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>>  LEEUW  
LEEFT!

Met één been in de landelijke charme van het Pajottenland en het andere in de 
gonzende bedrijvigheid van de Vlaamse rand rond Brussel is Sint-Pieters-Leeuw 
vandaag een bruisende gemeente voor jong en oud. Ze biedt voor elke Leeuwenaar wat 
wils: kwaliteitsvolle kinderopvang, straffe basisscholen en academies, een bloeiend 
verenigingsleven, moderne welzijnsvoorzieningen, aangename dorpskernen en bedrijvige 
handelscentra, een goed onderhouden wegennet met mooie fietspaden en een vlotte 
aansluiting op de hoofdstad.

Die vele troeven zijn de vrucht van de jarenlange inzet en sterke visie van vele 
Leeuwenaars en als CD&V koesteren wij die erfenis. Maar Leeuw leeft en onze samenleving 
verandert voortdurend. Daarom houden we met onze ambitieuze nieuwe ploeg ook  
de vinger aan de pols van elke Leeuwenaar om te horen wat leeft en actuele uitdagingen 
samen aan te pakken. 

In dit programmaboekje geven wij u alvast een duidelijk overzicht van ‘de weg vooruit’ 
die we samen met u willen bewandelen. Het volledige programma vindt u terug op onze 
website. In de loop van september gaan wij in alle Leeuwse wijken op huisbezoek om 
ons voor te stellen en in gesprek te gaan over ons programma. Aarzel dus niet om ons te 
contacteren of aan te spreken. 

>> Want Leeuw, dat zijn wij allen samen!
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>> FRANÇAIS
Se situant entre la tranquillité du ‘Pajottenland’ et l’activité frénétique de la capitale, Sint-Pieters-
Leeuw est une commune attrayante pour tous ses habitants. Avec ses 97 nationalités différentes 
c’est une commune accueillante qui offre à chaque habitant un large éventail de possibilités pour 
se sentir chez soi. Tout en respectant cette richesse de langues et de cultures, nous aimerions 
vous inviter à vous intégrer au maximum dans la commune en apprenant le néerlandais. Ceci 
d’une part pour vous faciliter de profiter pleinement de l’offre culturelle, sportive et éducative de 
notre commune, et d’autre part pour faire de ses bons voisins de bons amis. Dans ce livret, nous 
expliquerons la voie que nous aimerions prendre avec Sint-Pieters-Leeuw lors des prochaines 
années. Nous serions heureux de faire la route ensemble!

>> ENGLISH
Sint-Pieters-Leeuw is a lot of things to a lot of people these days. The peaceful countryside 
of the Pajottenland wonderfully connects to the hustle and bustle of city life. Moreover, it is a 
welcoming community for its 97 nationalities and it offers a wide range of opportunities to every 
inhabitant to feel at home. Cherishing the richness of languages and cultures we also kindly invite 
you to integrate in our community. By learning Dutch you get a possibility to enjoy the cultural, 
educational and sports facilities. This way good neighbours become good friends. This leaflet helps 
you finding the path we want to follow in Sint-Pieters-Leeuw for the coming years. We hope that 
somehow we can take that path together with you! 

>> ITALIANO
Affacciandosi da un lato verso l’affascinante tranquillità del ‘Pajottenland’ e dall’altro verso l’attività 
frenetica della capitale, Sint-Pieters-Leeuw è un comune attraente per ogni abitante. Con le sue 97 
diverse nazionalità (il primato alla communità italiana, con le sue 867 presenze) Sint-Pieters-Leeuw 
è un comune accogliente che offre ad ogni abitante una vasta gamma di possibilità per sentirsi a 
casa. Pertanto, nel rispetto di questa ricchezza di lingue e culture, vorremmo invitarvi ad integrarvi 
il più possibile nel comune imparando l’olandese, necessario per sfruttare appieno l’offerta 
culturale, sportiva ed educativa del comune e per fare buoni vicini, buoni amici. In questo opuscolo 
trovate il percorso che vogliamo percorrere con Sint-Pieters-Leeuw nei prossimi anni. Saremo felici 
di camminare con voi.

>> ESPAÑOL
Orientado por un lado hacia la encantadora tranquilidad del ‘Pajottenland’ y por otro hacia la 
actividad frenética de la capital, Sint-Pieters-Leeuw resulta una comuna atractiva para todos sus 
habitantes. Con sus 97 nacionalidades diferentes (la medalla de bronce para los 509 Españoles) 
Sint-Pieters-Leeuw es una comuna acogedora que ofrece a cada habitante un amplio abanico de 
posibilidades para que se sienta en casa. Por eso, respetando esa riqueza de lenguas y culturas, 
les queremos invitar a su vez a que se integren al máximo en la comuna aprendiendo el neerlandés 
suficiente para aprovechar plenamente la oferta cultural, deportiva y educativa de la comuna y 
por otro lado hacer de sus vecinos, buenos amigos. En este folleto encontrará toda la información 
sobre el camino que queremos para Sint-Pieters-Leeuw los próximos años. Estaremos encantados 
de recorrerlo junto a ustedes.
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Een van de grote troeven van onze gemeente is zonder twijfel het bloeiende 
verenigingsleven. De vele jeugdbewegingen, sportclubs, socio-culturele 
verenigingen, het recent heropende jeugdhuis en de talrijke activiteiten en 
feesten die wekelijks in onze gemeente plaatsvinden. Die verenigingen vormen 
voor ons het onmisbare bindmiddel van de lokale samenleving en we willen hen 
daarom zo goed mogelijk ondersteunen en stimuleren. In een Sint-Pieters-Leeuw 
dat steeds diverser wordt is die verbondenheid en dat engagement meer dan 
ooit nodig. Een verbonden samenleving maak je voor ons niet met stokken en 
straffen, maar met engagement en verantwoordelijkheid. Dat vraagt wederzijdse 
inspanningen, want samenleven is, zoals elk koppel weet, een werkwoord.

