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Samen werkt!

Alle contactgegevens van onze bestuursleden vindt u terug op onze website.

Een nieuwe bestuursploeg, een
nieuwe voorzitter, kortom een nieuwe start! De ploeg van CD&V SintPieters-Leeuw is een ideale mix
van doorwinterde politieke evaring
en jong aanstormend talent. Maar
bovenal is het een hechte ploeg geworden, die met veel goesting de
komende jaren mee de toekomst
van Leeuw wil kleuren. Samen met
u werken we er aan!
Siebe Ruykens
Voorzitter CD&V Sint-Pieters-Leeuw
siebe.ruykens@telenet.be

Volg onze
werkzaamheden en onze
activiteiten op
facebook en
op onze lokale
website.

Poging tot fusie Leeuwse voetbalclubs
In de eerste maanden van 2013
heeft schepen van sport Jos
Speeckaert samen met gemeenteraadslid en voetbalkenner Raymond Stiens alle voetbalclubs uit
Sint-Pieters-Leeuw, aangesloten
bij de KBVB, bezocht.
Jos en Raymond peilden bij de clubs naar
hun visie in het kader van een mogelijk samenwerkingsverband, deze visie zou in een
later stadium kunnen leiden tot een latere
fusie. De bedoeling is om op termijn fusies
tot stand te brengen die, zowel sportief als
operationeel, de kwaliteit van onze voetbalploegen moet verbeteren. In de eerste plaats
zullen wij een werkgroep oprichten, die de
opdracht krijgt om een operationeel plan
te ontwikkelen, dat de kans op slagen van
een werkbare fusie moet verhogen. Nadien
zal dit met de betrokken clubs besproken
worden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Jos Speeckaert@sint-pieters-leeuw.be

Jos Speeckaert, schepen van Sport en
Raymond Stiens, gemeenteraadslid

Detailhandel in opmars!
del in Groot Leeuw goed stand. Nieuwe
initiatieven bevestigen deze stelling: in
Vlezenbeek lukt het uitermate goed, mede
de steun en onder de hoede van de ‘Verenigde Handelaars van Vlezenbeek’. Ruisbroek bleef niet bij de pakken zitten en
startte twee jaar geleden eveneens met een
eigen handelsvereniging. Enkele maanden
terug namen verschillende handelaars het
voortouw om ook in Leeuw Centrum en
de zone aan de Bergensesteenweg dezelfde
weg te bewandelen en een handelsvereniging op te starten. Een goede zaak, die we
vanuit CD&V mee willen ondersteunen!
De zeven magere jaren horen weldra tot
het verleden. Volgens de laatste statistieken
wakkert de economie terug aan. Traag
maar gestaag. Niettegenstaande de nabijheid van de grootstad, voor sommigen een
zegen en voor andere dan weer de daarbij
horende uitdaging, houdt de detailhan4

We moeten nadenken hoe we de toegankelijkheid en de parkeermogelijkheden
kunnen optimaliseren. Een lange ‘winkelwandelstraat’ (Depauwstraat -Rink- Pastorijstraat) behoort tot de mogelijkheden.
Uitgerust met bijvoorbeeld banken,

bredere voetpaden en plantsoenen. Momenteel ontbreekt het ons aan de nodige
instrumenten om in geval van renovatie
of nieuwbouw, de verplichting op te leggen commerciële ruimten te behouden
of eventueel te voorzien. Het aantrekken
van jonge werkende gezinnen zou een
pluspunt zijn, voornamelijk in de twee
grote woonwijken in de buurt. Deze wijken zouden best een afspiegeling zijn van
de totale Leeuwse bevolking. Met troeven
als bijvoorbeeld vriendelijkheid, innovatie,
speciale acties, klantenbinding en seizoensgebonden muziekoptredens tijdens de fel
gesmaakte vrijdagmarkt, heeft de horeca
en de detailhandel in het mooie Leeuwse
centrum nog een enorme toekomst voor
de boeg.
Luc Van Ruysevelt
schepen van Lokale Economie
luc.vanruysevelt@sint-pieters-leeuw.be

Snel op de hoogte via sms en e-mail
Via infoleeuw en de gemeentelijke
website biedt het gemeentebestuur
reeds heel wat informatie aan alle
Leeuwse inwoners. Om nog sneller en efﬁciënter te communiceren
werd nu gestart met een notiﬁcatieplatform. Dit betekent dat we
onze inwoners voortaan via sms en
e-mailberichten informatie kunnen
geven met betrekking tot gemeentelijke info, noodsituaties, wegenwerken, wijzigingen in verband met

huisvuilomhaling enzovoort.
Om deze info te verkrijgen hoeft u
enkel een registratieformulier op de
website van onze gemeente
(www.sint-pieters-leeuw.be) in te
vullen, vervolgens ontvangt u al deze
informatie via uw gsm of e-mail.
Lucien Wauters
schepen van ICT
lucien.wauters@sint-pieters-leeuw.be

