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Denken - Durven - (niets) Doen
Het is nu klaar en duidelijk dat het afgelopen 
N-VA/CD&V-beleid bijzonder zwak was. 

In het afdelingsblaadje van burgemeester 
Deconinck liet de bevoegde schepen 
optekenen dat een oplossing voor de files 
op de Bergensesteenweg niet voor de 
komende vijf jaar is. Het Brussels Gewest 
moet nog aanpassingen doen, Ikea moet 
nog aanpassingen doen, de Vlaamse 
regering moet nog aanpassingen doen… 
iedereen doet wat en heeft concrete 
plannen, behalve Sint-Pieters-Leeuw dus. 

Oplossingen dringend nodig

Terwijl op zeer korte termijn rotondes 
installeren aan de Pajot Shopping en aan 
het kruispunt Brusselbaan veel ergernis 
zou wegnemen. Soms vraagt een mens 
zich af of er wel een politicus van de 
meerderheid die situatie kent? Passeert 
daar wel eens een CD&V’er’? Woont daar 
wel ergens een N-VA’er?

Overigens werd onlangs trajectcontrole 
geplaatst ter hoogte van brouwerij Belle-
Vue, misschien wel als grap bedoeld 
want het is geen ongebruikelijk zicht 
om voertuigen in de file te zien staan op 
gelijk welk tijdstip.

Slecht beleid

Onkunde? Slechte wil? Tekenend voor de 
huidige meerderheid? Wij stellen enkel 
vast dat van de vele verkiezingsbeloften 
in 2012, onder meer zorgen voor een 
betere mobiliteit in onze gemeente, er 
bitter weinig van terecht is gekomen. 
Ook inzake Vlaams beleid, leefbaarheid 
en veiligheid scoren N-VA/CD&V 
uitermate zwak. 

Oktober 2018 = afrekenen

En laat dit nu net onderwerpen zijn 
waar wij krachtig en duidelijk op 
willen inzetten. Niet alleen tijdens 

verkiezingscampagne maar dag in dag 
uit. 

U weet dus wat te doen staat op 14 
oktober.

Eddy Longeval
Gemeenteraadslid & lijsttrekker

Onze gemeente  
opnieuw leefbaar

Betere mobiliteit! Samen voor meer  
respect
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Respect en waardering voor de brandweer 
en hulpdiensten

Vlaams Belang-Leeuw huldigt 1 mei-werkers
Op 1 mei brachten we met enkele 
militanten een bezoek aan het 
rusthuis om het personeel in de 
bloemetjes te zetten. Precies op de 
dag van de arbeid zijn er ook mensen 
nodig die zich ten dienste stellen 
voor de verzorging en het welzijn van 
anderen. 

In het bijzonder rusthuispersoneel 
en verplegers (m/v) ervaren de 
steeds hoger wordende werkdruk en 
moeten in dikwijls zeer moeilijke 
omstandigheden steeds klaar staan. 
Vandaar het welverdiend boeketje. 
Enkele dagen erna, op 4 mei,  was het 

Internationale Dag van de Brandweer. 
Ook die mensen hebben we getrakteerd 
met een lekkere onbijtmand. 

Wij wilden de aandacht vestigen op 
het feit dat we als maatschappij de 
brandweermannen en -vrouwen veel 
verschuldigd zijn. Hun professionalisme 
- en naar we hoorden hun passie - zorgt 
ervoor dat ze onmisbare schakels zijn 
inzake algemene veiligheid.

Hilde Lanckmans
Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 

en vrijwilligster in een rusthuis

In Ruisbroek kent het gemeentebestuur de 
prioriteiten (niet)
Het is al langer geweten dat Ruisbroek 
het vergeten klein broertje is van Sint-
Pieters-Leeuw. 

Voor N-VA/CD&V en hun vrienden-
projectontwikkelaars alleen goed om 
nog meer vol te bouwen, bijvoorbeeld 
met honderden extra woningen en dito 
(betaal)parkings. Of om de weinige 
ademruimte van de bewoners af te 
nemen met toekomstplannen zoals een 
cultuurtempel…

Maatregelen om de leefbaarheid te 
verbeteren zijn er niet. Een peperdure 
parkeerstudie, op vraag van de 
meerderheid, wees uit dat het invoeren 
van een blauwe parkeerzone en het 
hertekenen van openbare parkeerplaatsen 
amper een handvol extra plaatsen zou 
opleveren.

