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Voorwoord 

 
Ieder jaar wordt aan de raad gevraagd de jaarrekening van het vorige dienstjaar ter 
goed te keuren. De jaarrekening toont de financiële resultaten van de werking van het 
afgelopen jaar en leert ons hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van het be-
stuur.  
 
Het jaarverslag wil een aanvulling zijn op de financiële gegevens, door een beeld te ge-
ven van de werking en de realisaties van het gemeentebestuur, en leert wat er achter de 
financiële gegevens schuilgaat. Voor het bestuur kan het jaarverslag in combinatie met 
de rekening een belangrijk beleidsinstrument zijn dat toelaat het gevoerde beleid te eva-
lueren en indien nodig of gewenst bij te sturen. 
 
2019 was het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode in een gewijzigde bestuurlijke 
context ingevolge het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Wat in theorie een 
politiek-bestuurlijke omwenteling was, is in de praktijk vlot verlopen. Niet alleen neemt 
de gemeenteraad nu ook rol en opdracht van OCMW-raad op, maar is de raad ook tege-
lijk de raad van bestuur van het gemeentelijke AGB. 
 
Eenmaal de nieuwe raad en college waren geïnstalleerd, werd de blik al gericht naar de 
opmaak van het nieuw meerjarenplan voor de periode 2020-2025. Er werd al in het 
voorjaar een traject gestart waarbij alle diensten hun input konden geven, en dat ein-
digde met de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 door de raden van 19 de-
cember 2019. 
 
De functie van het jaarverslag als communicatie-instrument willen wij niet verwaarlozen. 
Alle beleidsdomeinen worden in het jaarverslag belicht. Daarom is het een interessant en 
leerzaam instrument voor onze inwoners. Het jaarverslag wordt daarom ook gepubliceerd 
op de gemeentelijke website www.sint-pieters-leeuw.be.  
 
Een open communicatie impliceert ook dat wij uitkijken naar uw opmerkingen en sugges-
ties over dit jaarverslag. Noteer ze en bezorg ze aan de communicatiedienst.  
 
Alvast veel leesplezier! 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen. 

 

Walter Vastiau      Luc Deconinck 

Algemeen directeur      Burgemeester 
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Behoorlijk bestuur 
 

 
Gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw.  
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Bestuur 
 

Politieke organen 

 

Gemeenteraad 2019. 
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Gemeenteraad 

 

Zetelverdeling 

31 leden 

- 18 N-VA/CD&V 

- 7 PF 

- 2 Groen 

- 1 Open Vld 

- 1 Vlaams Belang 

- 1 sp.a 

- 1 Gemeentebelangen 

 

Bestuursmeerderheid 

N-VA/CD&V 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling 
 
Luc Deconinck – burgemeester – N-VA 
Bart Keymolen – eerste schepen – CD&V 
Jan Desmeth – schepen – N-VA 
Gunther Coppens – schepen – N-VA 
An Speeckaert – schepen – CD&V 
Herwig smeets – schepen – N-VA 
Paul Defranc – schepen – CD&V 
Marleen De Kegel – schepen – N-VA 
Siebe Ruykens – voorzitter – CD&V 
Jean Cornand – raadslid PF 
Annie Mathieu – raadslid PF 
Kathleen D'Herde – raadslid Open Vld 
Wim Peeters – raadslid CD&V 
Georgios Karamanis – raadslid PF 
Lydie De Smet – raadslid PF 
Eddy Longeval – raadslid Vlaams Belang 
Michel Miedzinski – raadslid PF 
Guy Jonville – raadslid sp.a 
Nicole Billens – raadslid N-VA 
Gust Crabbe – raadslid N-VA 
Raimondo Palermo – raadslid PF 
Godefroid Pirsoul – raadslid PF 
Ann De Ridder – raadslid – CD&V 
Brahim Harfaoui – raadslid CD&V 
Olivier Huygens – raadslid N-VA 
Natacha Martel – raadslid – Groen 
Veerle Seré – raadslid – N-VA 
Jeroen Tiebout – raadslid – N-VA 
Betty Willems – raadslid – N-VA 
Jeroen Steeman – raadslid - Groen 
Aurore Vanden Meersche – raadslid Gemeentebelangen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



11 

 
College van burgemeester en schepenen/vast bueau 2019. 
 
 
Het college van burgemeester en schepenen 
 
 
Samenstelling en bevoegdheden 
 

Naam Titel 

Deconinck Luc (N-VA) Burgemeester 
 Algemene coördinatie 
 Algemene en integrale veiligheid 
 Politie en brandweer 
 Financiën en begroting 
 Burgerlijke stand en bevolking 
 Juridische zaken 
 PR en communicatie 

Keymolen Bart (CD&V) Eerste schepen 
 Openbare werken 
 Groen 
 Waterbeheersing 
 Ruimtelijke ordening en omgevingsvergunning 

Desmeth Jan (N-VA) Schepen 
 Welzijn, OCMW en sociale zaken 
 Cultuur, Bibliotheek en Erfgoed 
 Erediensten 
 Mobiliteit en Verkeer 

Coppens Gunther (N-VA) Schepen 
 Gemeentelijke gebouwen en begraafplaatsen 
 Senioren 
 Landbouw 
 ICT 
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Speeckaert An (CD&V) Schepen 
 Onderwijs 
 Jeugd 
 BKO 
 Speelpleinwerking 
 Gezin en kinderopvang 

Smeets Herwig (N-VA) Schepen 
 Sport 
 Lokale economie 
 Personeel 
 Nutsvoorzieningen 

Defranc Paul (CD&V) Schepen 
 Milieu 
 Afvalbeleid 
 Vlaams beleid 
 Integratie 
 Gelijke kansen 
 Woon- en grondbeleid 

De Kegel Marleen (N-VA) Schepen 
 Toerisme 
 Werkgelegenheid 
 Kunstacademie 
 Markten, foren en feestelijkheden 
 Ontwikkelingssamenwerking 
 Volksgezondheid 

Vastiau Walter Algemeen directeur 

Ruykens Siebe (CD&V) Raadslid en voorzitter raad 

 
 
 
Vast Bureau 
  
 
Samenstelling 
 
Luc Deconinck – N-VA 
Bart Keymolen – CD&V 
Jan Desmeth – N-VA 
Gunther Coppens – N-VA 
An Speeckaert – CD&V 
Herwig Smeets – N-VA 
Paul Defranc – CD&V 
Marleen De Kegel – N-VA  
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Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 
 
 
Samenstelling 
 
Jan Desmeth 
Eddy De Cock 
Fatma Balkis 
Ines Torluccio 
Kim Paesmans 
Lieselot Vankeerberghen 
Mia Casteels 
Nicolas Rousseau 
Sarah Van Hassel 
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Raadscommissie mens, samenleving en ruimte 
 
 
Samenstelling 
 
 

N-VA (6) CD&V (4) 

Nicole Billens 
Gust Crabbe 
Olivier Huygens 
Veerle Seré 
Jeroen Tiebout 
Betty Willems 

Wim Peeters 
Ann De Ridder 
Brahim Harfaoui 
Siebe Ruykens 

 

PF (4) Groen (1) 

Georgios Karamanis1 
Godefroid Pirsoul 
Annie Mathieu 
Lydie De Smet 

Natacha Martel 

 

VLAAMS BELANG (0) Open Vld (0) 

/ / 

 

GEMEENTEBELANGEN (0) sp.a (0) 

/ / 

 
 

VOORZITTER 
 
Gust Crabbe 
 
 
PLAATSVERVANGEND VOORZITTER 
 
Veerle Seré 

 
  

 
1 Jean Cornand werd vervangen door Georgios Karamanis, beslissing gemeenteraad 28/03/2019. 
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Raadscommissie bestuurlijke en administratieve organisatie 
 
 
Samenstelling 
 
 

N-VA (6) CD&V (4) 

Nicole Billens 
Gust Crabbe 
Olivier Huygens 
Veerle Seré 
Jeroen Tiebout 
Betty Willems 

Wim Peeters 
Ann De Ridder 
Brahim Harfaoui 
Siebe Ruykens 

 

PF (4) Groen (1) 

Jean Cornand 
Raimondo Palermo 
Lydie De Smet 
Michel Miedzinski 

Jeroen Steeman 

 

VLAAMS BELANG (0) Open Vld (0) 

/ / 

 

GEMEENTEBELANGEN (0) sp.a (0) 

/ / 

 
 

VOORZITTER 
 
Ann De Ridder 
 
 
PLAATSVERVANGEND VOORZITTER 
 
Brahim Harfaoui 
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Dienst Secretariaat 
 

Briefwisseling 
 

 
Figuur 1. Overzicht van de inkomende brief-
wisseling 2016-2019. 
 
 
 

 
Figuur 2. Overzicht van de inkomende brief-
wisseling per dienst (gemeente) 2016-2019. 
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Figuur 3. Overzicht van de inkomende brief-
wisseling per dienst (OCMW) 2016-2019 
 
 

Gemeenteraad 
 
 

 
Figuur 4. Overzicht van de samenstelling van 
de agenda van de gemeenteraad 2016-2019 
(B GR = beslissing gemeenteraad, 
 K GR = kennisgeving gemeenteraad). 
 
In 2019 vonden er 11 zittingen plaats. 
 
 

Managementteam (MAT) 
 
Het MAT vergaderde 41 keer in 2019. 
 
 

Diensthoofdenoverleg 
 
In 2019 kwam het diensthoofdenoverleg  
2 keer samen. 
 

 
 
 
 

College van burgemeester 
en schepenen 
 

 
Figuur 5. Overzicht van de samenstelling van 
de agenda van het college 2016-2019 
(B CBS = beslissing college, K CBS = kennis-
geving college, SB CBS= standpuntbepaling 
college). 
 
In 2019 vonden er 45 zittingen plaats. 
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Raadscommissies 
 

 
Figuur 6. Overzicht van de raadscommissies 
2019. 
 
In 2019 vonden er in totaal 9 raadscom-
missies plaats. 
 
 

Schriftelijke vragen 
 

 
Figuur 7. Overzicht schriftelijke vragen 2015-
2019. 
 
 

Openbaarheid van bestuur 
 
In 2019 werden er 18 aanvragen open-
baarheid van bestuur geregistreerd. 
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Juridische dienst  
 
De juridische dienst verstrekt juridisch 
advies aan de diensten van het lokaal be-
stuur, volgt de geschillen op waarin het 
lokaal bestuur partij is en zorgt mede 
voor de opvolging van de dossiers in han-
den van advocaten en notarissen en de 
communicatie met de respectievelijke 
kantoren, beheert mee het gemeentelijk 
patrimonium en staat in voor het beheer 
van de verzekeringsportefeuille en de 
schadedossiers. 
 
Hieronder lichten we een aantal pro-
ducten van de dienst toe aan de hand van 
enkele cijfers. 
 

Schadegevallen 
 
In 2019 waren er 60 schadegevallen 
waarvoor een verzekeringsdossier werd 
opgestart door de juridische dienst. Dit 
zijn zowel gevallen waarbij het bestuur 
schade heeft berokkend (bijvoorbeeld 
schade ten gevolge van een put in de 
straat), als gevallen waarbij er schade 
werd toegebracht aan het bestuur (bij-
voorbeeld door het omrijden van een ver-
keersbord). 
 
Het betreft hier alle schadegevallen met 
uitzondering van de arbeidsongevallen, 
aangezien deze door de personeelsdienst 
worden behandeld. 
 

 
Figuur 8. Aantal schadedossiers per jaar. 
 
Op figuur 8 worden de aantallen van de 
schadegevallen bekeken over de laatste 
acht jaar, waarbij telkens het onder-
scheid wordt gemaakt of het dossier 
reeds werd afgehandeld of nog open-
staat. Sinds 2016 worden ook de dossiers 
van het OCMW meegenomen. 

