de vuilste gemeente
Het lijkt alsof er in onze gemeente een
sfeer van straffeloosheid heerst inzake
zwerfvuil en sluikstorten.
Kleine hoopjes vuil die achtergelaten
worden, worden al snel groter. Bepaalde
plaatsen waar afval blijft liggen vormen
binnen de kortste keren een heuse
stortplaats. Zowel langs drukke banen
als langs kleine veldwegjes.

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Voor de zomer klaagden enkele
buurtbewoners over de stank- en
ongediertehinder aan de openbare
vuilbakjes in de Stationsstraat. Er kon
vastgesteld worden dat deze uitpuilden
en dat zelfs de textielcontainers ernaast
dienst deden als afvalbakken. Enkele
van die containers waren bovendien
opengebroken zodat de hele inhoud
verspreid lag op de openbare weg.

Cameratoezicht
Pas nadat het Vlaams Belang aan de
alarmbel trok, werden bijkomende
initiatieven genomen. De bewuste
textielcontainers werden weggenomen
en er zal op termijn een camerasysteem
worden geplaatst op zwerfvuil- en
sluikstortgevoelige plaatsen in onze
gemeente. Mijn punt in de gemeenteraad
om extra patrouilles door de ambtenaren
en politie te laten uitvoeren werd helaas
weggestemd door de meerderheid.
Hoewel er stappen voorwaarts gezet
worden moet dit een aandachtspunt
blijven van de gemeentelijke administratie,
politie en buurtbewoners. Er is nood
aan nultolerantie en hoge boetes voor
overtreders. Wonen in een nette,
beschaafde gemeente is immers enkel
mogelijk met de nodige dosis burgerzin.

Nog dit: aarzel niet om in geval van
problemen de gemeentelijke diensten
te verwittigen. U kan dit indien nodig
ook via ons melden: eddy.longeval@
vlaamsbelang.org of via 0494 17 39 19.
Eddy Longeval
afdelingsvoorzitter - gemeenteraadslid

Slimme camera's zijn niet zo slim
Roekeloos rijgedrag, patsers
met dure blinkende auto’s,
agressieve houding achter het
stuur, intimiderend blikken
en druk gesticulerend, …
iedereen kent wel jonge gasten
die met een wagen - die
het gemiddeld jaarloon van
een arbeider kost - onze straten onveilig
maken. Sint-Pieters-Leeuw maakte op
die manier kennis met ene ‘Mike’ die
erin slaagde om tegen 250 km/u over de
Ring te scheuren en nadien op de parking
van Pajot Shopping besloot met enkele
gevaarlijke capriolen. Die zogenaamde
“stunts” werden vakkundig op de sociale
media gegooid en nadien opgepikt door de
journaals en enkele kranten.
Onze verbazing was groot dat de overtreder
in eerste instantie niet kon beboet worden.

De zogenaamde ANPRcamera’s (kostprijs €500.000
om slimme controles uit
te voeren) hadden volledig
hun doel gemist. Pas later
kon het crimineel rijgedrag
veroordeelt worden door…
zijn
eigen
geplaatste
filmpjes. De politie en burgemeester
konden over het lopend onderzoek geen
verdere commentaar geven.
Het voorval kwam ter discussie op de
gemeenteraad waar ons raadslid, Eddy
Longeval het standpunt verdedigde om
de werking van de camera’s te versterken.
Het kan immers niet de bedoeling zijn
dat dergelijke dure investeringen niet de
nodige vruchten afwerpen.
Laurent Houllez, bestuurslid

De werven van Ruisbroek
Wij wensen de inwoners van
Ruisbroek, en degene die erdoor
moeten rijden, veel moed, geduld
en doorzettingsvermogen. Ondanks
het feit dat de aanvangsfase voor de
vernieuwing van de K. Gilsonstraat en
de Fabriekstraat nog niet voltooid is,
werd al overgegaan tot de werken voor
het plaatsen van het rondpunt aan het
Kerkplein.
HANDELAARS SLACHTOFFER
Voor alle duidelijkheid,
wij zijn
voorstanders van dat soort van
verbeteringswerken… alleen natuurlijk
als dit in volledige afspraak is met
bewoners en handelaars. En alleen
als er duidelijke tijdelijke en valabele
alternatieve omleidingen zijn. En alleen

als er een volledige coördinatie en klare
communicatie is.
AMATEURISTISCH
De huidige werven in Ruisbroek geven
een amateuristische indruk. Omleiding
van een omleiding. Omleiding
met slechte signalisatie. Omleiding
waar de handelaars afgesloten zijn.
Omleidingen die voor chaos zorgen.
Kortom omleidingen die voor veel
ergernissen zorgen.
Volgens het Vlaams Belang was het
installeren van een blauwe parkeerzone
in Ruisbroek zeker geen prioriteit. Een
vlotte mobiliteit is dat des te meer.
Jean-Pierre Vanlaethem, bestuurslid

Berichten zijn ondermaats en onduidelijk!

