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Sint-Pieters-Leeuw

Heel veel mensen hebben N-VA tijdens de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen het voordeel van de twijfel 
gegeven. In Sint-Pieters-Leeuw kon Luc Deconinck meesurfen 
op de populariteitsgolf van het Bart De Wever-effect en werd 
meteen burgemeester. Het was zogezegd tijd voor verandering.

Nu het einde van deze legislatuur er aan komt, kunnen we een 
deskundige balans opmaken van zes jaar N-VA/CD&V-beleid. 
En dat is nogal magertjes uitgevallen. Wie dacht dat N-VA 
ging zorgen voor dé grote Vlaamse reflex komt bedrogen uit. 
Niet één enkele maatregel werd genomen om het Vlaams 
karakter van Sint-Pieters-Leeuw te benadrukken. 

In onze gemeente rijdt De Post wekenlang rond met tweetalige 
boodschappen op hun voertuigen… onder het toeziend oog 
van N-VA. Laadpalen voor elektrische voertuigen hebben 
tweetalige handleidingen… onder het toeziend oog van N-VA. 
Steeds meer en meer Franstalige reclame en uitstalramen… 
onder het toeziend oog van N-VA.

Wie anderzijds gehoopt had op een meer rechts beleid in onze 
gemeente is er eveneens aan voor de moeite. Nooit eerder 
waren er meer vreemdelingen in Sint-Pieters-Leeuw. Nooit 
eerder was de vraag voor het keuzevak Islam populairder in de 
gemeentescholen. Tijdens deze legislatuur was het zogenaamde 
Islamitisch Centrum op de Bergensesteenweg aan uitbreiding 
toe… onder het toeziend oog van N-VA.

Las u onlangs ook het artikel in InfoLeeuw met als titel “Leeuw 
blijft groeien”? Opvallend was dat daarin stond dat er amper 
360 Marokkanen in onze gemeente zouden wonen. Laat ons 
toe dit zeer onderschat cijfer te nuanceren. Inderdaad 360 
Marokkanen, maar dan wel zonder degenen met de dubbele 
nationaliteit en zonder degenen die pakweg de laatste zes jaar 
via de één of andere procedure geregulariseerd werden… dit 
alles onder het toeziend oog van N-VA.

Zo zijn er nog tal van voorbeelden op te noemen die aantonen 
dat het helemaal niet de goede kant uitgaat met Sint-Pieters-
Leeuw. Men zou bijna heimwee krijgen naar een volstrekte 
CD&V-meerderheid. Van die mensen wist je tenminste op 
voorhand dat ze tsjevenstreken konden uithalen!

Eddy Longeval
gemeenteraadslid/voorzitter

eddy.longeval@vlaamsbelang.org
0494 17 39 19

Kracht van verandering = Kracht van teleurstelling



Onderschrift bij de foto

Op 5 minuten proper?
Dat we in Sint-Pieters-Leeuw de strijd 
aan het verliezen zijn tegen zwerfvuil 
en sluikstorten is eigenlijk een open 
deur intrappen. Respectloosheid van 
een deel van de (nieuwe) bevolking, 
laks optreden en amateuristisme van 
de lokale overheid zijn de ingrediënten 
voor een slecht afvalbeleid. 

Elke dag en steeds meer. Zwerfvuil en 
sluikstort langs de wegen en velden. 
Zowel in drukke als in rustige buurten. 
Het is een schandalig en hinderlijk 
fenomeen dat steeds grotere proporties 
aanneemt. Het is pas nadat we op 
deze nagel zijn blijven kloppen dat 
bijvoorbeeld de kledingcontainers 
weggenomen werden, die nota bene 
voor een heus aanzuigeffect zorgden. 
En pas nadat wij aan de alarmbel 
trokken zal er geïnvesteerd worden in 
verplaatsbare camera’s op sluikstort-
gevoelige plaatsen.