 
In vergelijking met vorig jaar is het aan-
tal schadegevallen opnieuw gestegen en 
kan gesteld worden dat het om een ver-
gelijkbaar aantal schadegevallen gaat zo-
als tijdens de jaren 2016 en 2017. Te-
vens wordt waargenomen dat, zoals in 
2018, het aantal afgehandelde dossiers 
kleiner is dan de nog openstaande dos-
siers. 
 

Verzekeringsportefeuille 
 
Indien de gemeente schadevergoedingen 
zelf zou betalen, zou een groot schade-
geval een diepe put slaan in het budget. 
Om dit te vermijden heeft de gemeente 
dan ook verschillende verzekeringspolis-
sen afgesloten, die een heel aantal ri-
sico’s dekken, waaronder de brandverze-
kering, de verzekeringen arbeidsonge-
vallen, de verzekering burgerlijke aan-
sprakelijkheid, …  
 
De juridische dienst volgt deze polissen 
op, houdt contact met de verzekeraars 
en sluit in overleg met de andere dien-
sten nieuwe polissen af. 
 

Objectieve aansprakelijkheid 
brand en ontploffing 
 
In het kader van de wet van 30 juli 1979 
betreffende de preventie van brand en 
ontploffing en betreffende de verplichte 
verzekering van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen 
is elke inrichting die toegankelijk is voor 
het publiek (café, restaurant, grote win-
kel, …) verplicht om een verzekering te 
hebben voor de objectieve aansprakelijk-
heid bij brand en ontploffing. 
 
De gemeente, en meer bepaald de bur-
gemeester, moet toezien op de naleving 
van deze wettelijke verplichting en kan 
bij niet-naleving zelfs de sluiting bevelen 
van de inrichting. 
 
De juridische dienst zorgt voor de aan-
maning, de opvolging, het contact met de 
politie en de formaliteiten met betrekking 
tot de sluiting. 
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Na een sterke daling tot en met 2017, 
was het aantal in 2018 gestegen en ook 
voor 2019 blijft de stijgende trend aan-
houden. Er werden in 2019 23 aanmanin-
gen verstuurd. 
 

 
Figuur 9. Aantal aanmaningen OA per jaar.  
 
Op figuur 9 worden de aantallen van de 
schriftelijke aanmaningen die werden 
verstuurd naar inrichtingen die niet in 
orde waren met hun verzekering objec-
tieve aansprakelijkheid bekeken en dit 
over de laatste acht jaar. 
 

Adviezen 
 
De juridische dienst verleent advies aan 
de diensten van het lokaal bestuur over 
zeer diverse onderwerpen.  
 
Dit gaat van korte vragen die binnen een 
zeer korte tijdspanne kunnen worden be-
antwoord tot het herwerken van regle-
menten, wat in sommige gevallen, ver-
schillende maanden in beslag kan ne-
men. 
 
De data voor 2019 inzake het aantal ad-
viezen dat gegeven werd door de juridi-
sche dienst aan de overige diensten van 
het bestuur zijn helaas niet beschikbaar. 
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Onthaal 
 

 
Onthaalbalie. 
 
Sinds 20 oktober 2014 gebruikt de 
dienst Burgerzaken op het gemeente-
huis een klantenbegeleidingssysteem. 
Dit maakt het mogelijk een volledig 
jaaroverzicht samen te stellen van het 
aantal bezoekers en van het aantal be-
handelde producten op die dienst. Deze 
cijfers kunnen licht afwijken van de wer-
kelijk afgeleverde producten die verder 
in het jaarverslag verschijnen omdat be-
zoekers aan het loket nog producten 
kunnen toevoegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

januari 2.658 

februari 2.466 

maart 2.410 

april 2.636 

mei 3.209 

juni 2.732 

juli 2.727 

augustus 1.819 

september 2.357 

oktober 2.151 

november 1.832 

december 1.833 

totaal 28.830 
Figuur 10. Overzicht per maand van aantal 
bezoekers op de diensten Bevolking, Burger-
lijke Stand en Vreemdelingen te Sint-Pieters-
Leeuw 2019. 
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Productomschrijving Aantal 

Adreswijziging aanvraag 1.718 

Adreswijziging na politie 1.483 

Attest aanvragen 2.188 

Attest afhalen 342 

Burgerlijke Stand 2.259 

EVK aanvraag C 72 

EVK aanvraag E+ en F+ 999 

EVK afleveren C 67 

EVK afleveren E+ en F+ 1.009 

Identiteitskaart aanvragen 1.664 

Identiteitskaart afleveren 1.993 

Info Markten 49 

Info Paspoort 32 

Info Rijbewijs 226 

Kids ID aanvragen 1.315 

Kids ID afleveren 1.245 

Legalisatie handtekening 1.624 

Orgaandonatie 25 

Paspoort aanvragen 1.984 

Paspoort afleveren 1.837 

Rijbewijs aanvragen 2.323 

Rijbewijs afhalen 1.848 

Strafregister afhalen BC 202 

Technische problemen IK 1.125 

Verkiezingen 892 

Vreemdelingen 5.522 

Totaal 34.043 
Figuur 11. Overzicht van het aantal gele-
verde prestaties voor Burgerlijke Stand, Be-
volking (per product) en Vreemdelingen te 
Sint-Pieters-Leeuw in 2019 volgens klanten-
begeleidingssysteem. 

 
Figuur 12. Overzicht van het aantal gele-
verde prestaties voor Burgerlijke Stand, Be-
volking en Vreemdelingen te Sint-Pieters-
Leeuw van 2016 tot en met 2019 volgens 
klantenbegeleidingssysteem. 
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E-loket 
 
Sinds 10 januari 2018 zijn we gestart 
met het e-loket. 
 
Sinds maart 2018 is er een recht-
streekse koppeling met het Centraal 
Strafregister. 
 
 

document afgeleverd 

Attest van gezinssamen-
stelling 283 

Uittreksel strafregister 918 

Attest van hoofdverblijf-
plaats 69 

Attest van hoofdverblijf-
plaats met historiek in 
deze gemeente 

18 

Attest van hoofdverblijf-
plaats met volledige his-
toriek 

26 

Uittreksel uit de registers 4 

Akte van huwelijk 52 

Attest van wettelijke sa-
menwoning 19 

Attest van Belgische na-
tionaliteit 9 

Attest van verblijf en Bel-
gische nationaliteit 27 

Akte van geboorte 69 

Attest van verblijfplaats 
met het oog op een hu-
welijk 

3 

Migratie akte van ge-
boorte 12 

Akte van erkenning 1 

Attest van leven 15 

Akte van adoptie 1 

Migratie akte van huwe-
lijk 44 

Migratie akte van voor-
naamsverandering 1 

Migratie akte van naams-
verandering 1 

Akte van echtscheiding 5 

Akte van Belgische natio-
naliteit 8 

Akte van overlijden 4 

Migratie akte van natio-
naliteit 3 

Migratie akte van overlij-
den 7 

Migratie akte van adoptie 1 

Migratie akte van echt-
scheiding 4 

Totaal 1.604 
Figuur 13. Overzicht van het  aantal afgele-
verde documenten via het e-loket in 2019. 
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Bevolking 
 

 
Loketten en wachtruimte van de dienst Be-
volking. 
 

Bevolkingsgegevens 
 

 
Figuur 14. Overzicht van de totale bevolking 
van Sint-Pieters-Leeuw 2016-2019. 
 

 2016 2017 2018 2019 

1600 Sint-
Pieters-Leeuw 22619 22923 23095 23497 

1600 Ouden-
aken 398 399 403 393 

1600 Sint-
Laureins-Ber-
chem 

389 408 402 401 

1602 Vlezen-
beek 3432 3409 3391 3421 

1601 Ruis-
broek 6917 6886 6919 6905 

Figuur 15. De bevolking per deelgemeente 
van Sint-Pieters-Leeuw 2016-2019. 
 

 
Figuur 16. Bevolkingsdichtheid Sint-Pieters-
Leeuw per hectare 2016-2019. 
 

 
Figuur 17. Immigratie en emigratie van per-
sonen in Sint-Pieters-Leeuw 2016-2019. 
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Elektronische identiteitskaar-
ten (EIK) 
 

 
Figuur 18. Aantal aangevraagde elektroni-
sche identiteitskaarten (EIK) in Sint-Pieters-
Leeuw 2016-2019. 
 
Bij het opstarten van de elektronische 
identiteitskaarten 10 jaar geleden kwam 
om de 5 jaar dit patroon van uitrol te-
rug. Vanaf 2019 zal dit patroon veran-
deren omdat EIK’s sinds 1 maart 2014 
een andere geldigheidsduur hebben ge-
kregen: 
 vanaf 12 jaar: 6 jaar geldigheidsduur 
 vanaf 18 jaar: 10 jaar geldigheids-

duur 
 vanaf 75 jaar: 30 jaar geldigheids-

duur. 
 

Identiteitsbewijzen 
 
Kinderen jonger dan twaalf jaar kunnen 
een identiteitsbewijs (KIDS-ID) krijgen, 
voor het reizen naar landen waar geen 
reispas nodig is.  
 

 
Figuur 19. Aantal uitgereikte KIDS-ID’s in 
Sint-Pieters-Leeuw 2016-2019. 
 

Reispassen 
 

Figuur 20. Aantal uitgereikte paspoorten 
(reispassen) in Sint-Pieters-Leeuw 2016-
2019. 
 
Een reispas is nu 7 jaar geldig voor vol-
wassenen en hij behoudt zijn geldigheid 
van 5 jaar voor minderjarigen. 
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Rijbewijzen 
 

 
Figuur 21. Totaal aantal uitgereikte rijbewij-
zen (alle soorten) in Sint-Pieters-Leeuw 
2016-2019. 
 

Inentingen 
 
De wet verplicht ouders hun kind te la-
ten inenten tegen polio. Het getuig-
schrift van inenting moet worden inge-
diend bij de dienst Bevolking voor het 
kind de leeftijd van achttien maanden 
heeft bereikt. 
 

 
Figuur 22. Aantal inentingen polio in Sint-
Pieters-Leeuw 2016-2019. 
 

Nederlands en andere talen 
 

 
Figuur 23. Aantal cursisten GLTT - CVO 
campus Sint-Pieters-Leeuw 2016-2019 per 
dagdeel. 
 

 
Figuur 24. Aantal inschrijvingen GLTT - CVO 
campus Sint-Pieters-Leeuw 2016 - 2019 per 
cursus.
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Burgerlijke Stand 
 

Geboorten 
 

 
Figuur 25. Het aantal geboorten van inwo-
ners uit Sint-Pieters-Leeuw 2016-2019. 
 

 
Figuur 26. Het aantal erkenningen in Sint-
Pieters-Leeuw 2016-2019. 

Echtscheidingen 
 

 
Figuur 27. Het aantal echtscheidingen in 
Sint-Pieters-Leeuw 2016-2019. 
 

Huwelijk 
 
Er wordt nog steeds actief gewerkt rond 
de bestrijding van mogelijke schijnhu-
welijken. 
 

 
Figuur 28. Het aantal huwelijken van Leeu-
wenaren 2016-2019. 
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Wettelijk samenwonen 
 

 
Figuur 29. Het aantal wettelijk samenwonen 
van Leeuwenaren 2018-2019. 
 
Er wordt nog steeds actief gewerkt rond 
de bestrijding van mogelijke schijnwet-
telijke samenwoningen. 
 

Overlijdens 
 

 

m
an

n
en

 o
ve

r-
le

d
en

 i
n
 d

e 
g
em

ee
n
te

 

vr
o
u
w

en
 

o
ve

rl
ed

en
 i
n
 

d
e 

g
em

ee
n
te

 

to
ta

al
 a

a
n
ta

l 
p
er

so
n
en

 
o
ve

rl
ed

en
 i
n
 

d
e 

g
em

ee
n
te

 

2016 65 79 144 

2017 71 79 150 

2018 68 71 139 

2019 117 110 227 
Figuur 30. Het aantal overlijdens in Sint-Pie-
ters-Leeuw 2016-2018 volgens de registers 
van de Burgerlijke Stand; vanaf 2019 vol-
gens het aantal begravingswijzen op de ge-
meentelijke kerkhoven. 
Figuur 21. Het aantal overlijdens in Sint-Pie-
ters-Leeuw 2016-2018 volgens de registers 
van de Burgerlijke Stand; vanaf 2019 vol-
gens het aantal begravingswijzen op de ge-
meentelijke kerkhoven. 
 