>>  ONZE 10 
SPEERPUNTEN 
VOOR DE 
TOEKOMST

1.  EEN  
VERBONDEN  
LEEUW
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>> We ondersteunen en subsidiëren  
maximaal activiteiten die  
de samenhorigheid vergroten 

>> We verhogen de gemeentelijke  
premie voor de organisatie van  
buurt- of straatfeesten 

>> We schakelen jeugd-,  
sport- en socioculturele verenigingen  
in bij het integratiebeleid

>> We versterken en verpersoonlijken  
de onthaaltrajecten voor nieuwe  
Leeuwenaars

>> We creëren een online contactpunt  
voor alle vragen van jongeren in  
samenwerking met het CAW

>> We zetten volop in op sociale media  
om alle jeugd te bereiken met ons  
vrijetijdsaanbod

>> We stellen de gemeentelijke  
infrastructuur optimaal open voor  
een multifunctioneel gebruik

>> We betrekken scholen, omwonenden  
en lokale handelaars actiever bij  
buurtinitiatieven 

>> We stemmen de cultuur- 
programmatie en festiviteiten  
af op alle Leeuwenaars

>> We verbreden en breiden  
de buurtwerking in Ruisbroek  
uit naar Negenmanneke
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Sint-Pieters-Leeuw moet een zorgzame gemeente zijn, van de wieg tot het 
woonzorgcentrum. Want elke dag wordt er een nieuwe Leeuwenaar geboren.  
Onze gemeente telt zo bijna 1000 peuters. Kinderopvang is net als 
kleuteronderwijs een basisvoorziening. Kinderen die in hun eerste levensjaren 
naar de opvang gaan, worden positief geprikkeld en uitgedaagd. Wij blijven 
dan ook investeren in meer kinderopvang zodat elke Leeuwse peuter dicht bij 
huis een opvangplaatsje vindt. 1 op 13 Leeuwse kinderen wordt geboren in een 
kansarm gezin, ook dat is voor ons een blijvend aandachtspunt. 

Daarnaast telt Sint-Pieters-Leeuw meer dan 6000 65-plussers. Dat brengt een 
grote verantwoordelijkheid met zich mee voor de gemeente. We willen onze 
voortrekkersrol in lokale dienstencentra en assistentiewoningen dan ook verder 
opnemen. Dienstencentra ondersteunen onze ouderen in het dagelijks leven 
en zijn echte ontmoetingsplaatsen waar zij een hecht sociaal netwerk kunnen 
uitbouwen. Ook woonzorgvoorzieningen moeten buurtgericht werken en geen 
afgesloten eiland vormen in de wijk. Door de deuren van onze welzijnscentra 
open te zetten voor jongeren en omgekeerd ouderen ook op bezoek te laten gaan 
in onze scholen, willen wij de verschillende generaties Leeuwenaars dichter bij 
elkaar brengen.

2.  EEN  
ZORGZAAM 
LEEUW
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>> We zetten in op betaalbaar wonen in 
eigen streek voor elke Leeuwenaar

>> We realiseren 64 assistentiewoningen en 
een dienstencentrum op de site Wilgenhof

>> We breiden de werking van de Belbus 
met vrijwilligers van het OCMW verder uit 

>> We ondersteunen senioren om zo lang 
mogelijk thuis te wonen via diensten 
zoals het Wit-Gele Kruis, poetshulp en 
boodschappendienst, … in combinatie 
met mantelzorg

>> We breiden mantelzorg uit naar perso-
nen die niet onder hetzelfde dak wonen

>> We gaan vereenzaming tegen door pro-
jecten zoals Bclose van Bpost waarbij de 
postbode op bezoek komt om risicositu-
aties op te sporen en te signaleren

>> We helpen ouderen aansluiting vinden 
bij ons seniorenaanbod en seniorennet-
werk

>> We organiseren jaarlijks een schitterend 
seniorenfeest en een wervende  
seniorenbeurs 

>> We breiden de capaciteit en  
de flexibiliteit van onze kinderopvang uit

>> We versterken en stimuleren de samen-
werking met het Huis van het Kind 

>> We verhogen de ondersteuning voor 
beginnende onthaalouders

>> We detecteren samen met scholen en 
middenveld kansarmoede tijdig en 
zoeken structurele oplossingen voor alle 
vormen van armoede.

>> We zijn een inclusieve en toegankelijke 
gemeente voor mensen met een  
beperking

>> We bouwen een pensioenloket uit voor 
informatie en hulp bij aanvraag pensioen

>> We investeren in gebruiksvriendelijke  
en toegankelijke websites 
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Nergens renderen investeringen beter dan in het basisonderwijs. Hoe jonger de 
kinderen, hoe groter de leerwinst, dat geldt zowel voor taalvaardigheid als voor 
sociale vaardigheden. De 11 bloeiende Leeuwse basisscholen waar bijna 3000 
jongeren school lopen zijn dan ook onze eerste partners om een veerkrachtige, 
verbonden samenleving uit te bouwen. Zij zijn als geen ander spiegels van onze wijken 
in al hun verscheidenheid en het kloppend hart van de lokale gemeenschap.  
Een goede kennis van de onderwijstaal, het Nederlands, is de sleutel tot een 
succesvolle schoolloopbaan voor de leerlingen, maar ook voor een geslaagde 
integratie van de ouders. Daarom willen wij leerlingen positief stimuleren om ook 
buiten de school aan hun taalvaardigheid te werken en ouders alle kansen geven 
om laagdrempelig Nederlands te leren. Tegelijkertijd willen wij de Nederlandstalige 
kinderen een sterke meertaligheid meegeven als troef voor het leven.