De gemeente sloeg echter de bal 
volledig mis met de “op 5 minuten 
proper”-campagne. Samen met 
Beersel, Dilbeek en Halle wilden ze 
het ondermaats beleid compenseren 
door de verantwoordelijkheid te 
verschuiven. U, de burger die steeds 
netjes het afval sorteert. U, de burger 
die dure gemeentelijke vuilzakken 

aanschaft. U, de burger die af en toe 
naar het containerpark rijdt. U moet 
dus, nadat u uw burgerplicht deed 
nadien ook het afval opruimen van 
anderen.

Tijdens de promotiecampagne kon 
u zelfs een prijs winnen, de gemeente 
voorzag in plastieken handschoenen en 
fluovestjes e.d.,. Het enige wat u moest 
doen is u nog meer een schuldgevoel 
laten aanpraten. U nog meer 
verantwoordelijk laten maken voor 
het afval van onverantwoordelijken! 
Zodat tot slot het gemeentebestuur zijn 
eigen verantwoordelijkheid kan blijven 
ontlopen.

Alleszins niet met ons!

Over kerk en camera's
Er is onlangs duidelijkheid gekomen 
over de herbestemming van de kerk in 
Ruisbroek. De gemeente wil er een… 
café in laten uitbaten. Eigenaardige 
beslissing, temeer er geen cafés meer zijn 
in Ruisbroek, laat staan mensen die op 
café willen en durven gaan. 

Bij de persvoorstelling over de uitbreiding 
van het cameranetwerk kon u zoals 
steeds een glunderende burgemeester en 
enkele schepen zien. Uiteraard zijn wij 
volmondig voorstander van elk voorstel 
die criminaliteit tegenhoudt, maar… 
twee politiemannen die continue die 
camerabeelden bekijken kan natuurlijk 
ook anders. Burgerpersoneel inschakelen 
bijvoorbeeld zodat er twee agenten meer 

Een ronduit gekke beslissing in de 
vorige legislatuur zorgde ervoor dat 
een energiebedrijf zonnepanelen 
mocht plaatsen op gemeentelijke 
gebouwen. Ze betalen huur en, 
hier komt het, de opbrengst van 
de zonne-energie is voor het 
energiebedrijf zelf. Onkunde van de 
technische dienst en nalatigheid van 
de bevoegde schepen in dit dossier 
zijn ondertussen de oorzaak dat het 
dak van het Wildersportcomplex 
instortinggevaar vertoont. Bovendien 
kunnen de te zware zonnepanelen, 
omwille van een klungelig contract 
niet weggenomen worden. Klinkt 
wellicht ongeloofwaardig, maar het is 
bittere ernst.

“Groene-vingers” Mark 
Demesmaeker, N-VA-kandidaat-
burgemeester uit Halle hangt een 
proces boven het hoofd die, aldus 
volgens de pers, te maken zou 
hebben met zijn villa in Herfelingen. 
Enkele jaren geleden was het een 
publiek geheim dat Mark officieus in 
Herfelingen woonde in plaats van in 
Halle. Zoiets is uiteraard zeer onkies. 
Hoe kan je jezelf of hoe kan je je 
inwoners ernstig nemen als je er niet 
eens zelf woont?

Over zonnepannelen en 
brievenbusfraude

de straat op kunnen. En tenslotte slaat 
de burgemeester de bal mis inzake de 
functionaliteit: ANPR registreert immers 
de beelden maar kan niet flitsen, daarvoor 
is dan weer een andere camerasoort 
nodig.



Beerselaar trekt provincieraadslijst

Vlaams Belang maakt het verschil!
Met slecht één verkozene voor Vlaams 
Belang in de gemeenteraad en met het 
vijandig cordon sanitair rond onze partij 
is het niet altijd eenvoudig om politiek 
geëngageerd te zijn in Sint-Pieters-Leeuw. 

Doorzettingsvermogen en een sterkte 
overtuiging, geruggesteund door een 
rechtlijnig programma maakt dat wij, 
ondanks het feit dat wij een kleine fractie 
vormen in de gemeenteraad, nog steeds 
bepaalde punten op de politieke agenda 
kunnen plaatsen.

