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GEEN EXTRA ASIELZOEKERS 
IN ONZE GEMEENTE!
Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw 
zal zich hardnekkig verzetten tegen 
de komst van gelijk welke vorm van 
asielopvang. In 2011 voerden we al actie 
aan het voormalige rusthuis Atlantis 
omdat de toenmalige staatssecretaris 
voor Asiel Maggie De Block daar een 
open asielcentrum wilde van maken. 
Dankzij ons protest en een negatief 
veiligheidsadvies van de brandweer kwam 
dat asielcentrum er niet. Wij blijven dit 
dossier op de voet volgen. Niet alleen 
staan wij op nationaal niveau zowat alleen 
met onze bezwaren. “Meer asiel wil zeggen 
minder middelen voor eigen mensen”, we 

vertolken daarmee de mening van heel 
wat inwoners die het nu al moeilijk 
genoeg hebben. De komst van extra 
gelukzoekers kan Sint-Pieters-Leeuw echt 
wel missen. Deze opgelegde vorm van 
solidariteit kunnen we niet tolereren, zelfs 
niet wanneer de emo-campagnes van de 
media ons hiermee willen indoctrineren. 
Kortom: in Sint-Pieter-Leeuw is geen 
plaats, geen draagvlak, geen geld, geen 
opvangcapaciteit, geen goede ligging, … 
voor de komst van extra asielzoekers!

Eddy Longeval
Voorzitter / Gemeenteraadslid
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PENSENKERMIS
Zaterdag 14 november 2015 van 11u30 tot 21u
Zondag 15 november 2015 van 11u30 tot 15u

In taverne “’t Pauwke” – J. Depauwstraat 112, 1600 St.-P.-Leeuw

Op het menu:
Berchemse Boerenpastei of traditionele Speciale Schotel

Pajottenlandse Witte / Zwarte Pensen of Spiering
aangepaste wijnen en streekbieren

aperitieven, afzakkertjes en desserten

Sint-Pieters-Leeuw 11 november
van zonsopgang tot zonsondergang 

aan de kerk van de Rink
info bij Eddy Longeval 

0494/17.39.19 – eddy.longeval@vlaamsbelang.org



BIENVENUE
CHEZ NOUS

U wordt bekeken
De gemeente installeerde onlangs een 
aantal ANPR-camera’s. Dat is zogenaamde 
“slimme” opnameapparatuur die de 
politiediensten kunnen inzetten om 
onder meer nummerplaten snel en 
efficiënt te controleren. Iedereen weet 
immers dat Sint-Pieters-Leeuw een zeer 
aantrekkelijk gebied is voor allerhande 
criminaliteit. Criminaliteit waarvan de 
oorsprong meestal uit Brussel komt. 
Deze toestellen zullen in eerste instantie 
op enkele invalswegen geplaatst worden.

In de media kon u bij de eerste 
installatie glunderende schepenen en 
een fiere burgemeester zien. Alleen 
mag wel onderstreept worden dat alle 
voorbereidingen omtrent camera-
beveiliging al plaatsvonden in de vorige 
legislatuur. Toen er in de Leeuwse 
gemeenteraad notabene nog geen 
sprake was van N-VA. Vlaams Belang 
ondersteunde toen, en blijft dit trouwens 
doen, alle mogelijke middelen om de 
criminaliteit in onze gemeente in te 
dijken.

Na ongeveer drie jaar bestuurd te 
worden door een partij die met een 
uitgesproken Vlaams profiel naar 
de kiezer trok, zou men toch al de 
eerste tekenen van een Vlaams beleid 
moeten kunnen zien. Helaas merken 
we daar in de praktijk zeer weinig van. 
Wij dachten dat er heel ostentatief 
naar handelaars zou gestapt worden 
om tweetalige reclame weg te nemen. 
Wij dachten dat door middel van 
Vlaamse welkomsborden duidelijk 
zou gemaakt worden waar Brussel 
eindigt en Vlaanderen begint. Wij 
dachten slogans te zien opduiken met 
als tekst: “Sint-Pieters-Leeuw, waar 
Vlamingen thuis zijn”. Wij dachten 
dat er aan gemeentelijke gebouwen 
teksten zouden geplaatst worden 
die duidelijk maakten dat in Sint-
Pieters-Leeuw alleen het Nederlands 
de voertaal is. Wij dachten dat de 
driekleur aan openbare gebouwen 
meer en meer vervangen zou worden 
door de Vlaamse Leeuwenvlag. Wij 
dachten dat de MIVB niet langer 
bussen met tweetalige opschriften 
door onze gemeente zou laten rijden. 
Wij dachten dat ze ons bij De Post en 
bij de politie gingen aanspreken met 
“goedendag” en niet met “goedendag-
bonjour”. Wij dachten om minder 
“à vendre”-bordjes te zien. Wij 
dachten om minder Franstalige 
reclamezendingen te krijgen. Wij 
dachten vooral dat het V-teken stond 
voor 'verandering' in plaats van voor 
'verwaarlozing'.