Leeuwse wegen hersteld na strenge winter
Nu de lente eindelijk in aantocht is, maken we ons op voor
de evaluatie van het gemeentelijk winterplan.
We zijn erg tevreden met de
inspanningen van ons gemeentelijk personeel. Zij hadden elk
moment de situatie onder controle en verdienen dan ook een
pluim. Ons gemeentelijk winterplan zet sterk in op een veilige
wegsituatie en op verstandig
strooien.
Het wegdek lijdt enorm onder de afgelopen winterse temperaturen en het
bijhorende strooien. Na elke winterprik
wordt met de vele putten en scheuren de

Bart Keymolen, schepen van Openbare Werken en het
gemeentelijk personeel aan de Joseph Depauwstraat

schade aan onze wegen in Vlaanderen al
snel duidelijk. Ook hier in Sint-PietersLeeuw heeft het barre winterweer erger
toegeslagen op de wegen dan andere
jaren, sommige wegen zoals de Huysegomstraat en de Van Cothemstraat lagen
er dan ook slecht bij.
Op tal van plaatsen in de gemeente waar
er al scheurtjes in het wegdek zaten, zijn
die door de vrieskou groter geworden.
Daarnaast hebben we veel meer zout
moeten strooien door de aanhoudende
sneeuwval. Toch zijn we niet bij de
pakken blijven zitten. Van zodra het
weer het toeliet heeft de gemeente het
wegdek hersteld. Door de aanhoudende
vriestemperaturen heeft dit evenwel

even op zich laten wachten.
Wat de volgende winter betreft, hebben
we beslist te investeren in materiaal voor
het sneeuwruimen. Het nieuwe materiaal
zal volgende winter reeds kunnen ingezet worden voor het sneeuwvrij maken
van straten, ﬁets- en voetpaden. Wat dit
laatste betreft willen we immers nog een
stuk ambitieuzer zijn. De komst van een
eigen borstelmachine laat ons toe om
nog sterker in te zetten op het sneeuwvrij maken van ﬁets- en voetpaden, dit
met een zeer beperkt verbruik van zout.
Bart Keymolen
schepen van openbare werken
bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be
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OCMW staat komende jaren voor
enorme uitdagingen
Samen met de OCMW- raadsleden Ann Deridder en Fatma
Balkis, stelde ik als voorzitter
vast dat het OCMW in deze
nieuwe legislatuur voor heel
wat uitdagingen staat: enerzijds
de armoedebestrijding in al zijn
facetten, denken we maar aan
de kans- en kinderarmoede, en
anderzijds de stijgende vergrijzing die ook in onze gemeente
gestaag toeneemt.

De belangstelling voor het Woonzorgcentrum Zilverlinde tijdens de “Dag
van de Zorg” was groot. Vele bezoekers maakten kennis met de prachtige
infrastructuur: de kamers, de relaxatieruimte, de gezellige salons, de keuken
enzovoort. Tevens mochten de bezoe-

OCMW-voorzitter Paul Defranc en OCMW-raadslid Ann De Ridder openen
feestelijk de pentanquebanen aan dienstencentrum De Meander

kers proeven van de vele lekkere hapjes
die werden opgediend.
Ook de lokale dienstencentra hebben een belangrijke opdracht in onze
gemeente. Zij zorgen dagelijks voor
een zinvolle en plezierige tijdsbesteding
voor onze Leeuwse 50-plussers. De
lokale dienstencentra spelen zo ook een
belangrijke rol in de strijd tegen de vereenzaming van vele inwoners in onze
gemeente. De druk bijgewoonde activiteiten in het Paviljoentje, Het Negenhof, De Meander en De Nieuwe Elyzee

zijn daar het beste bewijs van. Met een
leuke attentie werden de vrijwilligers
van de lokale dienstencentra recent ook
in de bloemetjes gezet voor hun zeer
belangrijke en gewaardeerde inzet bij de
vele activiteiten die er worden georganiseerd.
Enkele weken terug werden de petanquebanen aan het dienstencentrum De
Meander feestelijk geopend. Iedereen
kijkt nu al uit naar een spannende competitie tussen de verschillende Leeuwse
lokale dienstencentra.

Agenda
4 juni 2013 - Daguitstap Bokrijk met senioren van CD&V Sint-Pieters-Leeuw
Weekend 21-22 september 2013 - Jaarlijks eetfestijn CD&V Sint-Pieters-Leeuw
Meer info omtrent onze activiteiten: www.sint-pieters-leeuw.cdenv.be

Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!
Uw lokale contactpersoon
Siebe Ruykens
(siebe.ruykens@telenet.be)
www.sint-pieters-leeuw.cdenv.be
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Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

Ook de realisatie van assistentiewoningen op de site van het Wilgenhof, waarvoor vandaag reeds heel wat belangstelling bestaat, is ook al een uitdaging op
zich. De beslissing werd genomen om
over te gaan tot afbraak van het Wilgenhof, om zo plaats te ruimen voor
het nieuwe gebouw.