In de meeste gevallen, zelfs wanneer 
Vlaams Belang een onbetwistbaar punt 
aanbrengt, zal de meerderheid hier-en-
daar een kleinigheid wijzigen. Enerzijds 
om niet te moeten toegeven dat Vlaams 
Belang gelijk had over dat desbetreffend 
punt en anderzijds om de indruk te 
wekken dat het idee van dat punt vanuit 
de meerderheid kwam.

Vreemdelingenkaart

Dat was zo het geval met het Vlaams 
Belangvoorstel om vreemdelingen zelf 

te doen betalen voor hun verblijfskaart. 
Tot op heden was dat gratis en ons 
voorstel was om daar 50 € voor aan te 
rekenen. Toen het punt ter sprake kwam 
in juni 2017 werd dit door iedereen, 
behalve door Vlaams Belang natuurlijk, 
afgekeurd… om nadien in februari 2018 
net hetzelfde punt door de meerderheid 
te laten goedkeuren. Onrechtstreeks 
en enigszins wat later dan verwacht 
dan toch een mooi resultaat voor ons 
gemeenteraadslid.

Geen rechtbank = geen recht

De herrie van een buitenlandse 
trouwstoet was in Roosdaal zodanig uit 
de hand gelopen dat er enkele agenten 
een tijdlang werkonbekwaam waren. De 
Franstalige daders die de feiten pleegden 
in Nederlandstalig gebied werden door 
een Franstalige rechter in Brussel, 
onterecht en onbegrijpelijk, vrijgesproken 
voor de slagen en verwondingen en krgen 
opschorting van straf voor de feiten van 
weerspannigheid minimumstraffen.

Om onder meer deze toestand in ’t 

vervolg te voorkomen stelde de Vlaams 
Belang fractie een motie voor die er bij 
bevoegde instanties zou op aandringen 
om voor Halle-Vilvoorde een eigen 
Nederlandstalige rechtbank te voorzien. 
Gezien de omstandigheden zeer hard 
nodig en niet discutabel. 

De Vlaams Belangmotie in de 
gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw 
werd tijdens dezelfde zitting niet 
aangenomen, N-VA/CD&V stelde zelf 
een motie is waarbij slechts één woordje 
bijgevoegd werd.

Opnieuw onrechtstreeks een kleine 
overwinning voor onze partij en opnieuw 
liet de meerderheid zich van haar kleinste 
kant zien. Vlaams Belang maakt wel 
degelijk het verschil!

Contacteer  ons gerust indien u graag 
op de hoogte wil blijven van onze vele 
politieke initiatieven.  Info via 

Beerselaar Klaas Slootmans trekt op 14 
oktober de Vlaams-Brabantse Vlaams 
Belang-lijst in Halle-Vilvoorde. 
Dat bekrachtigde het nationaal 
partijbestuur van het Vlaams Belang.

Met Slootmans als aanvoerder 
geeft huidig fractievoorzitter Jan 
Laeremans de fakkel als trekker door 
aan de jongere generatie. Laeremans 
loodste het toenmalige Vlaams 
Blok in 1991 de provincieraad in, 
waar hij uitblonk als welbespraakt 
dossiervreter en gerespecteerd en 
gedreven oppositielid. Jan Laeremans: 
“Ook in de provincieraad hebben we 
jarenlang de rol van ijsbreker vervuld: 
wij waren de eersten om veiligheid 
in de recreatiedomeinen te eisen,  
overbodige taken af te stoten, voorrang 
te geven in onze woonreglementen aan 
inwoners met een band met de streek…
Telkens zijn de andere partijen ons 
schoorvoetend gevolgd. Maar na 27 
jaar is het wel eens tijd om de jongere 
generatie een kans te geven, zonder zelf 
af te haken, want ik sta op plaats 3.”