En zo komt het dat wij onlangs konden 
vaststellen dat drie (3!)  betaalde 
parkeerwachters om 7u30 ’s morgens 
rondliepen om auto’s te bekeuren terwijl 
er amper 300 meter verder al meer dan 
een week sluikstort lag. Kortom: er wordt 
in Ruisbroek maar één beleid gevoerd, 
een pestbeleid.

Jean-Pierre Vanlaethem
Kandidaat-gemeenteraadsverkiezingen 

& inwoner van Ruisbroek

Het gemeentelijk zwembad was 
midden mei enkele dagen dicht 
omwille van een “technisch” 
defect. Eerder was er al commotie 
over het instortingsgevaar door 
de zonnepanelen aan dat gebouw. 
Wie dacht dus dat dit een ernstige 
bezorgdheid zou zijn voor de 
verantwoordelijken kwam bedrogen 
uit.

Het blijkt immers dat op de 
gemeentelijke 'Commissie Gebouwen' 
het onderwerp “zwembad” of 
“Wildersport” niet eens voorkwam. 
Dus wel de schepen van Sport en 
de burgemeester op het fotootje 
tijdens een persmoment maar waar 
de problemen echt aangekaart en 
besproken moeten worden, stond het 
niet eens op de agenda. Pijnlijk noem 
ik dat.

Guy Denil
Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 

& gepassioneerd sportman

Niet aan de 
orde?



Onderschrift bij de foto

Sportbeleid kan (veel) beter
Toevallig weet ik wel het één en ander 
over sport in Sint-Pieters-Leeuw in 
het algemeen en over voetbal in het 
bijzonder. Gepassioneerd als deelnemer 
en toeschouwer door het spel- en de 
ploeggeest hou ik een vinger aan de pols 
en heb wel wat ideeën over hoe een beter 
beleid terzake gevoerd kan worden.

Het is overduidelijk dat de 
gemeentelijke budgetten beter moeten 
verdeeld worden. Niet in functie 
van een politieke voorkeur van de 
plaatselijke bestuursleden maar op basis 
van objectieve gegevens. Professionele 
trainers, volwaardige infrastructuur en 
vlotte bereikbaarheid moet de norm 
zijn. 

De gemeente kan inspringen waar 
nodig maar moet er sowieso naar streven 
om bijvoorbeeld alle voetbalploegen 
(en hun terreinen) te laten fusioneren. 
Alleen een overkoepelende ploeg kan 
op termijn competitief zijn.

De centen voor sport mogen natuurlijk 
niet alleen naar koning voetbal gaan. 
Men gaat zelf pro-actief naar de sport- 
en vrijetijdsclubs om te aanhoren 
wat hun noden zijn. Men moet van 
de sportzalen in gemeentescholen, 
uiteraard na schooltijd, gebruik 
kunnen maken. Die zijn nu niet 
toegankelijk, leeg en toch gebruiksklaar 
voor vele clubs die er zouden gebruik 
van kunnen maken.

In ons verkiezingsprogramma komen 
we uitgebreid terug op sport en vrije 
tijd in onze gemeente. Aarzel niet om 
er ons naar te vragen.

Laurent Houllez
Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 

& jongere-met-een-mening

Wij pleiten voor een dierenpolitie! 
Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw brengt 
niet alleen dierenwelzijnthema’s onder de 
aandacht tijdens verkiezingsperiodes maar 
doet dat permanent. 

Wij zijn degenen die ritueel slachten 
volledig en ondubbelzinnig willen 
verbieden. Wij zijn degenen die vinden 
dat er aandacht moet zijn voor de 
jaarlijkse paddentrek en het probleem 
van zwerfkatten. Wij zijn degenen die 
vinden dat wanneer men dieren houdt, 
men er ook 100 % moet voor zorgen. 
Wie dat niet doet, is strafbaar!

Wij pleiten er dan ook voor dat er in 
Sint-Pieters-Leeuw een dierenpolitie 
komt. Aandacht voor verwaarloosde en 
mishandelde (huis)dieren. Preventie en 
tips geven aan kopers en verkopers. 

In een steeds harder wordende 

maatschappij moet iemand het opnemen 
voor de zwakste wezens, ik neem – 
overigens al een leven lang – graag die 
verantwoordelijkheid.

