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Editie gemeente Sint-Pieters-Leeuw

Onze mensen opnieuw op de eerste plaats zetten. Dat is wat het 
Vlaams Belang wil. Terwijl 1 op 6 landgenoten in armoede leeft, 
blijven wij het OCMW van de wereld spelen. Dat moet stoppen. 
Ons sociaal systeem kan onmogelijk blijven bestaan indien we de 
migratie-armoede blijven importeren. 

Uw stem in het gemeentehuis

In tegenstelling tot de andere partijen is het niet onze ambitie om 
lucratieve postjes te bemachtigen in raden van bestuur of intercom-
munales, wel om uw stem te laten horen in het gemeentehuis.  

Met uw steun maken we van Sint-Pieters-Leeuw opnieuw een aange-
name, veilige en betaalbare gemeente. Met uw steun wordt Leeuw 
weer van óns!

Eddy LONGEVAL
Lijsttrekker gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw
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D 1 Klaas SLOOTMANS 

 35 jaar, Beersel, woordvoerder VB

2 Hilde MOMBAERTS 
 57 jaar, Zemst, bediende

3 Jan LAEREMANS 
 56 jaar, Grimbergen, leerkracht

4 Daniël FONTEYNE 
 53 jaar, Galmaarden, leerkracht

5 Isabelle PIERREUX 
 52 jaar, Gooik, bediende

6 Werner OST 
 50 jaar, Londerzeel, technicus

7 Frieda DE KERF 
 73 jaar, Halle, zaakvoerster

8 Marjet PAUWELS 
 73 jaar, Machelen, gep. leerkracht

9 Claudia DE LAET 
 40 jaar, Vilvoorde, bediende

10 Roger VANDENDRIESSCHE 
 68 jaar, Ternat, gepensioneerde

11 Kris PEETERS  
 55 jaar, Dilbeek, architect

12 Hilde LANCKMANS 
 63 jaar, St.-Pieters-Leeuw, bejaardenhelpster

13 Ben BESSEMANS 
 77 jaar, Liedekerke, gepensioneerde

14 Annie VAN HAUTHEM-DE VILLE 
 79 jaar, Lennik, gepensioneerde

15 Rika BOUDEREZ 
 58 jaar, Opwijk, verzorgende

16 Filip BEELEN 
 64 jaar, Kampenhout, bouwkundig ingenieur

17 Lucia VAN BADEN 
 78 jaar, Wemmel, gepensioneerde

18 Suzy JACOBS 
 63 jaar, Asse, boekhoudster

19 Filip DE MAN 
 63 jaar, Vilvoorde, hoofdredacteur

20 Philip CLAEYS 
 53 jaar, Overijse, directeur

Het tempo waarmee onze streek verstedelijkt, vervreemdt en ontnederlanst 
is ongezien in de geschiedenis. Ook na 14 jaar N-VA in de Vlaamse rege-
ring blijven de rode cijfers stijgen. Ruim de helft van de jonge gezinnen in 
de Vlaamse Rand spreekt geen Nederlands en 4 op 10 inwoners zijn van 
vreemde origine. Deze vervreemding en de hiermee 
gepaard gaande verstedelijking zet de leefbaar-
heid in onze regio onder druk. De gevolgen op 
het vlak van woonprijzen, veiligheid, mobiliteit 
en onderwijs zijn stuitend.

Geen verlengstuk van Brussel! 

Om te voorkomen dat onze streek definitief een 
verlengstuk wordt van Brussel moeten we kiezen 
voor kordate maatregelen. De tijd van de 
zachte heelmeesters en de stinkende won-
den moet nu definitief achter ons liggen. 
Het Vlaams Belang pleit onverkort voor 
een vestigingsstop voor niet-Europese 
migranten en een kordaat woonbe-
leid dat onze jonge gezinnen in staat 
stelt betaalbaar in de eigen streek 
te blijven wonen. Kortom: onze 
mensen op de eerste plaats zet-
ten, dat is onze ambitie! 

Klaas Slootmans
Lijsttrekker provincie 
Vlaams-Brabant

1. SOCIALE HUISVESTING: ONZE MENSEN EERST
1 op 3 sociale woningen wordt toegewezen aan immigranten. Deze 
waanzin moet stoppen. Onze mensen moeten absolute voorrang krijgen!

2. STOP POLITIEKE GRAAICULTUUR
Het politieke gegraai bij de intercommunales moet een halt worden toegeroepen. 
Dit systeem moet totaal op de schop. Politici die zich verrijken op kap van de 
belastingbetaler zijn hun mandaat onwaardig. 

3. VLAAMSE KARAKTER BENADRUKKEN
Het Vlaams karakter van onze streek staat onder immense druk. Er is dan ook 
dringend nood aan een fors actieplan dat jonge Vlaamse gezinnen in staat stelt 
om betaalbaar in de eigen gemeente te blijven wonen. 

4. DIERVRIENDELIJKE PROVINCIE
Het merendeel van de klachten over dierenmishandeling wordt geseponeerd. Het 
Vlaams Belang wil een strengere aanpak van dierenmishandeling en dierenver-
waarlozing.

5. CRIMINALITEIT: HARDE AANPAK
Het Vlaams Belang wil dat er opgetreden wordt tegen elke daad die de 
onveiligheid verhoogt. Consequent en altijd.