 
Figuur 31. Het aantal concessies in Sint-Pie-
ters-Leeuw 2016-2019.  
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Figuur 32. Het totaal aantal lijkbezorgingen 
per begraafplaats in Sint-Pieters-Leeuw 
2016-2019. 
 

 
Figuur 33. Het totaal aantal lijkbezorgingen 
per soort in Sint-Pieters-Leeuw 2016-2019. 

 

Het aantal begravingen schommelt tus-
sen dezelfde aantallen, zowel in totaal 
als per begraafplaats. 
Hetzelfde geldt voor de urnevelden. In 
2017 werden er merkelijk meer urnes 
thuis bewaard, namelijk 17. 
Het aantal colombaria blijft ook min of 
meer stabiel, al is in Zuun dit type min-
der in trek. 
Het totaal aantal asverstrooiingen daalt, 
maar in Zuun is het aantal de voorbije 4 
jaar wel verdubbeld. 

 

Nationaliteitsverklaring - Na-
turalisatie 
 

 
Figuur 34. Het totaal aantal nationaliteits-
keuzes en naturalisaties  in Sint-Pieters-
Leeuw 2016-2019. 
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Vreemdelingen 
 

 
Figuur 35. Het aantal vreemdelingen opge-
splitst man/vrouw in Sint-Pieters-Leeuw 
2016-2019. 
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2016 3189 11 7 255 1506 

2017 3382 11 13 260 1530 

2018 3448 16 18 282 1541 

2019 3552 19 21 270 1540 

Figuur 36. Het aantal vreemdelingen per 
deelgemeente in Sint-Pieters-Leeuw 2016-
2019. 
 

Binnen de vreemde bevolking in onze 
gemeente vormen de Europeanen de 
grootste groep. Hierin hebben de Italia-
nen en de Portugezen het grootste aan-
deel met respectievelijk 889 en 733 per-
sonen. De Roemenen vervolledigen de 
top 3 met 641 personen. Binnen de 
groep niet-EG-vreemdelingen vormen 
Marokkanen het grootste aandeel met 
379 eenheden. 

Elektronische verblijfskaar-
ten (EVK) 
 

Figuur 37. Aantal aangevraagde elektroni-
sche verblijfskaarten (EVK) in Sint-Pieters-
Leeuw 2018-2019. 

 
Identiteitsbewijzen 
 
Niet-Belgische kinderen van -12 jaar 
hebben nog steeds het kartonnen model 
met foto nodig voor reizen naar het bui-
tenland. 

 

Figuur 38. Aantal uitgereikte identiteitsbe-
wijzen (kinderpasjes -12 jaar) in Sint-Pie-
ters-Leeuw 2016-2019. 
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Communicatie, infor-
matie en documenta-
tie  
 

Gemeentelijk informatieblad 
infoLeeuw/Leeuw leeft 
 
Ook in 2019 verscheen het gemeentelijk 
informatieblad infoLeeuw/Leeuw leeft 
tien keer (één keer per maand uitge-
zonderd juli en augustus) en werd het 
telkens in alle Leeuwse brievenbussen 
bedeeld. 
 
In 2019 verschenen twee nummers met 
24 pagina’s, zes edities met 28 pagina’s 
en twee nummers telden 32 pagina’s. 
 
Het gemeentemagazine verschijnt tel-
kens met een dubbele cover. De alge-
mene info wordt verzameld in het info-
Leeuw-deel, en als je het magazine om-
draait, krijg je het Leeuw leeft-deel met 
al de vrijetijdsinfo. In het midden van 
het magazine zit een uitneembare 
maandelijkse activiteitenkalender, UiT 
in Sint-Pieters-Leeuw. 
 

Cover infoLeeuw maart 2019. 

Cover Leeuw Lleft september 2019. 
 

Website 
 
De website http://www.sint-pieters-
leeuw.be is de officiële website van het 
gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw. 
 

 
Figuur 39. Overzicht van het aantal bezoe-
ken aan de gemeentelijke website per 
maand in 2019. 
 
Het aantal bezoeken per maand schom-
melde in 2019 tussen 24.162 bezoeken 
(in december) en 31.872 bezoeken (in 
juni). 
 
In 2019 werd de gemeentelijke website 
in totaal 342.474 keer bezocht. 
43,10 % van deze bezoeken gebeurde 
met een mobiel apparaat (tablet of 
smartphone). 
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Er werden 1.030.322 paginaweergaves 
geregistreerd. 20,33 % van deze pagi-
naweergaves zijn bezoeken aan het in-
tranet. 
 
Top 5 van de meest bezochte site-
content 
 
 Startpagina intranet / website 
 Zwembad 
 Bibliotheek 
 Openingsuren en sluitingsdagen 
 Vacatures 
 
Digitaal loket 
 
In de loop van 2019 kwamen er in to-
taal 1.376 aanvragen binnen via de on-
line formulieren vanop onze eigen web-
site.  
 
Daarnaast gebeurde er ook online aan-
vragen via het digitaal loket van de 
dienst Burgerzaken (eGovFlow). Deze 
cijfers vind je op pagina 24. 
 

Sociale media 
 
In 2018 telde onze Facebookpagina 
1.690 likes. Eind 2019 stond de teller 
op 2.183, een stijging van 493 leden. 
Onze pagina wordt gevolgd door 2.276 
mensen. 
 

Klachten en meldingen 
 
De dienst CID staat eveneens in voor 
het opvolgen en behandelen van klach-
ten en meldingen. 
 

 
Figuur 40. Het aantal en de oorsprong van 
de klachten in Sint-Pieters-Leeuw 2015-
2019. 
 
In 2019 werd er een daling van het to-
taal aantal ontvangen klachten vastge-
steld. 

In 2019 werden in totaal 27 klachten 
geregistreerd. Van deze klachten waren 
4 klachten gegrond. Alle klachten wer-
den geformuleerd door particulieren, al 
dan niet via een vereniging. 
 

 
Figuur 41. Het aantal klachten per gemeen-
telijke dienst in 2017. 
 
De meeste klachten hadden betrekking 
op het Vlaams beleid. 
 
In 2019 was de gemiddelde doorlooptijd 
voor klachten 12 dagen. Dit strookt 
met het streven om klachten af te han-
delen binnen een termijn van 30 dagen 
na registratie. Voor 3 klachten was de 
doorlooptijd groter dan 30 dagen. 
 
In de loop van 2019 behandelde de 
dienst CID 170 meldingen. 
 

Infomomenten 
 
Er worden regelmatig infomomenten 
georganiseerd door de verschillende 
diensten.  
 
In 2019 werden er 11 infomomenten 
georganiseerd met een gemiddelde van 
50 bezoekers per infomoment. 
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Dienst archief 
 
 

 
 

Inventarisatie 
 
De archivaris houdt een digitale inven-
taris bij waarin de beschrijvingen van 
alle archiefdocumenten zijn opgeno-
men. In het jaar 2019 werden er 3.031 
beschrijvingen aan deze inventaris  toe-
gevoegd. 
 

 
Figuur 42. Aantal geïnventariseerde dossiers 
2013-2019. 
 

Archiefoverdrachten 
 
In 2019 droegen de gemeentelijke dien-
sten 63 strekkende meter archief over 
tijdens 49 afzonderlijke overdrachten. 
Daarmee vormt het jaar een echte uit-
schieter wat betreft de overbrenging 
van papieren archief naar de archief-
ruimten. 
 
 

 
Figuur 43. Aantal overdrachten naar het ge-
meentearchief 2013-2019. 
 
De archivaris keek de inhoud van de 
overgedragen dossiers na en vernie-
tigde onbelangrijke documenten. Zo 
werd er optimaal plaats bespaard in de 
archiefruimten.  
 
In een deel van de archiefmagazijnen 
werd ook een bestandscontrole doorge-
voerd. Dit had de schoning en herver-
pakking van 41 oudere archiefdozen tot 
gevolg. De archivaris zorgde voor de 
aanpassing of actualisering van 1.440 
archiefbeschrijvingen.  
 
Ook het OCMW-archief werd verrijkt 
met 4 overdrachten die samen goed 
waren voor 6 strekkende meter archief.  
 

Selectie en vernietiging 
 
De archiefdienst organiseerde in 2019 
de vernietiging van 131 strekkende me-
ter archief.  
 
In het OCMW-archief werd er een in-
haalbeweging gemaakt met de vernieti-
ging van zo’n 44 strekkende meter aan 
archief.  
 

Ontleningen en raadplegin-
gen  
 
In 2019 registreerde de archivaris 371 
ontleningen of raadplegingen door in-
terne medewerkers. Dit is een lichte da-
ling ten opzichte van het voorgaande 
jaar. Het gaat hier vooral om de raad-
pleging van milieuvergunningen, bouw-
dossiers en personeelsdossiers. 
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Figuur 44. Aantal ontleningen door mede-
werkers van het lokaal bestuur 2013-2019. 
 
Daarnaast telde het gemeentearchief 4 
bezoekers in 2019. Hier is een dalende 
trend merkbaar. In 2017 vonden er nog 
10 bezoekers hun weg naar het archief 
en in 2014 waren dit er nog 25. Via 
mail, brief of telefoon ontving de archi-
varis weliswaar 30 vragen tot archiefon-
derzoek. Het ging dan vooral om opzoe-
kingen van aktes van de burgerlijke 
stand voor genealogen en  aktes van 
grondafstanden voor notariskantoren. 
Ook vragen over de bouwgeschiedenis 
van bepaalde huizen, historische bron-
nen over bodemverontreiniging en de 
algemene historiek van de gemeente 
kwamen aan bod.  
 

Informatiebeheer 
 
De archivaris adviseert de diensten bij 
het beheer en de bewaring van hun di-
gitale documenten. Net zoals voor-
gaande jaren stond de archivaris in voor 
het toegangsbeheer tot de digitale map-
penstructuur.  
 
In 2019 werd gestart met een herzie-
ning van de bestaande informatiebe-
heersplannen. Hierin wordt, voor elke 
dienst, een overzicht gegeven van alle 
dossiers die zij beheren, met vermel-
ding van bewaartermijnen en andere 
beheersregels. Er gaat vooral veel aan-
dacht uit naar de digitale informatie die 
de diensten beheren en hoe we deze op 
langere termijn kunnen bewaren. 
 

Culturele erfgoedwerking 
 
Met de hulp van een jobstudente werd 
een inventaris opgesteld van alle kunst-
werken die het lokaal bestuur in zijn be-
zit heeft. 

 
Op 15 juni kocht het lokaal bestuur een 
collectie brieven aan van de families 
Roose en Coloma, de vroegere bewo-
ners van het kasteel Coloma. Deze 
18de-eeuwse documenten vormen een 
verrijking voor het gemeentearchief. 
 

 
Afbeelding van een deel van de brieven uit 
de collectie Roose-Coloma. 
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Dienst ICT 
 
De ICT-dienst zorgt voor een optimale 
werking van het netwerk en de onder-
steuning bij het gebruik hiervan: 
 het aankopen van hard- en soft-

ware; 
 installatie en onderhoud van de 

hardware; 
 implementatie van de software; 
 helpdesk: software, hardware en 

ondersteuning van de personeelsle-
den i.v.m. informatica; 

 begeleiding en opleiding (MS Office-
pakketten, specifieke toepassings-
pakketten, …) van de gebruikers; 

 beheer en uitbouw van het net-
werk; 

 contacten met de leveranciers. 
 
In 2019 kwamen volgende zaken aan 
bod. 
 