U werd bedrogen
Enkele loze N-VA-verkiezingsbeloften 
spatten stilletjesaan als zeepbellen uit 
elkaar. Zoals bijvoorbeeld dat er geen 
windmolens gingen komen achter 
de wijk Witte Roos. N-VA verzocht 
de woordvoerder van het actiecomité 
om op hun verkiezingslijst te staan 
en amper 3 jaar later… komen er zes 
windmolens! Ongeveer hetzelfde verhaal 
in Wilderveld: een huidig N-VA-
gemeenteraadslid bracht keer op keer de 
grieven van de actiegroep “Wilderveld 
Verstikt” in de media en amper 3 jaar 
later… komen er in de wijk, via de N.V. 
Kanaaltuinen 300 woningen bij. En dit 
bovenop een grote KMO-zone! Meest 
frappante blijft natuurlijk “site 250”. 

Een stoere N-VA zou vlug komaf maken 
met het megalomane en veraf gelegen 
politiegebouw. Amper 3 jaar later… staat 
een glunderende N-VA-burgemeester zij-
aan-zij met de minister bij de plechtige 
opening van het  gebouw. Hij gaf de 
site naar eigen zeggen een “sexy” naam 
(Brabantpoort n.v.d.r.) en ging er prat 
op dat de totaalkost voor de verbouwing 
6.000.000 euro zou bedragen. Kostprijs 
ondertussen: bijna 10 miljoen euro 
belastinggeld! Om dit betoog te 
beëindigen: een nieuw politiegebouw, 
een nieuwe grote politiezone… en in 
de praktijk uiteindelijk GEEN 24/7 
permanentie meer. Bedankt N-VA!

U wordt bekeken (bis)
Ook in de stationsbuurt van Ruisbroek 
werden er, in samenwerking met de 
NMBS, veiligheidscamera’s geplaatst. 
Uiteraard een meer dan goede zaak 
vermits Ruisbroek een zwart punt 
is wat betreft onveiligheid. Of de 
aantrekkelijkheid van de volledige 
stationsbuurt hiermee gepaard ging, is 
nog maar de vraag. Hangjongeren met 
een zeer intimiderende houding aan 
de Braillardzaal en aan het kerkplein 
illustreren dat qua veiligheid, preventie 
en desgevallend harde aanpak nog een 

lange weg te gaan is. 

Pikant detail: N-VA – CD&V – sp.a 
en Open VLD blijven investeren in 
het volledig overbodige multiculturele 
jeugdhuis “1601” op een steenworp 
van het station. Toen wij tijdens een 
commissie vroegen wat er tijdens de 
Ruisbroekse jaarmarkt zoal te zien was 
in dit zogenaamde jeugdhuis, bleken ze 
er een Afrikaans koffiehuis van gemaakt 
te hebben in combinatie met een 
tentoonstelling over prijsduiven… tja…

INTERESSE 
IN ONZE 

WERKING?
CONTACTEER

Joseph De Camps
0476/40.45.94

Hilde Lanckmans
0486/76.26.36

Laurent Houllez
0499/73.88.21



Reeds 13 jaar dé gezelligste stand van de 
jaarmarkt, de Vlaams Belang-stand... 

PENSENKERMIS 
14 & 15/11/2015

JAARMARKTSTAND 
11/11/2015

discriminatie door  
ondoordacht bestUUr
Al sinds de vorige legislatuur zijn de 
bewoners van - grofweg - tussen de 
Brusselbaan en de Postweg voorstander 
van een hertekening van het wegenistracé. 
Deze zeer landelijke omgeving kreeg op 
zeer korte termijn plots een overdaad 
aan verkeer te verwerken. Sluipverkeer 
natuurlijk van automobilisten die op 
een snellere manier de Ring willen 
oprijden. Zowel het vorige als het 
huidig gemeentebestuur pasten in eerste 
instantie zeer oppervlakkige maatregelen 
toe die niemand tevreden stelden. Een 
“boomstructuur” moest mensen ontraden 
de landwegen te gebruiken. Later waren 
de tractorsluizen al een radicaler middel 
om voertuigen te weren. 

Tot de huidige schepen, hoogst-
waarschijnlijk in een creatieve bui, 
dacht komaf te maken met de volledige 
discussie. Er kwam namelijk een 
“dynamische” sluis aan de Herdeweg. U 
leest het goed… alleen wie bevoegd is, 
mag door die straat rijden en alle andere 
weggebruikers niet! Pech voor wie op het 
verkeerde stukje grond woont. Pech voor 

wie net dat stukje straat moet zijn. En 
het meest essentiële aan dit verhaal: pech 
voor de vele honderden automobilisten 
die omwille van de busbaan op de 
Bergensesteenweg alternatieven dachten 
gevonden te hebben om vlotter naar de 
Ring te kunnen rijden. Pech voor N-VA 
/ CD&V die dit prangende probleem, 
namelijk de stilstand op onze wegen, nog 
steeds niet kunnen verhelpen hebben. Een 
zekere vorm van discriminatie, namelijk 
voor de ene buurt betere (verkeers-)
maatregelen dan voor een andere, is een 
teken van ondoordacht bestuur!