3.  EEN  
LEREND 
LEEUW

>> We breiden de Leeuwse schoolin-
frastructuur verder uit en renoveren 
waar nodig

>> We halen samen met Kind en Gezin 
elke kleuter tijdig en voldoende naar 
school 

>> We hanteren transparant inschrij-
vingssysteem met maximale  
keuzevrijheid voor ouders

>> We sensibiliseren rond het belang 
van Nederlands voor schoolse  
prestaties en integratie
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>> We breiden de stages voor kinderen  
in het kader van Nederlands  
taalstimulering uit

>> We versterken lesaanbod Nederlands 
voor ouders in scholen én  
(sport)verenigingen

>> We stimuleren een vrij aanbod vreemde 
talen (Frans en Engels) in onze  
basisscholen

>> We ondersteunen Leeuwse basisscholen 
in digitalisering en ICT-ondersteuning

>> We vereenvoudigen en beperken de 
schoolfactuur samen met armoede- 
organisaties 

>> We stimuleren de samenwerking tussen 
scholen en Rode Kruis rond EHBO en 
reanimatie

>> We richten een sportbeurs in voor 
schoolkinderen met alle lokale  
sportverenigingen

>> We stimuleren de samenwerking tussen 
Leeuwse scholen en academies,  
harmonie of fanfare om nog meer  
jongeren warm te maken voor de  
Leeuwse kunstverenigingen 

>> We stimuleren en faciliteren scholen en 
verenigingen om de handen in elkaar te 
slaan en zomerkampen aan te bieden die 
onderwijs, sport en spel combineren 

>> We versterken het aanbod cursussen en 
opleidingen voor volwassenen 
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4.  EEN  
MOBIEL 
LEEUW

SINT-PIETERS-LEEUW

In een gemeente met meer dan 220 km wegennet is een veilig en vlot verkeer een 
blijvende uitdaging. We mogen dan ook trots zijn op onze goed onderhouden 
wegen en fietspaden. Toch is er nog veel werk en moeten we deze investeringen 
doortrekken. Wij hanteren daarbij het STOP-principe (Stappen, Trappen, 
Openbaar vervoer en Persoonlijk vervoer in die volgorde) waarmee we duidelijke 
prioriteit geven aan de zachte weggebruiker. Zo moeten schoolomgevingen bij 
uitstek verkeersluwe plaatsen zijn waar iedereen zich veilig te voet en met de 
fiets kan bewegen en onze kinderen gezonde lucht opsnuiven. Met geregelde 
snelheidscontroles, snelheidsremmers en trajectcontroles op onze invalswegen 
willen we de veiligheid van de zachte weggebruiker garanderen en chauffeurs 
aansporen tot verantwoordelijk rijgedrag en hoffelijkheid in het verkeer. 

>> We ontsluiten de Bergensesteenweg 
en zorgen voor een vlottere  
doorstroming 

>> We vervolledigen ons fietspadennet-
werk en pakken de blinde vlekken 
aan

>> We vernieuwen voetpaden o.a. in 
de Camille Leunenstraat en Petrus 
Huysegomsstraat, …

>> We evalueren het succes van auto-
luwe schoolstraten en breiden ze uit 
waar mogelijk

>> We richten autoluwe omgevingen en 
fietsenstallingen in bij de wekelijkse 
markten

>> We lobbyen voor stipte en frequente 
bus- en trein verbindingen ook in 
het weekend

>> We stemmen de verschillende snel-
heidsregimes logisch op elkaar af

>> We houden frequente snelheidscon-
troles en gebruiken snelheidsrem-
mers op kleinere verbindingswegen

>> We investeren in bijkomende  
trajectcontroles in samenwerking 
met de politiediensten op invals- 
wegen zoals de Pepingsesteenweg 
en de Brusselbaan

>> We houden nauw overleg met hoge-
re overheden en buurgemeenten om 
verkeersoverlast te vermijden

12



5.  EEN  
VEILIG  
LEEUW

Veiligheid start voor ons dicht bij de mensen, met wijkinspecteurs, 
gemeenschapswachten en buurtwerkers die samen met de andere 
gemeentediensten vlot aanspreekbaar zijn en de gevoeligheden in hun wijk goed 
kennen. Een aanwezige en bereikbare politiedienst, zowel overdag als ’s nachts, 
en ANPR camera’s moeten instaan voor de veiligheid van iedere Leeuwenaar. 
De veiligste straat is voor ons echter niet de straat met het meeste blauw en 
camerabewaking, maar wel de straat waar iedereen elkaar kent en naar elkaar 
omkijkt.

 

>> We treden snel, streng maar  
rechtvaardig op bij elke vorm  
van openbare overlast

>> We bouwen buurtnetwerken uit 
waar bewoners en politie in overleg 
kunnen gaan

>> We investeren in zichtbaarheid en 
bereikbaarheid van politie, overdag 
en ’s nachts

>> We blijven gericht sensibiliseren 
rond inbraak- en diefstalpreventie

>> We gebruiken ANPR camera’s  
efficiënt voor identificatie  
voertuigen bij criminaliteit

>> We stellen voor evenementen een 
veiligheidsdossier op en voeren 
risicoanalyse uit 

>> We passen veiligheidsmaatregelen 
bij evenementen aan aan het  
dreigingsniveau
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SINT-PIETERS-LEEUW

6.  EEN 
BRUISEND 
LEEUW, 
SPORTIEF EN 
CULTUREEL 

SINT-PIETERS-LEEUW

‘Mens sana in corpore sano’ is in onze hectische tijden meer dan ooit een belangrijk 
doel om na te streven. Een gezond evenwicht tussen het geestelijke en fysieke, tussen 
in- en ontspanning is essentieel voor onze levenskwaliteit. Daarom willen we het 
bestaande sportief en cultureel vrijetijdsaanbod in onze gemeente uitbreiden en nog 
meer afstemmen op elke Leeuwenaar, jong of oud, fanatiek sporter of FIFA-gamer, 
weg van klassiek of Urban dance. Via een uitgebreid aanbod en doelgerichte promotie 
willen we elke inwoner bereiken en in beweging krijgen. We nemen als gemeente de 
zorg voor kwaliteitsvolle huisvesting van onze jeugdverenigingen, die traditioneel 
vaak door de parochie werd voorzien, over waar nodig.