Analyse ICT  
 
De ‘leidraad organisatiebeheer voor lo-
kale besturen’ is bedoeld als referentie-
kader om een zelfevaluatie van de orga-
nisatiebeheersing uit te voeren. Met be-
hulp van de beheersmaatregelen of 
stellingen kan elke organisatie per deel-
thema nagaan in welke mate de eigen 
beheersmaatregelen volstaan.  
 
VERA, het Vlaams-Brabants steunpunt 
e-government, werd als ICT architect 
belast om thema 10 “ICT” van de leid-
raad bij ons bestuur door te lichten.   
 
De analyse resulteerde in een rapport 
met de voornaamste vaststellingen en 
een aantal aanbevelingen en te nemen 
maatregelen. 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen ‘quick wins’ en maatregelen die 
in een meer omvattende aanpak aan 
bod moeten komen. 
 
Het rapport van de analyse, op 21 okto-
ber 2019 voorgelegd aan het college 
van burgemeester en schepenen, bevat 
een 25-tal aanbevelingen.  
 
Eén van de aanbevelingen is de oprich-
ting van een stuurgroep ICT 
met voldoende mandaat.  Deze stuur-
groep vormt het centraal overleg rond 
alles wat ICT en digitalisatie bevat. De 
stuurgroep is samengesteld uit enkele 
leden van het MAT, schepenen, het 

diensthoofd en een medewerker van de 
dienst IT, medewerkers van andere 
diensten en de DPO.  
 

Raamcontracten ICT 
 
Verschillende overheden en organisaties 
hebben raamcontracten uitgeschreven 
voor leveringen en diensten voor ICT. 
Deze raamcontracten worden georgani-
seerd als aankoopcentrale waardoor de 
gemeente zelf geen procedures over-
heidsopdrachten moet voeren om be-
stellingen te kunnen plaatsen. 
De gemeenteraad/Raad voor Maat-
schappelijk Welzijn besliste op 28 maart 
2019 om in te tekenen op de volgende 
raamcontracten: 
 het raamcontract stad Brugge “In-

formatica - vernieuwing ICT - 2018-
2024”; 

 de verschillende door VERA (het 
Vlaams-Brabants steunpunt e-go-
vernment) aangeboden raamcon-
tracten ICT; 

 de raamovereenkomsten van de 
provincie Vlaams-Brabant, o.a. voor 
levering, installatie, systeeminte-
gratie en onderhoud van server- en 
storage-infrastructuur; 

 de aankoopcentrale van VITO in-
zake ICT-apparatuur (hard- en soft-
ware) voor datacenters met bijho-
rende diensten; 

 de raamcontracten ICT van de 
Vlaamse overheid, waaronder: 
o exploitatiegebonden ICT-dien-

sten; 
o ontwikkelingsprojecten; 
o technische Ondersteuning door 

ICT-Profielen. 
 aankoopcentrale van de Vlaamse 

Gemeenschap voor afname van te-
lecommunicatiediensten waaronder: 
o vaste telefonie, marketingnum-

mers & vaste datacommunicatie, 
o mobiele telefonie, mobiele data-

communicatie. 
Op deze manier moeten we niet telkens 
zelf de markt verkennen maar kunnen 
we afhankelijk van de noden afnemen 
binnen de raamcontracten.  
 

Office 365 
 
Het college van burgemeester en sche-
penen besliste op 27 augustus 2018 dat 
Realdolmen ons mocht ondersteunen bij 
de uitrol van Office 365 om bepaalde 
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administratieve processen te stroomlij-
nen en te digitaliseren. 
Office 365 is een samenwerkingsplat-
form dat zeer veel mogelijkheden biedt 
om binnen een professionele context 
softwarematig de efficiëntie te verho-
gen. 
Sinds oktober 2018 is een interne werk-
groep actief om via Office 365 projecten 
uit te rollen. 
Binnen het raamcontract 'Informatica-
vernieuwing ICT' van de stad Brugge, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 
28 maart 2019, kon het traject met 
Realdolmen worden verdergezet. 
Na intense werksessies werd een eerste 
offerte en roadmap voor de automatise-
ring van o.a. de postregistratie (brieven 
en mails), de opvolging van klachten en 
meldingen, projectbeheer, een agenda 
voor mobiele diensten en een intranet 
dat volledig afgestemd is op het dos-
sieropvolgingssysteem met behulp van 
Office 365 opgesteld.  
VERA formuleerde eveneens een aantal 
opmerkingen dienaangaande in hun 
analyserapport ICT. 
Op 4 november 2019 gaf het college 
van burgemeester en schepenen aan de 
werkgroep groen licht om het project 
samen met Realdolmen verder te zet-
ten. 
 

Laptops, smartphones en 
data-abonnementen 
 
Begin januari 2019 werden de eerste 
laptops voor de leden van het college 
van burgemeester en schepenen, leden 
van het MAT en een beperkt aantal per-
soneelsleden uitgerold. 
Op 11 februari 2019 keurde het college 
van burgemeester en schepenen de vi-
sienota vervanging laptops goed. Na de 
eerste uitrol in januari gebeurde de 
tweede uitrol vanaf half maart 2019. 
De derde uitrol werd in het najaar voor-
bereid. 
Op 14 oktober 2019 keurde het college 
van burgemeester "richtlijnennota mo-
biele telefonie" goed. 
In deze nota worden de principes vast-
gelegd over welke functies een mobiel 
telefoontoestel door het bestuur ter be-
schikking gesteld krijgen en/of een 
data-telefoonabonnement. De uitrol van 
dit dossier werd eind 2019 voorbereid. 
 
 
 

WFI4EU 
 
Om de internetconnectiviteit in o.a. lo-
kale besturen te verhogen, heeft de Eu-
ropese Commissie een oproep gelan-
ceerd om aanvragen voor het bekomen 
van een "voucher" in te dienen. De vou-
cher is een vereenvoudigde subsidie in 
de vorm van een vast bedrag van € 
15.000. 
De gemeente heeft de voucher aange-
vraagd en bekomen. 
De burgemeester en het Agentschap in-
novatie en netwerken (INEA) onderte-
kenden op 17 juli 2019  de samenwer-
kingsovereenkomst. 
Binnen de 18 maanden en dus uiterlijk 
17 januari 2021 moet de installatie van 
het gratis publiek draadloos netwerk 
gerealiseerd zijn. 
 

TopDesk 
 
Incidenten worden geregistreerd via de 
tool Topdesk en voor elk geregistreerd 
incident wordt een ticket aangemaakt.  
 
Deze tool is een belangrijk instrument 
om noden/problemen te detecteren en 
vast te pakken. 
 
Uit deze tool kan worden gerapporteerd 
over interventies betreffende bijv. hard-
ware, software, mailverkeer, systeem-
beheer etc. 
 
Voor 2019 werden via TopDesk 1.313 
incidenten geregistreerd met pieken tij-
dens de maanden 
 Oktober: 149;  
 april: 130; 
 januari: 127. 
 

 
Figuur 45. Aantal incidenten per maand in 
2019. 
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Top 3 van de incidenten  
 MS software: 272; 
 applicaties: 226; 
 hardware: 219. 
 

 
Figuur 46. Aantal soorten incidenten in 
2019. 

 

Enkele projecten/realisaties 
in een notendop 
 
SOFTWARE:  
 opvolging dossier uitbreiding Office 

365 (postregistratie, dossierbeheer, 
klachtenbehandeling, projectwer-
king, …); 

 project automatisatie (Voor eindge-
bruikers) 
o Jaarlijkse Windows software 

onderdelen upgrades 
o Maandelijkse Windows cumula-

tieve beveiliging/kwaliteit upda-
tes 

o Optimalisatie installatie Win-
dows 10 via netwerk 

o “user state” migratie 
o Zero-day patch installatie 
o Installatie applicaties 
o Updates Office365; 

 afronding migratie maildomein 
ocmwspl.be naar sint-pieters-
leeuw.be; 

 geluidsopnames verschillende ra-
den; 

 Windows-Updates voor alle Win-
dows servers activeren en alle ser-
vers up to date brengen; 

 koppeling Parnassus 8 en CS Nes-
tor; 

 ingebruikname CSDABS.  
 
HARDWARE 
 aankoop firewall; 
 aankoop glasvezel (dark fiber) tus-

sen de 3 hoofdlocaties, nl. het ge-
meentehuis, het Sociaal Huis en het 
WZC Zilverlinde en dit in het kader 

van de toetreding tot Fluvius.net 
beslist door de gemeenteraad op 27 
juni 2019; 

 aankoop beamers  voor de  
o Pastorie 
o raadzaal Sociaal Huis 
o de 3 gemeentescholen 
o collegezaal; 

 aankoop IPads voor gemeenteraad-
sleden in functie van Parnassus 8 
en bijhorende stemmodule; 

 studie extra projectieschermen in 
de raadzaal; 

 aankoop laptops en monitors;  
 netwerkstudie; 
 studie gestart nieuwe server-infra-

structuur; 
 studie gestart Wifi voor intern & ex-

tern gebruik; 
 uitbreiding WIFI en Netwerk in 

“Den Top”; 
 Wifi installaties in 

o De Pastorie 
o Molenborre; 

 toepassen cloud gebaseerd ma-
nagement van de WIFI installaties 
in de gemeentescholen en De Pas-
torie; 

 aankoop hardware voor implemen-
tatie nieuwe elektronische identi-
teitskaarten; 

 aankoop 31 laptops voor scholen. 
 
ANDERE  
 ondersteuning GDPR 

o opstellen verwerkingsregister 
o interne afspraken datalekken 
o verwerkingscontracten; 

 bewaken informatieveiligheid; 
 migratie mobiele telefonie van 

Orange naar Proximus; 
 verdere integratie gemeente / 

ocmw; 
 opvolging problemen met multi-

seats; 
 medewerking opstart werkgroep 

“zelfredzaamheid; 
 ingebruikname DKIM en DMARC op 

tenant sint-pieters-leeuw.be. 
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Dienst Personeel 
 
Op 1 januari 2019 zette de personeels-
dienst een grote stap in de verdere digi-
talisering van de personeels- & loonad-
ministratie. Sinds die dag verloopt de 
loonverwerking volledig digitaal door de 
verdere implementatie van Lima2020, 
een nieuwe softwaretoepassing. Aange-
zien dit product nog in volle ontwikke-
ling is, zet deze volledige digitalisering 
van het personeelsbeheer en -admi-
nistratie, alsook tools voor een modern 
personeelsbeleid zich de komende jaren 
verder voort. 
 
De rechtspositieregeling werd in 2019 
gewijzigd. 
Op 27/06/2019 werd de functionele 
loopbaan van de directeur WZC gewij-
zigd om een grotere instroom van kan-
didaten te bevorderen, aangezien vorige 
selecties geen resultaat opleverden. 
Op 19/12/2019 schafte de raad de 3 
strakke referentieperiodes inzake op-
name inhaalrust af. Hierdoor kunnen 
medewerkers vanaf 01/02/2020 hun in-
haalrust opnemen volgens de wettelijk 
vastgelegde termijn, namelijk 4 maan-
den vanaf de prestatie. 
 
In maart 2019 gaf het college de op-
dracht om een grondige analyse uit te 
voeren bij de technische uitvoerings-
dienst en dit door een externe partner. 
Dit resulteerde in heel wat aanbevelin-
gen en o.a. een wijziging van het orga-
nogram dat werd goedgekeurd door de 
raad op 21/10/2019. De verdere imple-
mentatie van de aanbevelingen wordt 
voorzien in 2020. 
 
Sinds 1 januari 2010 hebben alle con-
tractuele medewerkers een aanvullend 
pensioen, de 2e pensioenpijler ge-
naamd. Het contractueel aangesteld 
personeel van de federaal gefinancierde 
gezondheidsinstellingen werd toen ech-
ter voorlopig uitgesloten van dat aan-
vullend pensioenstelsel omwille van on-
duidelijkheden in een sectorakkoord. 
Aangezien deze duidelijkheid er anno 
2019 nog steeds niet is, voerde de raad 
ook voor deze personeelsleden een 2e 
pensioenpijler in en dit vanaf 1 januari 
2019. 
 