Is Leeuw een faciliteitengemeente?
Volgens Kind en Gezin spreken steeds
minder jonge gezinnen in Sint-PietersLeeuw nog Nederlands. Uit de nieuwe
cijfers blijkt - nog maar eens – dat onze
gemeente de afgelopen jaren een enorme
gedaantewisseling heeft ondergaan.
Waar in 2004 nog 55 procent
anderstalig was, liep dat afgelopen jaar
op tot niet minder dan 67 procent. 2
op 3 is dus niet-Nederlandstalig. Het
aantal Franstalige geboorten ligt met
48,4 procent trouwens een pak hoger
dan de Nederlandstalige (33 procent).
IMMIGRATIEFACTOR
Daarenboven spreekt niet minder dan
1 op 5 jonge gezinnen in Sint-PietersLeeuw thuis geen Nederlands of zelfs geen
Frans. Dat hangt uiteraard nauw samen
met de stijgende immigratiestroom
richting Sint-Pieters-Leeuw.
Volgens het Vlaams Belang kan het
tij alleen worden gekeerd door het
voeren van een kordaat woonbeleid dat
Nederlandstaligen ondersteunt om hier
te blijven wonen. De Vlaamse regering,
met N-VA’er Weyts op kop, moet
hiertoe de middelen fors opschroeven.
Terwijl de 39 gemeenten van de Rand
jaarlijks
duizenden
nieuwkomers
slikken, werden er vorig jaar amper
118
woongelegenheden
gecreëerd
door Vlabinvest - het agentschap dat
betaalbare woningen voorziet voor
mensen in de Rand. Dat zijn gemiddeld
drie woongelegenheden per gemeente.
Niet meer dan een druppel op een
oververhitte plaat dus.
AMBITIE GEVRAAGD
De lokale bestuurders en minister Weyts
hebben volgens het Vlaams Belang
duidelijk een gebrek aan visie en moed.
Het gevolg is dat de randgemeenten in
een razendsnel tempo verBrusselen. Het
staat dan ook in de sterren geschreven
dat na de faciliteitengemeenten ook
andere randgemeenten in de toekomst
bestuurd zullen worden door een
Franstalige meerderheid. Mogen we,
gezien deze evolutie, van minister Weyts
en het N-VA – CD&V-gemeentebestuur
dringend wat meer ambitie verwachten?
Joseph De Camps, bestuurslid

Wist u dit al?
Onze vraag om vreemdelingen zelf hun
verblijfsvergunningskaart te laten betalen
werd in de gemeenteraad verworpen.
Zogezegd omdat reglementen pas
aangepast kunnen worden in… januari.

“Blijven inzetten op buurtwerking om
mensen van diverse origine samen te
brengen”, “Uitwerken onthaalbeleid voor
nieuwe inwoners”, “Uitwerken taalbeleid
in de scholen”, “Taalklassen Nederlands
voor anderstaligen”… Dit zijn enkele
van de voornaamste doelstellingen
van het OCMW. Nood aan onze
eigen
hulpbehoevende
(bejaarden,
gehandicapten, ….) kwam niet in de
beleidsnota voor.
Nu de nieuw gevormde politiezone
Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw op
volle toeren zou moeten draaien blijkt
dat door het personeelstekort de werking
ernstig in het gedrang komt. Door de
fusie hebben wij geen mandaat meer in

De eerste schepen maakte zich bijzonder
boos op ons raadslid, Eddy Longeval
omdat deze hem het slecht beleid
aanwreef inzake aankoop gemeentelijke
infrastructuur. Inderdaad, voor het
Vlaams Belang blijft het politiekantoor
250 (en daarvoor al de Evenementenhal)
voorbeelden van ondoordacht en
onverantwoord bestuur.