 

>> We verbeteren de indoor en outdoor 
sport- en cultuurinfrastructuur 

>> We vernieuwen op korte termijn  
de sporthal van het Wildersport- 
complex

>> We ondersteunen jeugdverenigingen 
actief bij de vernieuwing van hun 
infrastructuur: accommodatie KLJ 
Vlezenbeek & inplanting lokalen op 
site sporthal Negenmanneke

>> We breiden de sporthal uit  
met een klimmuur

>> We vernieuwen op middellange 
termijn het zwembad

>> We renoveren de voetbalvelden  
en infrastructuur van  
FC Negenmanneke en KV Brucom 

>> We voorzien in elke wijk  
petanque-banen en maken  
bestaande banen regen- en windvrij
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>> We promoten Sint-Pieters-Leeuw als 
aantrekkelijke gastgemeente voor bo-
venlokale evenementen zoals de Gordel, 
Binckbanktour, Breugelfeesten, …

>> We organiseren toegankelijke en  
moderne sportevenementen zoals een 
Start to run met kinderopvang of Urban 
Trail door de mooiste bezienswaardig- 
heden van onze gemeente

>> We trekken met een brede en wervende 
cultuurprogrammatie naar elke Leeuwse 
wijk 

>> We moedigen kunst- en  
muziekopleidingen aan vanaf 6 jaar 

>> We organiseren een kinderhappening 
voor de 3000 schoolgaande kinderen in 
Leeuw

>> We koesteren ons historisch erfgoed 
zoals kasteel Coloma en zijn rozentuin en 
Leeuwse klassiekers zoals de Kerstcor-
rida, Strapatzen, de Hoebelfeesten, 
de trekpaardendag, de stoepmarkt en 

stimuleren ze tegelijkertijd om  
eigentijds en wervend te blijven

>> We ondersteunen de sterke doorstart 
van het jeugdhuis door en voor  
de jongeren 

>> We bekijken de respectvolle herbestem-
ming van leegstaande kerkgebouwen in 
nauw overleg met de parochie

>> We werken verder aan een moderne 
online bib met voldoende afhaalpunten 
in elke wijk

>> We leggen feestbussen in op oudejaars-
avond en Carnaval voor de Leeuwse 
feestvierders

>> We verzorgen een sfeervolle inrichting en 
decoratie in Colomapark en dorpskernen 

>> We bouwen het evenementenloket  
verder uit
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SINT-PIETERS-LEEUW

7.  EEN  
GROEN, 
ECOLOGISCH 
EN PROPER 
LEEUW

SINT-PIETERS-LEEUW

Nu de Vlaamse Regering tegen 2040 een “betonstop” heeft goedgekeurd om de 
open ruimte in Vlaanderen te beschermen, krijgt Sint-Pieters-Leeuw nog meer 
verantwoordelijkheid en beleidsruimte om een eigen visie te ontwikkelen op 
het vlak van ruimtelijke ordening. Dat is geen overbodige luxe om de landelijke 
charme en het groene karakter van onze gemeente ook voor onze kinderen veilig 
te stellen. Ook de strijd tegen wateroverlast is al jaren één van onze speerpunten. 
De hermeandering van de Zuunbeek is daar een mooi voorbeeld van. Tot slot 
is ook netheid voor ons een beleidsprioriteit. Meer dan de helft van de Vlaamse 
gemeenten heeft zich intussen aangesloten bij de statiegeldalliantie. Want plastic 
flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het 
zwerfafval in onze bermen. Sint-Pieters-Leeuw mag dan ook niet achterblijven!

 

>> We zetten de strijd tegen waterover-
last en bodemerosie verder 

>> We concretiseren het hemelwater-
plan en creëren extra waterbuffering

>> We bewaren het landelijk karakter 
via sterke toekomstvisie ruimtelijke 
ontwikkeling 

>> We conserveren en ontwikkelen 
natuurgebieden en parken

>> We richten meer groene ruimtes  
in in stedelijke kernen 
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>> We geven een nieuwe recreatieve  
invulling aan de terreinen rond  
het Wildersportcomplex

>> We gaan voor goed onderhouden,  
propere en vlot toegankelijke kerkhoven 
en parken

>> We investeren in energiezuinige  
maatregelen voor openbare gebouwen 

>> We gaan voor zonnepanelen en  
groendaken op gemeentelijke gebouwen

>> We leggen meer waterdoorlatende ver-
harding op toegangswegen en parkings 

>> We gaan voor 100% LED-verlichting in 
straten en op openbare plaatsen

>> We gaan voor geluidsschermen langs de 
autosnelweg om levenskwaliteit  
te verhogen

>> We voeren de strijd tegen sluikstorten  
op zowel preventief als repressief

>> We breiden de vloot veegmachines uit 
met ecologische onkruidbestrijding

>> We organiseren frequente netheidsacties 
met vrijwilligers i.s.m. ‘Mooimakers’

>> We evalueren grondig de huisvuil- 
ophaling en frequente lediging van  
glascontainers

>> We stimuleren herbruikbare bekers en 
duurzame verpakkingen op  
evenementen

>> We bepleiten een aparte bevoegdheid 
voor Dierenwelzijn om van Leeuw een 
diervriendelijke gemeente te maken met 
sensibiliseringsacties voor diereneige-
naars, goed afgebakende losloopzones 
voor honden en educatieve projecten 
rond dierenwelzijn 
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SINT-PIETERS-LEEUW

8.  EEN  
ONDERNEMEND 
LEEUW 

SINT-PIETERS-LEEUW

De lokale handelskernen, de bedrijvenzones op de Bergensesteenweg, de vele 
lokale producenten, de wekelijkse markten, … ook op het vlak van ondernemen 
heeft Sint-Pieters-Leeuw voor elk wat wils. Dat ondernemerschap willen wij verder 
stimuleren via administratieve vereenvoudigingen en een modern en uitnodigend 
loket voor ondernemers. Ook zelfstandige starters willen wij extra ondersteunen 
met raad en daad. Last but not least krijgen ook de land- en tuinbouwers zowel 
op onze lijst als in ons programma een prominente plaats. Zij zijn bijzonder 
belangrijk voor de economie, het uitzicht en de ecologie in onze gemeente en 
verdienen dan ook al onze aandacht.