Op 24 oktober 2019 werd door de raad 
de ingeburgerde strakke personeelsfor-
matie opgeheven. In de plaats kwam 

een dynamisch personeelsplan. Sinds-
dien hebben we binnen het lokaal be-
stuur ruimte om 339,38 VTE’s aan te 
stellen (t.o.v. 325,68 VTE’s eind 2018). 
Op 31/12/2019 bedraagt het ingevuld 
personeelsbestand 317,28 VTE’s, inge-
vuld door 391 verschillende personeels-
leden. 
De daling van de statutaire medewer-
kers zet zich voort, terwijl het aantal 
contractuele medewerkers in 2019 licht 
steeg. 
 

 
Figuur 47. Vergelijking statutair en contrac-
tueel personeel lokaal bestuur Sint-Pieters-
Leeuw 2017-2018-2019. 
 
Opvallend in 2019 is de sterke stijging 
van het aantal voltijds tewerkgestelde 
vrouwen binnen het bestuur en de bij-
horende verdere daling van het aantal 
deeltijdse personeelsleden. En dit des-
ondanks de vele verschillende mogelijk-
heden om deeltijds te kunnen en mogen 
werken binnen het bestuur. 
 

 
Figuur 48. Vergelijking van het aantal man-
nelijke en vrouwelijke tewerkgestelde vol-
tijdse en deeltijdse personeelsleden lokaal 
bestuur Sint-Pieters-Leeuw 2017-2018-
2019. 
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Het aantal aanwervingen en uitdienst-
tredingen blijft status quo t.o.v. 2018. 
We zien wel een verschuiving binnen de 
verschillende soorten uitdiensttredin-
gen. Er zijn slechts 8 medewerkers op 
pensioen gegaan, terwijl er 25 mede-
werkers op een andere manier het be-
stuur verlaten hebben. 
 

 
Figuur 49. Vergelijking van het aantal aan-
wervingen, uitdiensttredingen en pensione-
ringen personeelsleden lokaal bestuur Sint-
Pieters-Leeuw 2018-2019 
 
Desondanks het status quo van het 
aantal aanwervingen blijft de zoektocht 
naar nieuwe medewerkers een con-
stante binnen de personeelsdienst. 
 
Er werden 23 selectieprocedures geor-
ganiseerd met het oog op aanstelling in 
statutair verband of contractuele te-
werkstelling met een contract van onbe-
paalde duur.  
 

 Aantal selecties 

2018 20 

2019 23 

 
 

Afdeling Overzicht selecties 

Interne zaken Deskundige IT 
Gemeenschapswacht 
(2x) 

Burgergerichte 
zaken 

Deskundige jeugd 
Kindbegeleider 
Assistent-dienstleider 
bibliotheek 
Bibliotheekassistent 

Technische za-
ken 

Deskundige omge-
vingsvergunning 
Diensthoofd patrimo-
nium en openbare 
ruimte 
Expert omgevingsver-
gunning 
Technisch assistent cel 
groen 
Technisch beambte cel 
schoonmaak 

Welzijn Maatschappelijk assis-
tent 
Diensthoofd sociale 
zaken 

Zorg Directeur WZC (3x) 
Verpleegkundige (2x) 
Logistiek medewerker 
schoonmaak/was & 
strijk 
Logistiek medewerker 
keuken (2x) 
Zorgkundige 

 
Daarnaast werden er 16 selecties voor 
een vervanging of een contract van be-
paalde duur georganiseerd:  
 

 Aantal selecties 

2018 17 

2019 16 

 
 

Afdeling Overzicht selecties 

Interne zaken Deskundige communi-
catie 

Burgergerichte 
zaken 

Deskundige cultuur 
Kindbegeleider 

Technische za-
ken 

Technisch beambte cel 
schoonmaak (3x) 

Welzijn Coördinator taalstimu-
lering 
Coördinator netwerk 
tegen armoede 

Zorg Logistiek medewerker 
keuken (2x) 
Logistiek medewerker 
zorg 
Zorgkundige (2x) 
Verpleegkundige 
(doorlopend) 
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Overkoepelend Administratief mede-
werker (2x) 

 
Niet enkel de zoektocht naar verpleeg-
kundige verliep in 2019 moeizaam, de 
trend zet zich nu ook door bij de zorg-
kundigen en de logistiek medewerkers 
schoonmaak, keuken en was en strijk. 
Aangezien er 16 verschillende functies 
binnen het lokaal bestuur op de knel-
puntenberoepenlijst staan, zal deze 
trend zich ongetwijfeld doorzetten en 
zullen in de toekomst gerichte acties 
opgezet moeten worden. 
 
Er waren in totaal 19 ongevallen, zij 
werden allemaal aanvaard als arbeids-
ongeval. 
We zien hier geen significante stijging 
of daling t.o.v. 2018 (22 arbeidsonge-
vallen). 
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Figuur 50. Arbeidsongevallen personeel lo-
kaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw 2019. 
 
De verzuimpercentages van 2019 zijn 
niet schitterend. Voor de gemeente is 
dit het minst goede resultaat dan de 
laatste vijf jaar. Het OCMW doet het 
dan weer beter dan vorig jaar. 
De gemiddelde verzuimfrequentie is wel 
iets gunstiger dan in 2018. 
De gemiddelde verzuimduur is dan weer 
hoger dan in 2018. 
De bradfordfactor overschrijdt opnieuw 
het magische getal 100, en verdient 
daarom onze aandacht in 2020. 

Tegelijk verdient deze vaststelling enige 
nuance. Een stijgend ziekteverzuim is 
een algemeen maatschappelijk feno-
meen, zowel in de privésector als in de 
openbare sector. 
 

Wat 2019 2018 2017 

verzuimpercentage 6,53 % 6,44 % 5,25 
% 

verzuimfrequentie 1,29 1,34 1,16 

gemiddelde ver-
zuimduur 

12,72 12,12 11,31 

0-verzuimers 33,84 32,58 40,75 

Bradfordfactor 113,84 112,68 90,28 

Figuur 51. Verzuimratio’s gemeenteperso-
neel 2017-2018-2019. 
 

Wat 2019 2018 2017 

verzuimpercentage 6,78% 8,93 
% 

6,8 % 

verzuimfrequentie 0,73 1,28 1,15 

gemiddelde ver-
zuimduur 

13,40 13,04 9 

0-verzuimers 36,18 31,17 41,07 

Bradfordfactor 98,17 80,67 77,71 

Figuur 52. Verzuimratio’s OCMW-personeel 
2017-2018-2019. 
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Dienst Onderwijs 
 
Het arbeidsreglement van het deeltijds 
kunstonderwijs en van het basisonder-
wijs was toe aan een update: de laatste 
versie dateerde van 2015. De wetge-
ving veranderde en daarom publiceerde 
OVSG in 2019 een nieuw model. Hun 
modellen werden naast onze arbeidsre-
glementen gelegd om zo wat relevant is 
over te nemen. 
Naar aanleiding van het nieuwe regle-
ment, werden ook de functiebeschrijvin-
gen onder de loep genomen. Die wer-
den aangepast aan de modellen van 
OVSG en in 2019 op één lijn gebracht 
met de gemeentelijke modellen. 
 

Basisonderwijs 
 
In het onderwijs staat 1 februari gelijk 
aan teldag. Onderstaande tabel geeft 
het aantal ingeschreven leerlingen per 
net weer, opgesplitst in kleuter en lager 
onderwijs. 

Figuur 53. Leerlingenaantal basisonderwijs 
Sint-Pieters-Leeuw 1/02/2019.  
 
Het vrij gesubsidieerd onderwijs (VGO) 
heeft vijf scholen, het gemeenschaps-
onderwijs (GO) één en het officieel ge-
subsidieerd (gemeentelijk) onderwijs 
(OGO) drie. 
 
In 2019 steeg het leerlingen aantal op-
nieuw. 

 
Figuur 54. Evolutie leerlingenaantal basison-
derwijs Sint-Pieters-Leeuw.  
 

Leerlingenkenmerken 
Het financieringsdecreet gaat - gestaafd 
door empirisch onderzoek - uit van het 
principe dat de onderwijskansen van 
leerlingen beperkter zijn indien ze meer 
dan andere leerlingen scoren of aantik-
ken op een aantal kenmerken. Het be-
treft volgende  
4 leerlingenkenmerken: 

- Thuistaal niet-Nederlands  
- Buurt met hoge mate van 

schoolse vertraging  
- Laag opleidingsniveau van de 

moeder  
- Schooltoelage ontvangen 

 
In 2019 is er vooral een stijging van het 
percentage binnen het kenmerk oplei-
dingsniveau van de moeder bij de kleu-
ters en de schooltoelage bij de kleuters 
en in de lagere school te zien. 
 

 
Figuur 55. Evolutie leerlingenkenmerken in 
het basisonderwijs van Sint-Pieters-Leeuw.  
 
Schoolse vorderingen lager onder-
wijs 
Schoolse vorderingen worden bepaald 
door een vergelijking van het leerjaar 
waarin de leerling is ingeschreven met 
het leerjaar waarin de leerling op grond 
van zijn geboortejaar, bij een normale 
start en bij  
normale studievordering, ingeschreven 
zou moeten zijn. 
Een lichte stijging van het percetage 
‘leerlingen op leeftijd’ zet zich zoals vo-
rige jaren door. De schoolse achter-
stand daalt verder. 
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Figuur 56. Evolutie schoolse vorderingen ba-
sisonderwijs Sint-Pieters-Leeuw. 
 
Centraal aanmeldingsregister 
Alle basisscholen van het Lokaal Over-
legplatform (LOP) Beersel, Halle en 
Sint-Pieters-Leeuw maken gebruik van 
een centraal aanmeldingsregister. 
In de Leeuwse basisscholen kon 91% 
van de aangemelde instappers (geboor-
tejaar 2017) worden toegewezen aan 
een school, waarvan 95% aan zijn eer-
ste schoolkeuze. Van alle andere aange-
melde leerlingen kon 51% worden toe-
gewezen aan een Leeuwse basisschool. 
 
Vanaf de inschrijvingsperiode voor het 
schooljaar 2020-2021 zullen ook de Ne-
derlandstalige scholen van Sint-Gene-
sius-Rode gebruik maken van ons cen-
traal aanmeldingsregister. Ook voor het 
secundair onderwijs geldt een centraal 
aanmeldings-systeem voor alle kinderen 
die starten in een secundaire school in 
1A of 1B in de regio Beersel, Halle en 
Sint-Genesius-Rode. 
 
Nieuwe overeenkomst BKO 
Sinds 1 september 2019 wordt de bui-
tenschoolse kinderopvang in de ge-
meentelijke basisscholen verzorgd door 
3WPlus. De overeenkomst met Infano 
eindigde in augustus.  
De nieuwe samenwerking betekende 
ook een versnippering: de gemeen-
schapsschool De Groene Parel en de 
vrije basisscholen Ave Maria en Don 
Bosco besloten de overeenkomst met 
Infano te verlengen. De andere drie 
vrije scholen, Sint-Lutgardis, Sint-Ste-
vens en Jan Ruusbroec, sloten zich aan 
bij de scholengroep vzw Korha. De vzw 
organiseert zelf buitenschoolse kinder-
opvang. 

Deeltijds kunstonderwijs 
 
De gemeenteraad besloot op 27 juni 
2019 een maximumcapaciteit vast te 
leggen in de kunstacademie. In de eer-
ste en tweede graad zal een klas maxi-
mum 20 leerlingen tellen en een klas in 
de derde graad maximum 25 leerlingen. 
 
Sinds 1 oktober 2019 werden de lessen 
kunstgeschiedenis opengesteld voor 
vrije leerlingen. Zij betalen slechts €100 
als ze enkel dit vak willen volgen. Dit 
initiatief lokte vele geïnteresseerden. Er 
stroomden leerlingen in die voordien 
niet aangesloten waren. 
Het totale leerlingenaantal in de 
Leeuwse Kunstacademie is mede hier-
door, na een aantal jaren te dalen, op-
nieuw gestegen. 
 