de politieraad maar blijven wij volmondig
een goedwerkende politiedienst op maat
van de bevolking eisen.
Dikwijls krijgen wij klachten, vragen
of opmerkingen van inwoners die geen
gehoor vinden bij het gemeentebestuur
of de gemeentelijke administratie. Wij
maken er een punt van om elk bericht
dat wij krijgen, na ernstig onderzoek,
verder in behandeling te nemen. Via
ons gemeenteraadslid proberen we
antwoorden en oplossingen te zoeken.
Vrijblijvend en gratis. Wie meer wil weten
kan gerust contact opnemen via onze
bestuursleden, Facebook , webstek of kan
onderstaande contactbon gebruiken. .
Zekerheden zijn er om te koesteren! Wij
zullen te vinden zijn op onze vertrouwde
plaats op de jaarmarkt van Sint-PietersLeeuw op 11 november! Kom gerust even
dag zeggen. Het weekend erna houden
wij voor de 11de keer onze pensenkermis
in café ’t Pauwke. Meer informatie via
eddy.longeval@vlaamsbelang.org
Hilde Lanckmans, bestuurslid
VB Lokaal blad

Ja, ik wil
een gratis infopakket
gratis informatie over ons
asiel- en migratiestandpunt
een jaarabonnement op
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
lid worden van het
Vlaams Belang (€ 12,50)
een lidmaatschap als
student/scholier (€ 6,50)
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Naam:................................................................................................................................................................................ . Man Vrouw
Straat:..................................................................................................................................................................... Nr.:..................................................
Postcode:.................................. Gemeente:...........................................................................................................................................................
Tel.:............................................................................................................................................Geb.datum:............................................................
E-post:.................................................................................................................................................................................................................................
Vlaams Belang
Madouplein 8/9, 1210 Brussel,
02 219 60 09 - info@vlaamsbelang.org
www.vlaamsbelang.org
Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

“Verrassende ideeën”

Traagste groeier

- Het Laatste Nieuws -

Terwijl N-VA-minister Johan Van
Overtveldt zich om de haverklap op de borst klopt met de
economische groei van ons
land, blijkt uit cijfers van Eurostat dat België de traagste
groeier is van de eurozone.
Zelfs Portugal, Spanje en Italië
geven ons het nakijken. Ook
de jobcreatie, de topprioriteit van de federale regering, is kleiner dan in de
rest van de eurozone.

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid.
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete
oplossingen aan en formuleert een helder
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar
de politieke strijd van de komende twintig
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.
Dit boek zet aan tot actie.
Neem de toekomst in eigen handen!

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

Belgenfabriek draait verder

Voordeelkaart
Nog steeds kan een vreemdeling
die in Vlaanderen woont ‘Belg’

worden zonder één woord Nederlands te spreken. Bovendien wordt
de dubbele nationaliteit nog altijd
toegestaan en hoeft de ‘kandidaatBelg’ niet eens te slagen voor een
burgerschapsexamen. Door deze
lakse politiek wordt de nationaliteit
feitelijk gedegradeerd tot een voordeelkaart voor de nv België.
Het Vlaams Belang wil dat eindelijk duidelijke en strikte voorwaarden verbonden worden aan het
verwerven van de nationaliteit.
Net zoals in de school de diploma’s niet worden uitgereikt aan
het begin van het schooljaar, maar
pas nadat de examens succesvol

Kies samen met het Vlaams Belang
naar
een
g
van
0468 22 11 33 en ont
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 SMS “Info + naam en adres”

werden afgelegd, dient de nationaliteit de bekroning te zijn van
een geslaagd integratieproces en
niet omgekeerd.

Nieuwe Belgen

Alle hoeraberichten ten spijt, blijft
de beruchte ‘Belgenfabriek’ onverminderd verder draaien. Vorig jaar
kregen niet minder dan 41.459
vreemdelingen een Belgische identiteitskaart in de schoot geworpen. Dat
is een stijging van liefst 58 procent
in vergelijking met het jaar voordien
en meteen het hoogste aantal sinds
2002. Deze evolutie hoeft niet te
verbazen. De voorwaarden om een
Belgische identiteitskaart te bemachtigen, zijn immers extreem laks.
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26.238
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voor onze toekomst!

 Surf naar

vlaamsbelang.org/lidworden
 Mail naar
info@vlaamsbelang.org
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