ONZE SPEERPUNTEN

VLAAMS-BRABANT WEER VAN ONS!
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Onze samenleving lijdt onder 
grootschalige immigratiestro-
men. Als gevolg van immigratie 
zal de bevolkingsdruk de komen-
de vijftien jaar nog stijgen. Groe-
pen niet-geïntegreerde vreemde-
lingen ontwrichten echter nu al 
het sociale weefsel in heel wat 
wijken. De instroom van erkende 
vluchtelingen zet ook de sociale 
woonmarkt onder druk. 

De wet verplicht sociale verhuur-
kantoren in de praktijk immers 
voorrang te geven aan vluchtelin-

gen die een asielcentrum moeten 
verlaten.
Daarom bepleit het Vlaams Be-
lang een wettelijke regeling die 
gebaseerd is op en mogelijks 
strenger is dan de vroegere, naar 
de liberale politicus genoemde, 
Wet Gol waarbij een gemeente 
in welbepaalde omstandighe-
den de immigratiedruk – die in 
feite veroorzaakt is door de fe-
derale immigratiepolitiek – van 
antwoord kan dienen door een 
vestigingsstop toe te passen.

De zichtbare aanwezigheid van 
politiemensen op straat maakt de 
politie meer aanspreekbaar en 
verbetert de samenwerking tus-
sen inwoners en politie. Aanwe-
zigheid op het terrein verzekert 
een kordate aanpak van heel 
wat vormen van overlast en cri-
minaliteit. 

Daarom moeten politiemensen 
maximaal de straat op en moeten 

er in onze politiezone voldoende 
operationele interventieploegen 
beschikbaar zijn.
  
Het Vlaams Belang wil  dat op 
elk moment, binnen de tien mi-
nuten een ploeg ter plaatse kan 
zijn. Er moet dan ook werk ge-
maakt worden van een inhaalo-
peratie voor het structurele tekort 
aan lokale politiemensen.

Ons land heeft een dicht wegen-
net en kan dus heel wat verkeers-
drukte verwerken. Toch duiken er 
elke dag files op. Structurele files 
groeien aan, vooral tussen de 
klassieke verkeersspitsen en op 
plaatsen die voorheen zo goed 
als filevrij waren. 

Het Vlaams Belang erkent de 
noodzaak de drukke verkeers-
stromen te beheersen, maar kiest 

voor een mobiliteitsbeleid waar-
in ruimte blijft voor de wagen. 
Onze gemeente moet voldoende 
toegankelijk blijven voor gemo-
toriseerd verkeer. Dat daar ook 
parkeergelegenheid voor moet 
worden voorzien, schept net 
mogelijkheden. Busvervoer en 
fietsverhuur kunnen op die par-
keerplaatsen aansluiten en zo 
de keuze aan vervoerswijzen in 
vergroten.

Het Vlaams Belang wil een 
strenge aanpak van dierenmis-
handeling en dierenverwaar-
lozing en wil zowel een beter 
toezicht op de naleving van de 
wetgeving op het dierenwelzijn 
als bij overtreding een conse-
quente bestraffing.

Het Vlaams Belang pleit er - 
naast heel wat andere maatre-
gelen - ook voor dat Sint-Pieters-
Leeuw een dienst Dierenwelzijn 
opricht.

Deze dienst moet beschikken 
over een eigen meldpunt. Bo-
vendien dient onze politiezone 
minstens een inspecteur te wor-
den opgeleid tot een deskun-
dige inzake dierenwelzijn zo-
dat effectief processen-verbaal 
worden opgesteld die leiden tot 
gerechtelijke vervolging of een 
gemeentelijke administratieve 
sanctie (GAS).

Het Vlaams Belang heeft altijd 
gesteld dat een politiek die ar-
moede wil bestrijden niet alleen 
mensen uit de armoede moet 
halen, maar er ook moet voor 
zorgen dat bestaansonzekeren 
niet in de armoede vallen. 

De echte armoede in Vlaande-
ren blijft vaak verborgen. Daar 
hebben de lokale besturen een 
belangrijke taak. Het Vlaams 
Belang wil dat de Welzijnsdien-
sten van onze gemeente actief 

op zoek gaan naar armoede. 
Zij moeten rechthebbenden 
wegwijs maken in de dienstver-
lening en lokale premies, tege-
moetkomingen en sociale rech-
ten waarin het lokale bestuur 
een rol speelt, automatisch toe-
kennen aan rechthebbenden. 
Op die manier moet voorkomen 
worden dat mensen die beho-
ren tot minder bevoorrechte 
groepen, buiten hun wil uit de 
boot vallen. 

1 Eddy LONGEVAL
2 Hilde LANCKMANS
3 Laurent HOULLEZ
4 Guy DENIL
5 Lydia NUYTS
6 Daniël DAEMS
7 Vanessa VERMEULEN
8 Johan DESMET
9 Sarah CORTVRINT
10 Tony VANDEVELDE
11 Mille KELLER
12 Jean Pierre VANLAETHEM
13 Roger CNUDDE
14 Marc JOHAN
15 Mireille TRESINIE
16 Michel SERGEANT
17 Marie-Madeleine OCULA
18 Viv BORREMANS
19 Charles SOMVILLE
20 Carine HOULLEZ
21 Cycylia CRESKIEWICZ
22 Marie DETOBEL
23 Ludgarde CORNELIS
24 Nadine DE PRETER
25 André VAN ATTENHOVE
26 Marie-Thérèse BONNEWYN
27 Albertine VAN HOEGAERDEN
28 Tine VAN BIJGAARDEN
29 Kevin VANDER ELST
30 Danny BOEYKENS
31 Jozef DE CAMPS

VERVREEMDING
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MOBILITEIT
UW KANDIDATEN
VOOR DE GEMEENTERAAD