Figuur 57. Evolutie leerlingenaantal per 
graad in het deeltijds kunstonderwijs van de 
Leeuwse Kunstacademie.  
 
Deze zomer vonden de allerlaatste keer 
creatieve kinderateliers plaats in de 
kunstacademie. Maar vanaf 2020 biedt 
de jeugddienst een creatief alternatief 
voor de leeuwse jeugd. 
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Veiligheid 
 

Maatschappelijke veiligheid 
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Dienst Maatschappe-
lijke Veiligheid 
 
De dienst maatschappelijke veiligheid 
staat voor veiligheid, preventie en sa-
menwerking.  
 
Hieronder lichten we de belangrijkste 
opdrachten van de dienst toe aan de 
hand van enkele cijfers. 
 

Gemeentelijke administra-
tieve sancties 
 
In 2019 werden 290 GAS-bv’s opgesteld 
door de vaststellers van de gemeente 
voor diverse feiten van overlast. 98% 
was voor sluikstort. Deze opmerkelijke 
cijfers komen grotendeels door de inge-
bruikname van de verplaatsbare ca-
mera’s in maart 2019. 
 
Onderstaande grafieken geven de cijfers 
weer van zowel politie als gemeente. 
 

Figuur 58. Overzicht van het aantal GAS 
bv’s over een periode van vier jaar (incl. po-
litie).  
 
 

 
Figuur 59. Aandeel in het totaal van de ver-
schillende soorten GAS-inbreuken (2019). 

 

Gemeenschapswachten 
 
De gemeenschapswachten hebben bui-
ten de GAS-vaststellingen, ook 419 
(2018: 661) inbreuken vastgesteld op 
stilstaan en parkeren en 2415 inbreu-
ken (2018:1915) geregistreerd binnen 
de blauwe zone(s). De blauwe zone in 
Ruisbroek werd ook één keer per week 
’s nachts gecontroleerd door een ex-
terne firma. 
 
Daarnaast waren de gemeenschaps-
wachten op 12 gemeentelijke evene-
menten aanwezig, alsook steeds op de 
wekelijkse markt. 
 
Op wekelijkse basis wordt er toezicht 
gehouden aan de scholen. Iedere school 
wordt op deze manier minsten eenmaal 
om de drie weken gecontroleerd op on-
der andere foutparkeerders. 
 
Daarnaast hebben zij dagelijks concrete 
problemen, gerelateerd aan veiligheid, 
het milieu of het wegennet, gesigna-
leerd aan de bevoegde diensten en wa-
ren zij  rechtstreeks betrokken bij leef-
baarheidsdossiers. In deze dossiers, 
gaande van burenconflicten tot mobili-
teitskwesties, hadden zij telkens een 
actieve rol te vervullen. 
 
 

Evenementenloket 
 
Via het evenementenloket werden in 
2019 214 toelatingen aangevraagd voor 
verschillende publiek toegankelijke eve-
nementen. Hiervan werden er 19 be-
sproken in een coördinatievergadering. 
 
 

Vrijwilligersloket 
 
In 2019 waren er een tweehonderdvijf-
tig vrijwilligers actief voor de gemeente-
diensten. 
 
Hiervan zijn er 6 actief voor burenbe-
middeling. Dit jaar werden er 10 dos-
siers opgestart. Deze hebben betrek-
king op geluidsoverlast, tuinproblemen 
(hagen, bomen, afscheidingen),… 
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Een warme gemeente 
 

 

 Inburgeringsduo. 

 

Sociale dienst/Sociaal Huis 

Lokale dienstencentra 

Woonzorgcentrum Zilverlinde 

Woonwinkel Zennevallei 

Integratie/Taalstimulering/Vlaams beleid 
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Sociale dienst/Sociaal 
Huis 
 
 
Wijkmomenten  
De zorg van mensen proberen we af te stem-
men met alle partners door middel van wijk-
momenten. Dit overleg gebeurt bij de huis-
arts van de patiënt waar verschillende zorg-
partners worden uitgenodigd. Samen zoeken 
we naar oplossingen voor een welbepaalde 
vraag, probleem of vaststelling. Het afgelo-
pen jaar werden er 17 wijkmomenten geor-
ganiseerd. Intussen hebben er in Sint-Pie-
ters-Leeuw reeds 6 huisartsenpraktijken met 
in totaal 14  huisartsen en 6 huisartsen in op-
leiding  zich aangesloten bij het project bin-
nen hun praktijk. 
 
Mindermobielencentrale  
Voor sommige senioren of minder mobiele 
personen is een rit met de eigen wagen of het 
openbaar vervoer niet meer haalbaar. Om 
toch op hun afspraak te geraken, naar de 
dokter, het ziekenhuis of de winkel te gaan of 
om een familiebezoek te brengen, kunnen 
mensen een beroep doen op het vrijwilligers-
vervoer.  
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2016 7 310 149.231 

2017 5 298 160.270 

2018 5 310 180.902 

2019 6 312 183.360 

 
 
 
Maaltijden aan huis 
Een juiste en evenwichtige voeding is voor 
ouderen en hulpbehoevenden van groot be-
lang. Een mindere mobiliteit en activiteit ma-
ken echter dat deze mensen minder moge-
lijkheden hebben of niet meer in staat zijn 
warme maaltijden te bereiden. Financiële be-
slommeringen zijn er in tweede instantie de 
oorzaak van dat sommige mensen ofwel geen 
warme maaltijd meer bereiden ofwel minder-
waardige producten op het menu hebben, die 
niet bevorderlijk zijn voor hun gezondheid. 

Het Lokaal bestuur biedt daarom maaltijden 
aan huis aan.  
 

 
Aantal 
gebrui-

kers 

Aantal 
maaltij-

den 

2015 161 19.594 

2016 126 20.467 

2017 116 20.488 

2018 121 18.551 

2019 129 17.553 

 
Psychologische ondersteuning 
Psychisch welbehagen is een basisvoor-
waarde om gelukkig te zijn. Voor vele 55-
plussers is dit echter niet zo vanzelfspre-
kend. Een partner, vriend of kind verliezen 
brengt een mens uit evenwicht. Ook een 
(gedwongen) verhuis, een ruzie of het ver-
minderen van de zelfredzaamheid zijn mo-
gelijke verlieservaringen. Ook zorg dragen 
voor een naaste kan zwaar beginnen wegen. 
Daarom kan psychologische ondersteuning 
helpen om terug meer evenwicht te vinden. 
 

 
Aantal 
nieuwe 
cliënten 

Cumula-
tief 

aantal 
actieve 
cliënten 

2016 37 77 

2017 28 73 

2018 46 88 

2019 47 80 

 
Eind 2019 zijn in totaal al 287 cliënten in 
begeleiding geweest. 
 
Plaatsing Andere Rusthuizen  
Indien een inwoner van Sint-Pieters-Leeuw 
wordt opgenomen in een erkend woonzorg-
centrum (WZC) en betrokkene beschikt over 
onvoldoende financiële middelen om zijn 
verblijf aldaar te bekostigen, kan een aan-
vraag worden ingediend bij het OCMW tot 
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het verkrijgen van een financiële tussen-
komst in de kosten voor verblijf, verzorging 
en maatschappelijke dienstverlening. Hier-
voor gebeurt er een sociaal en financieel on-
derzoek bij betrokkene. 
 
In december 2019 waren er 21lopende dos-
siers, waarvan 14 personen ten laste en van 
overige dossiers werd enkel het budget be-
heerd.  In 7 dossiers waren er onderhouds-
plichtige kinderen. 
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Lokale dienstencentra 
 
De lokale dienstencentra ’t Paviljoentje, Ne-
genhof en Meander waren in 2019 samen 
6656 uren geopend voor het publiek. 
Tijdens deze openingsuren zorgen wij voor 
dienstverlening, ontspanning, ontmoeting, 
vorming, beweging, informatie, buurtzorg en 
het verhogen van de sociale cohesie. 

 
 
 
Dit met als doel ervoor zorgen dat personen 
zolang mogelijk in hun vertrouwde omge-
ving kunnen blijven wonen. 
De lokale dienstencentra richten zich tot de 
buurtbewoners en besteden specifieke aan-
dacht aan senioren, personen met een be-
perking en mantelzorgers. 

 

Dienstverlening in cijfers 
 

  2017 2018 2019 

Maaltijden Paviljoen 
Negenhof 
Meander 
Totaal 

8723 
8626 
7583 

24.932 

7715 
8487 
7999 

24.201 

8196 
8018 
9067 

25.281 

Wasmachine-
beurten  

Paviljoen 
Negenhof 
Totaal 

921 
284 

1.205 

927 
459 

1.386 

979 
437 

1.416 

Pedicure-
beurten 

Paviljoen 
Negenhof-
Meander 
Totaal 

247 
926 
196 

1.369 

214 
969 
296 

1.479 

194 
1007 
414 

1.615 

Enkele ritten 
eigen ver-
voerdienst 

Paviljoen 
Negenhof-
Meander 
Totaal 

4608 
4285 
3455 

12.348 

3578 
5536 
2991 

12.105 

4422 
5172 
3416 

13.010 

Kappers-
beurten 

Paviljoen-
Meander 
Totaal 

268 
223 
491 

304 
315 
619 

293 
374 
667 

Bad of dou-
che 

Paviljoen-
Meander 
Totaal 

195 
53 

248 

79 
43 

122 

94 
72 

166 

Bood- 

Schappen 

dienst 

Paviljoen 

Negenhof 

Totaal 

117 

21 

138 

116 

16 

132 

104 

11 

115 

Telefoonster    1.105 

Verkoop vuil-
niszakken per 
rol 

   Rood 60l: 315 
Rood 30l: 240 

Wit 60l: 440 
Wit 30l: 280 

Pmd: 80 

Figuur 60. Overzicht diensten. 

 

 

 

 



 

54 

Infomomenten 
 
In de LDC’s werden in 2019 infomomenten 
georganiseerd met volgende thema’s: 
Snooz, Multiple Sclerose, Parkinson, hand-
therapie, thuiszorgdiensten, buddywerking, 
reuma, toekomstvisie begraafplaatsen, om-
gaan met emoties, thuiszorgwinkel apotheek 
Ruisbroek. 
 
 
Culturele uitstappen 
 
27/01: Brussels Volkstheater “Den Arran-
geur” 
29/01: Tentoonstelling Van Gogh 
13/02: Film “Hoop doet leven” in CC de 
Meent 
12/03: Film “De Collega’s”  in CC de Meent 
02/04: Wandeling “Flaneren tussen oud en 
nieuw in Brussel”  
24/04: Busrondrit door en rond Brussel 
17/06: Wandeling “Flaneren door Brussel, 
van Muntplein naar Rogierplein” 
19/06: Daguitstap naar La Roche-en Ar-
denne 
01/07: Breugelwandeling te Brussel 
10/07: Daguitstap Westhoek 
26/09: Tentoonstelling Pikant te Aalst 
21/10: Breugelwandeling te Sint-Anna –
Pede 
23/10: Bezoek aan het muziekinstrumen-
tenmuseum en de Nationale bank te Brussel 
 
 
Cultuur in de dienstencentra 
 
Ook in de dienstencentra kwam cultuur aan 
bod: 
Dialectenspel, inhuldiging werk Breugel, 
Brussels theater, grote LDC-kwis, voor-
dracht WO II, filmnamiddagen. 
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Mantelzorgproject 

 

Da-
tum 

Locatie Thema Spreker 

07/02 Meander (Tijdelijke) opname in een woonzorgcentrum Bart Deconinck 
Ouderenpsycholoog 

19/03 Paviljoen Oei naar het ziekenhuis! Oef weer naar huis! 
Oeps wat nu? 

Ons Zorgnetwerk 

21/05 Negenhof Stress herkennen en aanpakken SAMANA 

03/09 Meander Snooz Laurien Decamps 
Ergotherapeute 

25/10 Negenhof Langer thuis in eigen huis Ons Zoprgnetwerk 

25/11 Paviljoen Beslissingen aan het levenseinde en voorafgaande 
zorgplanning. 