 

>> We ondersteunen lokale ondernemers onder meer via bedrijvencentra 

>> We ondersteunen en promoten lokale handelaarsverenigingen 

>> We bouwen verder aan een modern en aantrekkelijk ondernemingsloket voor 
steunmaatregelen, reglementeringen, vergunningen en toelatingen

>> We ondersteunen en promoten de wekelijkse markten

>> We promoten streekproducten en streekproducenten 

>> We optimaliseren onze bedrijventerreinen 

>> We blijven onze land- en tuinbouwers ondersteunen met raad en daad
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9.  EEN 
FINANCIEEL 
GEZOND 
LEEUW

Dankzij verantwoordelijk en vooruitziend beleid op de post van financiën en 
begroting hebben we er deze legislatuur voor gezorgd dat de gemeenteschulden 
met meer dan 10 miljoen euro daalden en onze gemeente financieel gezond 
is. Tegelijkertijd hebben we de nodige ruimte vrijgemaakt voor noodzakelijke 
investeringen bijv. in openbare werken, waterbeheer, kinderopvang, … Wij willen 
dan ook verder evolueren in deze gunstige richting.

 

>> We behouden een gunstig belastingregime in vergelijking met naburige gemeenten

>> We houden de gemeenteschulden verder onder controle

>> We besparen verder door uitbreiding LED verlichting straten en openbare plaatsen

>> We maken maximaal gebruik van subsidies van de Vlaamse en federale Overheid
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10.  EEN  
TRANSPARANT,  
OPEN EN KLANT- 
VRIENDELIJK  
LEEUW 

Onze eerste partner bij goed bestuur is het gemeentepersoneel dat elke dag met raad 
en daad klaarstaat voor het goed functioneren van onze gemeente. Samen met hen 
willen wij onze dienstverlening verder moderniseren en optimaliseren, bijvoorbeeld 
via het e-loket of werken op afspraak. Daarvoor is een respectvolle samenwerking 
tussen politiek en administratie essentieel. 

 

>> We werken efficiënt en respectvol samen tussen politiek,  
administratie en elke Leeuwenaar

>> We breiden de diensten van het e-loket maximaal uit

>> We voorzien gratis Wifi in elk gemeentelijk gebouw

Maar om ons programma te realiseren rekenen we ook op elk van u. Overleg en 
inspraak zijn essentiële voorwaarden voor goed lokaal beleid. Daarom hebben wij in 
de aanloop naar deze verkiezingen huisbezoeken afgelegd in elke Leeuwse wijk om 
te horen wat leeft bij de Leeuwenaar en die zorgen te vertalen naar ons programma. 
Ook de komende jaren willen we jullie bij het beleid betrekken door geregelde 
inspraakmomenten te organiseren over belangrijke thema’s en vlot aanspreekbaar  
te zijn. 

>> Want Leeuw dat zijn wij allen samen! 
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PLAATS

1 BART
KEYMOLEN

De laatste zes jaar heb ik me als 
schepen vanuit mijn bevoegd-
heden openbare werken, jeugd, 
kinderopvang, BKO, speelplei-
nen en landbouw dagelijks 
ingezet voor onze prachtige 
gemeente. Onze kinderen en 
onze jonge gezinnen zijn de 
toekomst van onze gemeente. 
Ons openbaar domein mooi en 
veilig houden geeft garantie op 
leuk wonen in onze gemeente. 
Landbouw en natuur verdienen 
zeker een belangrijke plaats in 
dit verhaal van een leefbare en 
groene gemeente! 

PLAATS

2 AN
SPEECKAERT

Als mama van 2 jonge kindjes 
ligt mijn focus vooral op de the-
ma’s kinderopvang, onderwijs 
en jeugdwerking. Als actieve 
sporter (volleybal, lopen, 
zwemmen en tennis) vind ik 
het belangrijk dat daarvoor 

ook ruimte is in onze gemeen-
te. Gezien mijn economische 
achtergrond vind ik lokale mid-
denstand en gezonde gemeen-
tefinanciën ook belangrijke 
aandachtspunten.

PLAATS

3 PAUL 
DEFRANC

Vele jaren was en ben ik actief 
in diverse verenigingen. Met een 
sterke ploeg wens ik mij verder 
in te zetten en mee te werken 
aan het sociale beleid in onze 
gemeente.

PLAATS

4 ANN
DE RIDDER

Met de drie D’s die voorko-
men in mijn naam, ga ik voor 
een 3D-aanpak: Dialoog, 
Digitaal en Duurzaam. Met veel 
gedrevenheid ben ik al 18 jaar 
actief voor CD&V als OCMW- en 
gemeenteraadslid. Daarnaast 
ben ik voorzitster van Vrouw & 
Maatschappij en ben actief in 
het verenigingsleven.  

Als leraar (toerisme en com-
municatie) voel ik connectie 
met alle generaties met daarbij 
speciale aandacht voor sociale 
zaken, veiligheid, gezondheid 
en milieu, recreatie en  
onderwijs.

PLAATS

5 SIEBE 
RUYKENS

Een 30-jarige Vlezenbekenaar 
die van zijn passie zijn beroep 
heeft gemaakt. Als algemeen 
directeur van de gemeente 
Kapelle-op-den-bos bouw ik 
dagelijks mee aan een betere 
gemeente waar het goed is 
om te wonen, werken & leven. 
Die ervaring komt nu goed van 
pas. Als actief bestuurslid van 
de Landelijke Gilde Vlezen-
beek besef ik eens te meer dat 
verenigingen het kloppend hart 
zijn van elk dorp. De onder-
steuning van deze Leeuwse 
verenigingen is dan ook mijn 
grootste aandachtspunt. Na 6 
jaar voorzitterschap van CD&V 
ben ik enorm trots op onze 
hechte en vernieuwde ploeg. 
CD&V leeft als nooit tevoren. 
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PLAATS

6 WIM
PEETERS

Als 38-jarige inwoner van Sint-
Pieters-Leeuw waarvan 18 jaar 
actief gemeenteraadslid wil 
ik deze ervaring met uw steun 
gebruiken om mee het beleid 
te bepalen aan de noden van 
vandaag.