JORIS VAN HAUTHEM

Nadat hij 20 jaar geleden al eens 
kanker had overwonnen, verloor Joris 
Van Hauthem in maart jl. alsnog 
deze ongelijke en onrechtvaardige 
strijd. In onze buurgemeente en alle 
andere Pajotse en Vlaams-Brabantse 
gemeenten zal Joris herinnerd worden 
als een minzaam en zeer meevoelend 
politicus. Altijd bereid te luisteren, 
altijd bereid om oplossingen te zoeken. 
Met zijn lange staat van dienst in de 
Wetstraat werd Joris geprezen voor 
zijn intelligentie en dossierkennis. 
Wie het geluk heeft gehad om hem 
van dichtbij te kennen, weet dat hij 
een oprecht goed mens was, met het 
hart op de juiste plaats en een vurig 
verlangen naar een onafhankelijk 
Vlaanderen. Altijd en overal zullen wij 
zijn strijd verderzetten!

LIEVE VAN LINTHOUT

Begin november overleed oud-
burgemeester Lieve Van Linthout. 
Hoewel wij in de vorige legislatuur 
politiek heel dikwijls lijnrecht 
tegenover elkaar stonden, denken 
wij aan Lieve als een respectvolle 
en zachtaardige politica. Uiterst 
sympathiek, steeds met de glimlach 
en altijd zeer tactvol. Met haar verliest 
Sint-Pieters-Leeuw één van meest 
geliefde dochters.

in memoriam



Dagelijks worden Vlaamse jobs ingenomen door 
goedkope arbeidskrachten uit Oost- en Zuid- 
Europa. Wie in de bouw, de transport-, bewakings-, 
schoonmaak- of voedingssector werkt, voelt het aan den 
lijve.

Door de massale toevloed van goedkope buitenlandse 
arbeidskrachten worden onze werknemers weggeconcur-
reerd. Vlaamse werknemers worden uit de markt geprijsd 
of zien zich genoodzaakt hun lonen naar beneden bij te 
stellen. Sociale dumping dus, die onze sociale zekerheid 
een pak opbrengsten doet mislopen en in toenemende 
mate Vlaamse tewerkstelling bedreigt. Als sociale volks-
partij verzet het Vlaams Belang zich met klem tegen deze 
uitbuitingspolitiek.

SMS “INFO + naam en adres” naar 

3111 en ontvang drie maanden een 

proefpakket en een gratis USB-stick 

van het Vlaams Belang.

facebook.com/vangriekentom 

twitter.com/tomvangrieken 

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

Transport -50% 
In vijf jaar tijd is de activiteit in de transportsector 

met 50 procent verminderd en verdween tien 

procent van de ondernemingen, samen goed voor 

een verlies van 5.000 Vlaamse jobs.

1 op 2  
buitenlander
Op acht jaar tijd verviervoudigde het aantal buitenlandse bouwvakkers tot 101.000, terwijl de sector goed is voor 200.000 werknemers. Eén op twee bouwvakkers beschikt niet over onze nationaliteit.

Bouw - 13.000 jobs

Sinds 2011 gingen er in de bouw bijna 13.000 banen 

 verloren. Tot 2019 wordt in de bouw een bijkomend verlies 

verwacht van 40.000 banen. Niet omdat er minder gebouwd 

wordt. Wel omdat onze bouwvakkers vervangen 

 worden door collega's uit Portugal 

of voormalige Oostblok- 

landen.

Door het uitspelen van buitenlandse werknemers  

tegenover Belgische is er sprake van een loonverlies 

tot – 30% in de hout-, bouw- en transportsector.

-30% loon

Bij controles op sociale dumping door de socia- 

le inspectiediensten werden in 2014 bij 80% 

van de bedrijven in de schoonmaak-, transport- 

en bouwsector inbreuken vastgesteld.

Sociale dumping

Kom daarom met het Vlaams Belang in actie en trek sa-
men met ons aan de alarmbel. Samen eisen wij dat het 
onbeperkte vrij verkeer van personen in Europa in vraag 
wordt gesteld. Elk land moet opnieuw het recht hebben 
zijn arbeidsmarkt en sociale zekerheid te beschermen. Wij 
willen zelf bepalen wie onder welke voorwaarden binnen-
komt. Onze boodschap is duidelijk: red Vlaamse jobs. Nu!

Tom Van Grieken  
voorzitter@vlaamsbelang.org