LEIF 

Figuur 61. Overzicht mantelzorgcafés. 

 

Op vrijdag 21 juni werd in het kader van de nationale Dag van de Mantelzorg een verwendag voor 
de mantelzorgers georganiseerd. 

 

 

“Ik ben blij dat ik naar het dienstencentrum  
kan komen…anders zou ik gedurende de  
hele dag tegen niemand praten.” 

 

 

 

 

 “Ik ben zo content  
dat het maandag is.” 

 

 

 
 

 
 

 
Quotes van onze gebruikers. 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

“Zonder het dienstencentrum  
zat ik al lang in het rusthuis.” 

 

 

 

 
“Amai, in Sint-Pieters-
Leeuw gebeurt er veel 
voor de senioren!” 
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Woonzorgcentrum Zil-
verlinde 
 
Het WZC Zilverlinde beschikt over 105 ka-
mers, verspreid over 2 verdiepen en 4 afde-
lingen: Bloembos, Zonnedal, Wolkenveld en 
Heuvelland. Per afdeling huisvesten we 28 
bewoners.  
 
In het Centrum voor Kortverblijf zijn er 7 
kamers waar senioren tijdelijk kunnen wor-
den opgevangen. Ook deze kamers liggen 
verspreid over de 4 afdelingen.  
 
Het woonzorgcentrum wil voornamelijk een 
warme thuis bieden voor de bewoners en 
hun familie/naasten, waar aangepaste zorg 
en respect voor ieders waarden en normen 
centraal staan.  
 

Werking 
 
Naast de dagelijkse zorgkundige en ver-
pleegkundige zorgen krijgen de bewoners de 
nodige ondersteuning van onze (interne en 
externe) kinesitherapeuten en van onze er-
gotherapeut. De interne kinesitherapeuten 
stonden  in voor de persoonlijke en aange-
paste behandeling van de 70 RVT-bewoners.  
Andere bewoners kunnen gebruik maken 
van externe kiné op voorschrift van hun 
huisarts.  
 
Onze ergotherapeut begeleidt de bewoners 
met ADL-training (activiteiten dagelijks le-
ven), geheugentraining, oriëntatietraining, 
rustgevende activiteiten, … met als doel een 
optimale zelfstandigheid te behouden.   
De animatiemedewerkers zorgden met hun 
uitgebreid  aanbod aan activiteiten voor de 
ontspanning en welzijn van de bewoners.  
  
Door de aanwezigheid van een lokaal dien-
stencentrum (LDC Meander) in hetzelfde ge-
bouw hebben onze bewoners en bezoekers 
de mogelijkheid om ook van deze dienstver-
lening (cafetaria, activiteiten, pedicure, …) 
gebruik te maken en hebben zij contact met 
de lokale bevolking. Onze eigen logistieke 
ploegen houden het WZC steeds piekfijn in 
orde en onze centrale keuken zet meermaals 
per dag heerlijkheden op tafel. 
 

Nieuw in 2019 
 
Het woonzorgcentrum Zilverlinde beschikt 
sinds 1 oktober 2019 over 70 RVT-bedden.  
 

 
WZC Zilverlinde 
 

Grafieken 
 

 
Figuur 62. Evolutie aantal overlijdens. 
 

 
Figuur 63. Evolutie aantal opnames centrum 
kortverblijf (CVK) en woonzorgcentrum(WZC). 
 
In 2018 overleden er opvallend weinig be-
woners (21) waardoor  het aantal opnames 
toen uiteraard ook lager lag. In 2019 is dit 
aantal opnieuw gestegen. 
 

 
Figuur 64. Evolutie aantal personen op de wacht-
lijst. 
 

0
5

10
15
20
25
30
35

2016 2017 2018 2019

0

18

35

53

70

2016 2017 2018 2019

CKV
WZC

0

33

65

98

130

2016 2017 2018 2019



 

57 

Figuur 65. Evolutie gemiddelde verblijfsduur 
WZC, uitgedrukt in maanden. 
 

  
Figuur 66. Evolutie jongste en oudste bewoner 
WZC.  
 

 
Figuur 67. Evolutie zorggraad (percentage zwaar-
behoevenden). 
 
Het doel is om 80% zwaar zorgbehoevenden 
(personen met een score B, C of D op de 
katz-schaal) in huis te hebben en dit werd 
de laatste 4 jaar steeds behaald. 
 

 
Figuur 68. Bezettingsgraad WZC en CVK. 
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Woonwinkel Zennevallei 
 
Sint-Pieters-Leeuw en Halle startten in 2013 
een intergemeentelijk samenwerkingsproject 
op “Woonwinkel Zennevallei”. In 2019 werd 
het intergemeentelijk project uitgebreid met 
de gemeente Beersel. 
 
Eén van de kerntaken van Woonwinkel Zen-
nevallei betreft de ondersteuning van de ge-
meente bij de uitwerking van een woonbeleid. 
In 2019 werd er hiertoe een nieuwe subsidie-
aanvraag ingediend bij Wonen Vlaanderen 
voor de periode 2020-2025. Hiermee enga-
geert de gemeente zich tot het uitvoeren van 
de beleidsprioriteiten rond wonen uit het BVR 
van 16/11/2018. 
 
De woonwinkel organiseert hiernaast het lo-
kale woonoverleg samen met de relevante 
huisvestingspartners en plant heel wat acties 
ten einde de kwaliteit van het woonpatrimo-
nium te verbeteren. Zo werd er in 2019 verder 
ingezet op de inventarisatie en aanpak van 
leegstaande woningen.  
 
Tenslotte is er het woonloket waar inwoners 
van Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel gra-
tis terecht kunnen met vragen rond huisves-
ting. Iedereen kan er info bekomen over pre-
mies, woonkwaliteit, huurdersvragen, sociale 
huisvesting, e.a. 
 

Het woonloket 
 
In 2019 ontving de woonwinkel Zennevallei 
1378 klanten, waarvan 835 nieuwe klanten. 
Van de klanten is 35 % afkomstig uit Sint-Pie-
ters-Leeuw of één van de deelgemeenten.  
 

Op de grafiek worden de vragen naar type 
weergegeven van de bezoekers uit Sint-Pie-
ters-Leeuw voor het werkingsjaar 2019. 

 
Woonwinkel Zennevallei te Sint-Pieters-Leeuw 
 
 
Een groot deel van de bezoekers  heeft vragen 
rond het huren van een sociale woning en 
vraagt ondersteuning bij het invullen van een 
aanvraag. Het gamma van vragen is echter 
zeer breed. Zo worden er in Sint-Pieters-
Leeuw ook veel vragen gesteld omtrent  
Huur - aangelegen, premies en gerechtelijke 
procedures tot uithuiszetting. 
 
De medewerkers van Woonwinkel Zennevallei 
beantwoorden niet enkel vragen, men helpt  
mensen ook bij de invulling van de soms in-
gewikkelde en uitgebreide administratieve 
dossiers, men verwijst indien nodig door naar 
andere instanties, of verwerkt vragen in sa-
menwerking met andere diensten of organi-
saties. 
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Dienst Integratie / taal-
stimulering / Vlaams Be-
leid 
 

Enkele cijfers  
 

 
Figuur 69. Aantal nieuwe inwoners met taal- en in-
tegratienoden binnen Sint-Pieters-Leeuw. 
 
In 2018 waren er 1.606 nieuwe inwoners in 
de gemeente komen wonen met taal- en inte-
gratienoden. Dit is een totaal van 72% ten 
opzichte van de volledige instroom nieuwe in-
woners.  In 2019 stijgt dit aantal verder naar 
1.865 of 75,3%.  
 

 
Figuur 70. Aantal aanmeldingen bij het Agent-
schap Inburgering-Integratie. 
 
 

 
Figuur 71. Aantal ondertekende inburgeringscon-
tracten. 
 

 
Figuur 72. Aantal behaalde inburgeringsattesten. 
 
We merken een verdere daling van het aantal 
nieuwe inwoners dat zich aanmeldt en dat 
zich effectief inschrijft voor een cursus inbur-
gering. Mensen ervaren de nood om eerder 
lokaal te integreren en te participeren. Dit 
merken we in de cijfers hieronder van het 
aantal nieuwe inwoners dat instapt in een 
onthaaltraject via de eigen integratiedienst. 
 
Hieronder lichten we de belangrijkste pro-
ducten (en bezoekersstromen) van de dienst 
toe aan de hand van enkele cijfers. 

 
Het onthaal van nieuwe inwo-
ners 
 
Mensen met taal- en integratienoden die zich 
komen vestigen in de gemeente, krijgen een 
onthaaltraject en worden individueel geïnfor-
meerd over het leven in Sint-Pieters-Leeuw.  
We werken hiervoor samen met vzw PIN, die 
2 toeleiders in de diversiteit inschakelt om 
nieuwe inwoners een onthaaltraject aan te 
bieden. 
 
We zien in 2019 een verdere stijging van het 
aantal opgestarte trajecten ten opzichte van 
de vorige jaren.   
 

 
Figuur 73. Aantal opgestarte onthaaltrajecten.  
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Wat zijn de redenen om niet in te stappen in 
een onthaaltraject? 
 

 
Figuur 74. Redenen voor onthaaltraject. 

 
Integratiegesprekken 
 
Ook inwoners die al een tijdje in Sint-Pieters-
Leeuw wonen (= oudkomers) kunnen nog 
vragen hebben betreffende het leren van Ne-
derlands, inburgering, werk zoeken, vrije tijd, 
… 
 
Ook zij kunnen beroep doen op de toeleiders.  
 

 
Figuur 75. Aantal doorverwijzingen. 
 

 
Figuur 76. Aantal opgestarte trajecten. 
 

Allerhande thema’s komen tijdens deze inte-
gratiegesprekken aan bod, gaande van Ne-
derlands leren, zoeken naar werk, tot zinvolle 
vrijetijdsbesteding voor de kinderen. 
 

 
Figuur 77. Thema’s die aan bod komen tijdens een 
integratiegesprek. 

 
Taalverwervende en taalstimule-
rende activiteiten 
 
Als aanvulling op het reguliere aanbod van 
CBE en CVO-GLTT organiseren we al een aan-
tal jaren taalstimulerende activiteiten voor 
volwassenen en kinderen .  
 
Op 1 oktober gingen we met de interactieve 
praatgroep Café combinne van start en dat 
was meteen eens schot in de roos. Wekelijks 
mogen we gemiddeld 16 mensen ontvangen 
die over allerhande thema’s van gedachten 
wisselen en zo al doende het Nederlands in-
oefenen. 
 
Voor kinderen tussen 4 en 8 jaar werd er op-
nieuw een taalstage ‘Babbelkous’ gehouden 
in de krokus- en de herfstvakantie. 80 kin-
deren namen hier aan deel en werden onder-
gedompeld in een Nederlands taalbad. 
 
In 2019 kregen opnieuw 3 Leeuwse scholen 
een reeks taalateliers in de buitenschoolse 
kinderopvang aangeboden. De kinderen die 
op woensdagnamiddag op school bleven, kre-
gen een gevarieerd aanbod van sport en spel, 
creatief en educatief tegelijkertijd. Dit project 
liep dit jaar op zijn einde. Gedurende drie 
jaar kregen 195 kinderen tussen 5 en 12 jaar 
gedurende 7 weken activiteiten aangeboden 
waarbij zij het Nederlands verder inoefenden. 
        
We organiseerden ook in 2019 de interactieve 
tentoonstelling ‘talen, mijn gedacht’ waarbij 
kinderen en leerkrachten leren nadenken 
over taal, meertaligheid en diversiteit. Alle 

290

11

264

86
10

39

geen contactgegevens  geen contacttaal

 geen contact  geen nood

 geen interesse  verhuisd

2018 2019

46

72

Aantal doorverwijzingen

2018 2019

37

55

Aantal opgestarte trajecten



 

61 

4de leerjaren van de Leeuwse scholen bezoch-
ten deze tentoonstelling. 
 