PLAATS

7 JENNY 
SLEEUWAEGEN

Actief als lid en bestuurslid bij 
Femma Ruisbroek, leerkracht 
wetenschappen. Al 12 jaar 
gemeenteraadslid, gehuwd 
en moeder van twee volwas-
sen kinderen. Katten vind ik 
absoluut fascinerende dieren, 
dierenwelzijn is voor mij een 
enorm belangrijk thema. 
Ambities in de politiek: veilige 
schoolomgeving en fietspaden, 
meer en beter toegankelijke 
groene zones. Verder wil ik 
ook ijveren voor een betere 
mobiliteit.

PLAATS

8 RAYMOND 
STIENS

Als uittredend gemeenteraads-
lid wil ik mij volledig ten dienste 
stellen van onze Leeuwse 
bevolking. Prioriteit blijft voor 
mij evenwel veiligheid en het 
behoud van het landelijk – en 
Vlaams karakter van onze 
mooie gemeente. Het vereni-
gingsleven, sport en cultuur 
verdienen eveneens mijn 
bijzondere aandacht. Met jullie 
steun wil ik dit en nog veel meer 
de komende jaren verwezen-
lijken.

PLAATS

9 FATMA
BALKIS

“Ik wil er zijn voor alle Leeuwe-
naren”. Getrouwd met Yücel Bas 
en 2 zoontjes Cinar en Ilkay. Ik 
wil zorg besteden aan inbur-
gering van nieuwe inwoners. 
Meedenken en zorgen voor een 
veilige schoolomgeving en als 
vrouw verantwoordelijkheid 
nemen.

PLAATS

10 EDDY MARC  
VANISTERBEEK

De “geknipte” man voor uw 
gemeente. Met mijn 43 jaar 
ervaring als zelfstandige weet ik 
dat een gemeente besturen van 
zeer groot belang is. Ik ijver voor 
een beleid (financieel, gezond-
heid, tewerkstelling, veiligheid, 
groen, kinderopvang, senioren, 
enz.) dat op een correcte en 
respectvolle manier in goede 
banen wordt geleid, en dit voor 
iedere inwoner van deze Vlaam-
se gemeente. Ongeacht de taal 
en de afkomst, met wederzijds 
respect voor elkaar, zodat onze 
(klein)kinderen eveneens in 
een geweldige gemeente zullen 
wonen. Daarom is uw stem 
belangrijk voor mij en onze 
CD&V-ploeg.

PLAATS

11 TATJANA 
DE LOECKER

Tijdens mijn studententijd was 
ik vrijwilligster in een naschools 
project voor kinderen uit 
maatschappelijk moeilijkere 
situaties, wat ervoor zorgde 
dat ik mij graag nog meer wou 
inzetten voor onze jongeren.  
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Om deze reden ben ik ook 
voorzitster geweest van de 
werkgroep Onderwijs binnen 
JongCD&V en ben ik momenteel 
voorzitster van de werkgroep 
Jeugdwelzijn van JongCD&V. 
Daarnaast ben ik ook sinds 2017 
lid van het nationaal bureau 
van JongCD&V en voorzitster 
van de JongCD&V Sint-Pieters-
Leeuw. Verder wil ik mij ook 
graag inzetten voor gezondheid 
en leefmilieu, twee andere 
onderwerpen die me nauw aan 
het hart liggen. 

PLAATS

12 LIESELOT  
VANKEERBERGHEN

Een jonge, gedreven vrouw 
uit Oudenaken met een hart 
voor lokaal ondernemerschap. 
Door mijn opvoeding in een 
landbouwersgezin, mijn studies 
en mijn werkervaring zijn lokale 
middenstand en financiën mijn 
speerpunten. Onze onderne-
mers, land- en tuinbouwers en 
verenigingen verdienen vol-
doende waardering. Als moeder 
besef je dat ook een beleid voor 
een jeugdvriendelijke en een 
leefbare gemeente belangrijk is. 
Overigens dient de vrouwelijke 
stem in onze gemeente meer 
vertegenwoordigd te worden.

PLAATS

13 KATLEEN
EVENEPOEL  

Geboren en getogen te 
Oudenaken. Lid van KVLV en 
Landelijke Gilde. Bezit van een 
economisch diploma, alsook 
een diploma leerkracht 
secundair onderwijs. Enthousi-
ast, gedreven, steeds met een 
glimlach. Mijn interesses gaan 
uit naar cultuur, onderwijs/
jeugd, senioren, sport, 
veiligheid en lokale economie.

PLAATS

14 YVES
HAUWAERT

De laatste jaren sluipt de 
verstedelijking verder onze 
prachtgemeente binnen en na 
Ruisbroek en Negenmanneke 
de afgelopen decennia is dat 
nu ook fel te merken in Zuun. 
Strenger optreden tegen over-
last en sluikstorten en werken 
aan een betere integratie 
zijn een noodzaak, zodat de 
gemeente haar eigen identiteit 
kan behouden, waar het goed is 
om te wonen.

PLAATS

15 MARYLENE
HASPESLACH  

Gehuwd met Eddy en moeder 
van Aurelie en Brian alsook fiere 
meter van kleinzoon Jayden. Ik 
heb 25 jaar een groentekwekerij 
uitgebaat met mijn echtgenoot. 
Nu al 13 jaar eigenaar van 
kledingzaak Boetiek Marylene 
en gespecialiseerd in restyling. 
In mijn omgeving ben ik gekend 
als een hartelijk sociaal iemand 
die voor iedereen klaarstaat 
alsook iemand met een sterk 
karakter. Leer van het verleden. 
Leef in het heden en bereid je 
voor op de toekomst. Recht-
vaardigheid, veiligheid en 
diversiteit in Sint-Pieters-
Leeuw, daar ga ik voor.