Joseph De Camps
Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen & 

dierenvriend uit Vlezenbeek

Las u onlangs ook in InfoLeeuw hoe 
de bevolking van Sint-Pieters-Leeuw 
blijft groeien? Het liet weten hoeveel 
allochtonen oftewel “mensen van 
vreemde origine” er werkelijk zijn in 
onze gemeente? Een hele vreemde lijst die 
het bijvoorbeeld had over Marokkanen 
en niet over pakweg Turken of Syriërs. 

Amper 360 Marokkanen, stel u 
voor. Netjes en mooi weggelaten 
waren diegenen met de dubbele 
nationaliteit of individuen die 
geregulariseerd werden door één 
of ander naturalisatiebeleid van de 
afgelopen jaren. En illegalen … tja 
die kunnen ook niet meegerekend 
worden, zal men gedacht hebben 
bij N-VA/CD&V. Tot daar dus de 
fel onderschatte cijfers. Het volstaat 
echter om bijvoorbeeld de buslijnen 
170, 171, 144 en 145 in deze Vlaamse 
gemeente te nemen om er zowat alle 
talen van de wereld te horen, behalve 
Nederlands. 

We halen graag het bericht aan dat er 
in 2016 67,2% aan sociale woningen 
werden toegekend aan “Belgen” en er 
bijgevolg bijna 25 % (of 1 op de 4) 
sociale woningen toegewezen werden 
aan vreemdelingen? 

Inderdaad, Leeuw blijft dus groeien… 
maar niet in de goede richting. 
Primo wil ik pleiten voor volledige 
transparantie. Laat aan de bevolking 
de echte cijfers weten. Hoeveel 
vreemdelingen zijn er hier en hoeveel 
kost dit? En secundo, is het geen 
schande om een eigen-volk-eerst 
beleid te voeren. Wie hier bijdraagt 
of bijgedragen heeft tot de welvaart 
van onze maatschappij moet als eerste 
kunnen genieten van de faciliteiten 
die onze maatschappij voortgebracht 
heeft.

Daniël Daems
Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 

& wakkere burger

Leeuw groeit



Als we sommigen mogen ge-
loven, is de immigratiecrisis 
voorbij en wordt er onder 
deze regering een kordaat im-
migratiebeleid gevoerd. Niets 
is echter minder waar. Stoere 
woorden dienen enkel om een 
gebrek aan daden te camoufle-
ren. Van een trendbreuk is aller-
minst sprake. De immigratiekra-
nen staan nog altijd wagenwijd 
open en België blijft wat het 
was: een topbestemming voor 
immigratie vanuit alle windstre-
ken. Met onze immigratie-app 
confronteren we het ‘fakenews’ 
van deze regering met de ob-
jectieve, onweerlegbare en ve-
rifieerbare cijfers. 

VLAAMS BELANG 
LANCEERT  
IMMIGRATIE-APP

www.immigratie.appLEES ONZE VOORSTELLEN!
Geïnteresseerd in de voorstellen  

van het Vlaams Belang?

Bestel ons verkiezingsprogramma
via info@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09 of download via 

www.vlaamsbelang.org/programma

VLAANDEREN
WEER VAN ONS

De ijzeren wet dat het gevoerde 
beleid slechts een flauw afkook-
sel is van de verkiezingsbeloftes 
lijkt vandaag de nieuwe lijfspreuk 
van deze regering. In plaats van 
de beloofde verlaging van de 
btw op elektriciteit werd ons een 
forse verhoging voorgeschoteld. 
In plaats van lagere belastingen 
kregen we de hoogste belasting-
druk van de OESO. In plaats van 
een streng immigratiebeleid wer-
den we geconfronteerd met een instroom van meer dan 400.000 vreemdelingen. 
In plaats van confederalisme kregen we vijf jaar communautaire stilstand. En in 
plaats van menswaardige pensioenen splitste men ons een forse verhoging van 
de pensioenleeftijd in de maag. Op werkelijk geen enkel domein slaagde deze 
regering erin haar beloftes waar te maken. Van de beloofde breuk met het verle-
den is allerminst sprake.
 
Baas in eigen land

 
Met onze campagne ‘Vlaanderen 
weer van ons’ zeggen we de po-
litieke klasse de wacht aan. Wij 
willen de macht opnieuw bij het 
volk leggen. Een volk dat baas 
is over zijn eigen centen, zijn 
eigen grenzen en zijn eigen 
toekomst. 

Met het Vlaams Belang maken 
we Vlaanderen weer van ons!

Wij willen de  
macht opnieuw bij  

het volk leggen

Tom Van Grieken
Voorzitter