Met Beerselaar Slootmans kiest het 
Vlaams Belang voor een nieuw gezicht in 
de provincieraad, al is hij al enkele jaren 
nationaal woordvoerder van de partij en 
zetelde hij eerder in de gemeenteraad van 
Beersel. Volgens de nieuwe lijsttrekker 
zijn de uitdagingen van onze provincie 
alvast enorm. “In geen enkel andere 
provincie zet de ontnederlandsing en 
internationalisering zich zo fors door als 
hier. Minder dan de helft van de jonge 
gezinnen in Halle-Vilvoorde spreekt 
thuis nog Nederlands”, argumenteert 
Slootmans. “Na de instroom van 
Franstaligen krijgt de Rand nu af te 

rekenen met een forse instroom van 
niet-Europese migranten. In mijn 
eigen gemeente Beersel spreekt 1 op 5 
gezinnen geen van beide landstalen.” 
Volgens Slootmans zijn de gevolgen 
uiterst nefast. “De toevloed zorgt 
voor een piekende vastgoedprijzen, 
waardoor onze jonge gezinnen vaak 
niet meer in staat zijn om in de eigen 
gemeente te blijven wonen.” 

Maar ook op het vlak van onderwijs 
ziet Slootmans enorme uitdagingen 
die de nodige politieke moed vereisen. 
“Door de bovengemiddelde instroom 
van anderstaligen kampen we met 
een dalend onderwijsniveau en rode 
alarmsignalen van leerkrachten en 
experts.” Ook hier is een belangrijke 
taak weggelegd voor de provincie 
Vlaams-Brabant als klokkenluider naar 
de hogere overheden.

Onnodig te zeggen dat we met 
Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw   de 
lijsttrekker uit onze buurtgemeente 
100% steunen!

www.vbvlaamsbrabant.be

 02/ 582.91.75



Een greep uit de  
immigratiefactuur 

Asielopvang:  € 1,3 miljardVreemdelingen in  gevangenissen:  € 260 miljoenSociale woningen  voor vreemdelingen:  € 375 miljoenLeefloon asielzoekers:  € 188 miljoenMoslimaanslagen:  € 4,7 miljard Werkloosheidsuitkeringen  aan vreemdelingen:  € 808 miljoen

Bron: VBO, begroting 2017, POD Maatschappelijke integratie, 
FOD werkgelegenheid, Agentschap Binnenlands bestuur

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar 

0468 22 11 33 en ontvang een 
gratis proefpakket en onze  
immigratiebrochure. 

 Surf naar 
vlaamsbelang.org/lidworden

Mail naar  
info@vlaamsbelang.org

ONS LAND  
ONZE MENSEN  
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid? 
De immigratiefactuur liep afgelo-
pen jaar op tot 7,2 miljard euro. 
Dat is 987 euro per Vlaming. In-
tussen bespaart de regering op de 
kap van gepensioneerden, zwak-
keren en hulpbehoevenden. Meer 
dan ooit tonen de feiten aan dat 
massa-immigratie en sociale recht-
vaardigheid onverenigbaar zijn.

Terwijl onder deze regering op een 
jaar tijd 136.000 migranten het 
land binnenkwamen en de uitke-
ringen aan asielzoekers met 114 
procent stegen, sneed men steeds 
dieper in het vel van de modale 
burger. Langer werken, een in-

dexsprong, verhoogde 
taksen op water en 
elektriciteit. De N-VA 
stelde zelfs voor om 
knieprotheses niet 
meer terug te betalen.

 Intussen liggen 
de pensioe-
nen 40 pro-
cent lager  
dan in onze 

buurlanden, is het aan-
tal senioren dat de rust-
huisfactuur niet meer 
kan betalen met een 
derde gestegen en leeft 
1 op 7 landgenoten in 
armoede.  

Massa- 
immigratie  
Sociale  
rechtvaardigheid
Het Vlaams Belang 
verwerpt het links 
model van open 
grenzen en een open 
sociale zekerheid omdat het onbe-
taalbaar is. Maar het verwerpt ook 
het N-VA-model van feitelijke open 

grenzen met 
besparingen 
op de kap van 
onze eigen 
mensen om-
dat het onaan-
vaardbaar is.

Onze economie 
is sterk genoeg 
om een stevige 
sociale zeker-
heid te garan-
deren. Niet om 
het OCMW van 
de hele wereld te 
blijven spelen.

Tom Van Grieken 
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke 
Vlaming 987 euro per jaar”