PLAATS

16 WOUTER
SUENENS

Als student in de Rechten en 
Economie met reeds ervaring als 
werkstudent bij een advocaten-
kantoor, ben ik snel geïnteres-
seerd geraakt in politiek. Naast 
mijn studies ben ik scoutsleider, 
vrijwilliger bij een hulpdienst en 
voetbalscheidsrechter. >> 
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Gesteund door familielid ere-
schepen Georges Suenens, en 
in samenwerking met de sterke 
CD&V-ploeg en -vooral (!)- met U, 
wil ik mij inzetten voor een goed 
en transparant bestuur in een 
(financieel) gezond Leeuw.

PLAATS

17 MONIQUE 
AGNEESSENS

Ik werk in de keuken van de ge-
meenteschool “Den Top”. Ik ben 
moeder van twee volwassen 
zonen en ik heb er sinds kort een 
kleinzoontje bij. Ik heb een hart 
voor kinderen en ik wil me dan 
ook inzetten voor kinderopvang, 
scholenomgevingen en de be-
volking van Sint-Pieters-Leeuw.

PLAATS

18 BRAHIM
HARFAOUI

Vanuit mijn professionele erva-
ring als postbode en mijn so-
ciale ingesteldheid kom ik elke 
dag in contact met tientallen 
mensen uit Sint-Pieters-Leeuw. 
Hierdoor ken ik de noden en 
verlangens van onze inwoners 
en wil ik mij bijzonder inzetten 
voor een veilige en leefbare 

gemeente, met bijzondere aan-
dacht voor een goede integratie 
en een solidaire samenleving 
tussen de verschillende ge-
meenschappen.

PLAATS

19 BAUKE
PETRUS

Ik woon al heel mijn leven in 
Vlezenbeek. Sinds vorig jaar 
ben ik ook vaak te vinden in 
Brussel, waar ik studeer. In 
augustus 2017 werd ik, na twee 
jaar leiding geven, hoofdleiding 
bij KLJ Vlezenbeek meisjes. Ik 
wil mij graag inzetten voor de 
jeugd.

PLAATS

20 WOUTER
DE CRAEN

20. Als leraar 
Latijn en Maatschappij op het 
Sint-Niklaasinstituut en kabi-
netsmedewerker van minister 
van Onderwijs Hilde Crevits 
zijn onderwijs en politiek mijn 
absolute stokpaardjes. Een 
goede kennis van het Neder-
lands, een rijke meertaligheid 
en veel inzet zijn voor mij de 
basis voor sterke schoolpresta-
ties maar ook voor respectvol 

samenleven in onze prachtige 
gemeente. Daarom voeden 
we onze vier knappe zoontjes 
tweetalig op en engageren we 
ons op verschillende vlakken in 
Zuun. Als geboren chiroleider, 
sportfanaat en deskundige in 
de raad van bestuur van Colo-
ma zijn Jeugd, Sport en Cultuur 
mijn andere speerpunten.

PLAATS

21 ILKE
DENEYER

Ik studeer orthopedagogie, 
toegepaste jeugdcriminologie 
in Antwerpen. Ik sta al 3 jaar op 
verschillende speelpleinen en 
begeleid ook jongerenvakan-
ties. Ik wil dat er meer wordt 
omgekeken naar de jeugd en 
mensen met een beperking.

PLAATS

22 STIJN
BARBÉ

Ik wil me de komende zes jaar 
graag inzetten voor een open 
en verwelkomend Leeuw waar 
nog betaalbare ruimte is om 
te leren, sporten, spelen en 
feesten.
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PLAATS

23 CLAUDINE 
VASTENAEKEL

Geboren en getogen in Leeuw 
en nu reeds 18 jaar woonachtig 
in ’t Negenmanneke. Ik wens mij 
in te zetten voor mijn wijk. Als 
mama van een 12-jarige zoon, 
ligt mijn aandacht op verkeers-
veiligheid en activiteiten voor 
de jeugd.

PLAATS

24 ISMAIL
ERTEM

Ik ben 38 jaar en geboren in 
Turkije. Sinds 2001 woon ik in 
België en ben ik getrouwd met 
Kirsten en vader van 2 dochters. 
Turkije is mijn vaderland, maar 
België is mijn thuis. Als voetbal-
scheidsrechter ben ik een echte 
sportliefhebber. Ik ben sociaal 
ingesteld en woon graag in Vle-
zenbeek. Ik ben ervan overtuigd 
dat wanneer je respect toont 
voor de mensen, je veel respect 
terug krijgt.

PLAATS

25 SYLVIA
DEVOS

Vanuit mijn sociale en spor-
tieve achtergrond wil ik mij 
volledig inzetten voor een 
leefbare samenleving in gans de 
gemeente en voor Ruisbroek in 
het bijzonder. Ik sta altijd klaar 
om mensen te helpen.

PLAATS

26 JACQUES 
SWINNEN

Het seniorenbeleid heeft me be-
roepshalve 25 jaar lang geboeid 
en nu ik als gepensioneerde zelf 
deel uitmaak van de senioren-
groep, wil ik mijn professionele 
kennis en ervaring ten dienste 
stellen van de Leeuwse bevol-
king. De meer dan 6.000 65+ 
medeburgers moeten zo nodig 
kunnen rekenen op kwali-
teitsvolle zorg en zo gewenst 
beroep kunnen doen op gratis 
computercursussen en gratis 
Wifi-ruimte. Onze maatschap-
pij moet blijven stoelen op 
duidelijke en essentiële normen 
en waarden zoals vrijheid, 
gelijkheid, solidariteit, respect 
en netheid.  

Qua netheid is zwerfvuil op 
zichzelf een algemene bron van 
irritatie die maakt dat de strijd 
tegen het sluikstorten nog moet 
worden opgevoerd.

PLAATS

27 LIEVE
STEENS

Op een Steen(s) kan je bouwen! 
Aandacht voor kinderen als 
leesmoeder, in de “weeg” en 
door het organiseren van acties 
voor de Ziekenhuisclowns. Met 
onze sterke CD&V-ploeg bouwen 
we aan onze mooie, Vlaamse 
gemeente. Heb je geen vervoer? 
Ik ben (v)rijwilliger-chauffeur. Je 
mag mij altijd bellen.

PLAATS

28 ANNIE 
DE DONDER

Ik heb altijd in Zuun gewoond. 
Sinds 1991 onthaalmoeder in 
de gemeente. Gehuwd met Yves 
Adriaens, voorzitter KWB Zuun. 
Samen hebben we 2 dochters 
en 2 flinke kleindochters. Reeds 
enkele jaren lid van joggingclub 
Leeuwerik. Hobby’s: joggen, 
wandelen en petanque. Een brui-
send verenigingsleven in onze 
gemeente is mijn streefdoel.
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PLAATS

29 LUCIEN
WAUTERS

Als uittredend schepen wil ik 
mij verder blijven inzetten voor 
de gezondheid en het welzijn 
van alle inwoners van Sint-Pie-
ters- leeuw en voor de tewerk-
stelling in eigen streek.

PLAATS

30 LUC 
VAN RUYSEVELT

Als uittredend schepen, 
senioren - lokale economie – 
markten, prijs ik mij gelukkig, de 
voorbije jaren, collegiaal te 
hebben mogen samenwerken 
om noodzakelijke en nuttige 
projecten te realiseren. Trouw 
blijvend aan mijn inzet, sociaal 
engagement en WIJ-gevoel, 
wars van alle populistisch 
doemdenken, blijf ik fervent 
voorstander van onze historisch 
opgebouwde waarden, die we 
in alle geledingen van onze 
groot-leeuwse bevolking 
terugvinden. Want ‘WIJ’ leveren 
wel degelijk onderwijs aan 70 % 
van de schoolgaande jeugd, 
‘WIJ’ zijn zieken- en gehandi-
captenzorg, ‘WIJ’ beschermen 
onze bedienden en arbeiders, 
‘WIJ’ zijn de senioren- en 
jeugdverenigingen, ‘WIJ’ zijn 
ook de landbouwer enz. Bij 
deze wens ik jullie allen een 
weloverwogen keuze met 
respect voor de samenleving.

PLAATS

31 JOS 
SPEECKAERT

Eerste schepen. 24 jaar ervaring 
in de gemeentepolitiek dank zij 
het vertrouwen van honderden 
kiezers. Als lijstduwer wil ik 
die ervaring delen met onze 
jongere kandidaten om, in 
combinatie met hun creativiteit, 
motivatie en inzet, de toekomst 
van onze gemeente veilig te 
stellen.
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Maximale investeringen 
in veilig FIETSverkeer & toerisme
Woningen op maat 
in een veilige buurt
Slim waterbeheer
Lokaal innovatief ondernemen 
en klimaatbeleid
Betere zorg 
en meer levenskwaliteit

TOM 
DEHAENE

LIJSTTREKKER PROVINCIE 

BART
KEYMOLEN

LIJSTTREKKER 
SINT-PIETERS-LEEUW

1

15

1

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
#TOEKOMSTOPMAAT
Voor ons volledig programma www.tomdehaene.be

Geef uw stem meer gewicht, kies voor meerdere 
kandidaten op dezelfde lijst. Kan u niet zelf gaan 
stemmen? Geef volmacht.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

TOM DEHAENE

ELKE ZELDERLOO

KRIS POELAERT

GEERTRUI VAN ROMPUY-WINDELS

SAMMY MAHDI

LAURA NEVENS

GOEDELE VAN RUYSEVELT

DAAN VERTONGEN

CHRISTOPHE PONSARD

KRISTEL STOUFFS

SONJA ZELCK-BOSMANS

GREET SEGERS

MARIE-PAULE BOCKSTAL

ANDRÉ PANNEELS-VAN RIJN

JOS SPEECKAERT

JAN ROLIES

RITA TRIEST

WALTER DE DONDER

SONJA BECQ

MICHEL DOOMST

JOS
SPEECKAERT

PLAATS 15 PROVINCIE
LIJSTDUWER 

SINT-PIETERS-LEEUW

Provincieraads-
verkiezingen



St.-Laureins-Berchem 

Oudenaken

Vlezenbeek

St.-Pieters-Leeuw

Ruisbroek

>>  CD&V  
ON TOUR

>>  WIJK  
VLEZENBEEK

>>  WIJK  
NEGENMANNEKE

>>  WIJK ZUUN>>  WIJK WITTE ROOS
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1 Bart Keymolen

2 An Speeckaert

3 Paul Defranc

4 Ann De Ridder

5 Siebe Ruykens

6 Wim Peeters

7 Jenny Sleeuwaegen

8 Raymond Stiens

9 Fatma Balkis

10 Eddy Marc Vanisterbeek

11 Tatjana De Loecker

12 Lieselot Vankeerberghen

13 Katleen Evenepoel

14 Yves Hauwaert

15 Marylene Haspeslach

16 Wouter Suenens

17 Monique Agneessens

18 Brahim Harfaoui

19 Bauke Petrus

20 Wouter De Craen

21 Ilke Deneyer

22 Stijn Barbé

23 Claudine Vastenaekel

24 Ismail Ertem

25 Sylvia Devos

26 Jacques Swinnen

27 Lieve Steens

28 Annie De Donder

29 Lucien Wauters

30 Luc Van Ruysevelt

31 Jos Speeckaert
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Geef uw stem meer gewicht, kies voor meerdere kandidaten op dezelfde lijst.  
Kan u niet zelf gaan stemmen? Geef volmacht. Ontdek meer over onze kandidaten 
en ons programma op onze website www.leeuw2018.be.

www.leeuw2018.be
U vindt Jos Speeckaert ook  
terug op de 15de plaats bij  
de provincieraadsverkiezingen.