Er wordt ook nauw samengewerkt met vrije-
tijds- en welzijnspartners zoals de biblio-
theek, de jeugddienst, Huis van het Kind, 
sport en cultuur om gezamenlijke activiteiten 
op te starten waarbij taalstimulering mee 
centraal staat: denk maar aan het project 
voorlezen aan huis, de samenleesclub voor 
anderstalige volwassenen, spelletjesnamidda-
gen in de bib, een theatervoorstelling voor 
anderstaligen die Nederlands leren, … 
 

In april 2019 stampten we ook een nieuw 
project uit de grond: OP-STAP, een buddy-
systeem voor mensen in kansarmoede. Een 
kansrijke vrijwilliger wordt gekoppeld aan een 
kansarme inwoner en samen gaan zij op zoek 
naar nieuwe en leuke vrijetijdsbesteding. Dit 
kan gaan van een koffietje drinken, tot een 
theatervoorstelling bijwonen. Tijdens deze 
activiteiten wordt er vaak ook ok een infor-
mele manier Nederlands geoefend. 
Intussen hebben we reeds 6 duo’s die actief 
zijn. 
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Onderwijs en kinderdagopvang 
 

 

Schoolgebouw Den Top. 

 

Onderwijs  

Basisonderwijs 

- ’t Populiertje  

- Den Top & Puur Natuur 

- Wegwijzer  
 

Leeuwse Kunstacademie 

 

Kinderopvang 

 
 Dienst voor Onthaalouders 

Kinderdagverblijven 
- Het Welpennest 
- De Boomhut 
- De Speelboot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

  



 

65 

Gemeentelijke Basis-
school Den Top en Puur 
Natuur 
 
De beide scholen vormen een administratieve 
eenheid onder de leiding van één directeur. 
De administratie voor beide scholen bevindt 
zich in de vestiging Den Top. 
 
Tijdens de zomer van 2018 startte voor beide 
vestigingsplaatsen de verbouwingswerken, 
deze werken werden voor Puur Natuur beëin-
digd in augustus 2019 en In Den Top in de-
cember 2019. Vanaf september 2019 konden 
de kleuters van Puur Natuur starten in ‘Mo-
lenborre’ te Sint-Laureins-Berchem.  
 
In Den Top konden de nieuwe sporthal, 5 
klaslokalen en ruimtes voor het personeel 
eind december 2019 in gebruik genomen 
worden.  
 

 
 

 
Den Top. 

 

 
Puur Natuur.  

(foto: Johan – www.sint-pieters-leeuw.eu) 
 
Directie: Tineke Coeck 
 
Informatie voor het brede publiek: 
http://www.dentop.be/ 
 

Vestigingsplaats 1 

 

 
 
Kleuterafdeling 
Aantal ingeschreven kleuters op teldatum 
1/02/2019: 121 kleuters                
Aantal klassen: 7 
 
Lagere afdeling 
Aantal ingeschreven leerlingen op teldatum 
1/02/2019: 215 leerlingen 
Aantal klassen: 11 
 

 
Figuur 78. Leerlingenaantal. 

 
 

Vestigingsplaats 2 
 

 

 
(foto: Johan – www.sint-pieters-leeuw.eu) 

 
Kleuterafdeling 
Aantal ingeschreven kleuters op teldatum 
1/02/2019: 36 kleuters 
Aantal klassen: 2 
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Figuur 79. Leerlingenaantal.  
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Gemeentelijke basis-
school ’t Populiertje 
 
Directie: Ingrid Borremans 
 
Informatie voor het brede publiek: 
http://www.populiertje.be/ 

 

 
 
Kleuterafdeling 
Aantal ingeschreven kleuters op teldatum 
1/02/2019: 151 kleuters                
Aantal klassen: 8 
 
Lagere afdeling 
Aantal ingeschreven leerlingen op teldatum 
1/02/2019: 244 leerlingen 
Aantal klassen: 12 
 

 
Figuur 80. Leerlingenaantal. 
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Gemeentelijke basis-
school Wegwijzer 

 
Directie: Eva Wauters 
 
Informatie voor het brede publiek: 
http://www.basisschool-wegwijzer.be/ 

 

 
Kleuterafdeling 
Aantal ingeschreven kleuters op teldatum: 
1/02/2019: 90 kleuters 
Aantal klassen: 4 
 
Lagere afdeling 
Aantal ingeschreven leerlingen op teldatum 
1/02/2019: 133 leerlingen 
Aantal klassen: 6 
 

 
Figuur 81. Leerlingenaantal. 
 
Communicatie 
Bij de start van ieder schooljaar worden ou-
ders via een infoavond geïnformeerd. Drie 
keer per jaar worden de ouders uitgenodigd 
voor een individueel oudercontact. 
Ouders ontvangen maandelijks een nieuws-
brief over het reilen en zeilen van de school. 
Sinds september 2019 wordt Smartschool ge-
bruikt als communicatiemiddel. 
Via de rapporten worden ouders op de hoogte 
gehouden van de vorderingen of eventuele 

tekorten tijdens een korte of langere perio-
den. 
Via de website www.sint-pieters-leeuw.be ->  
onderwijs, vinden de ouders alle info over de 
gemeentelijke basisscholen. 
 
Didactisch pedagogisch 
De leerlijnen binnen de gemeentelijke basis-
scholen zijn gesteund op de leerplannen ont-
worpen door Onderwijs Voor Steden en Ge-
meenten (OVSG) en leiden tot het bereiken 
van de eindtermen, zoals vastgesteld door 
het departement onderwijs  van de Vlaamse 
Gemeenschap. 
In 2019 werden de 3 gemeentelijke basis-
scholen doorgelicht. Zowel Wegwijzer, Den 
Top als ’t Populiertje kregen een gunstig ad-
vies. 
De verslagen kan je terugvinden op 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onder-
wijsaanbod/default.aspx/bao 
Alle scholen organiseren 3 pedagogische stu-
diedagen per schooljaar. De invulling hangt af 
van de prioriteiten die vastgelegd werden in 
een actieplan.  
Er is extra aandacht voor de overstap van de 
3e kleuterklas naar het eerste leerjaar. Ook 
voor de overstap naar het 1e middelbaar wor-
den de leerlingen en ouders begeleid. 
 
Leerlingenbegeleiding 
Elke school heeft een zorgbeleid waar de con-
crete werking van de leerlingbegeleiding staat 
uitgeschreven. 
Daarnaast heeft iedere school een samenwer-
kingsovereenkomst met het CLB N-Brussel 
(VGC). https://www.clbnbrussel.be/ 
Driemaal per jaar vindt in iedere school een 
multidisciplinair overleg (MDO) met het CLB 
en eventueel met andere externe partners 
plaats. Het CLB is wekelijks een aantal uren 
aanwezig op school om de leerlingenbegelei-
ding op te volgen. 
Het CLB kan ingeschakeld worden bij: 

 Leren en studeren 
 Schoolloopbaanbegeleiding 
 Psychisch en sociaal functioneren 
 Preventieve gezondheidszorg 

In samenwerking met de integratiedienst is 
er huiswerkbegeleiding binnen de scholen 
Den en Wegwijzer.  
 
Veiligheid en preventie 
In iedere school worden minstens 2 evacua-
tieoefeningen georganiseerd per schooljaar 
(al dan niet aangekondigd). De preventiead-
viseur gaat op regelmatige basis langs in de 
scholen om toe te zien op de veiligheid voor 
zowel leerlingen als personeel.  
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De scholen zijn een Octopusschool. Aan elke 
school staat een octopuspaal. De scholen 
werken aan een verkeersveilige schoolomge-
ving. Onder andere door mee te doen aan de 
strapdag. 
 

 
 
Regelmatig worden er fietsopdrachten geor-
ganiseerd op school. Vanaf het 4de leerjaar 
gaan de kinderen met de fiets op uitstap. 
 

 
 
Uitstappen 
De leerlingen gaan meermaals op uitstap. 
Deze uitstappen sluiten aan bij het onderwijs-
aanbod. Zo gaan de kinderen bijvoorbeeld 
naar een museum, een boerderij, … . Maar 
evengoed worden deze mensen op school uit-
genodigd bv. brandweer op bezoek. 
 

 
 
In elke school worden er ook meerdaagse uit-
stappen georganiseerd. In Den Top gaan de 
kinderen van het 2de leerjaar op boerderij-
klassen. In ’t Populiertje gaan 4de en 5de leer-
jaar op sportklassen. De 6de jaars van de 3 
gemeentescholen gaan samen op sneeuw-
klassen naar Wengen. 

 
 
Activiteiten op schoolniveau 
Buiten de activiteiten op klasniveau worden 
er ook op schoolniveau (klasoverschrijdend) 
activiteiten georganiseerd zoals Toeka (soci-
ale vaardigheden), carnaval, Sinterklaas, … . 
Jaarlijks komen een aantal projecten terug 
waarrond er in de school wordt gewerkt.  
Week tegen pesten, jeugdboekenmaand, Op 
tijd op school, voorleesweek, ... zijn hier een 
voorbeeld van. 
 
Schooloverschrijdende activiteiten 
Enerzijds zijn er de schooloverschrijdende be-
leidsactiviteiten. Alle scholen zijn vertegen-
woordigd in de schoolraad. Daarnaast vinden 
een meerdere directievergaderingen plaats. 
Er is meermaals per schooljaar overleg met 
de directies van alle scholen en de gemeente 
Sint-Pieters-Leeuw. De scholengemeenschap 
‘De Spil’ overlegt tevens meermaals per 
schooljaar. 
Anderzijds zijn er de schooloverschrijdende 
activiteiten voor de leerlingen. Ieder jaar ne-
men de leerlingen deel aan: 

 Het scrabbletornooi, georganiseerd 
door CC Coloma; 

 Het schooltoneel, georganiseerd door 
CC Coloma; 

 De jeugdboekenmaand i.s.m. de Bibli-
otheek; 

 MEGA i.s.m. de dienst Maatschappe-
lijke Veiligheid; 

 De Scholencross i.s.m. de sportdienst 
 

 
 
Sportieve activiteiten 
Wekelijks hebben de leerlingen turnen op 
school. Daarnaast gaan de leerlingen vanaf 
de 3de kleuterklas zwemmen. Eén keer per 
jaar wordt er een sportdag georganiseerd.  
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Vriendenkring 
Iedere gemeentelijke basisschool kan beroep 
doen op vrijwilligers om activiteiten te organi-
seren zoals eetfestijn, schoolfeest, kerst-
markt, fuif … . Met de opbrengst worden ma-
terialen aangekocht voor de school, kunnen 
de leerlingen op schoolreis, krijgen de leer-
lingen een attentie voor Sinterklaas en Pa-
sen,… . 
 
Brede school 
Een Brede School is een samenwerkingsver-
band tussen verschillende sectoren die sa-
menwerken aan een brede leer- en leefomge-
ving in de vrije tijd én op school, met als doel 
maximale ontwikkelingskansen voor alle kin-
deren en jongeren. 
 
Ook binnen onze scholen wordt gewerkt via 
het principe ‘Brede School’. Na de schooluren 
kunnen sportverenigingen beroep doen op de 
lokalen/turnzalen. Ook de kunst- en muziek-
academie organiseren lessen in de gemeente-
scholen.  
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Leeuwse Kunstacademie 
 

 
Schooljaar 2019-2020 
 

  
Boetseerkunst, atelier volwassenen. 
 
Activiteiten in het schooljaar 
2019-2020 

 
- Overzichtstentoonstelling ’40 jaar beeld-

houwatelier in de Leeuwse Kunstacademie 
in CC Coloma van 6 december  tot 22 de-
cember 2019 

- Workshop ‘ Werken met aligaat’ met oud-
leerlingen atelier beeldhouwen 

- Workshop ‘ Etstechnieken’. 
- Maandelijks museumbezoek met leraar 

kunstgeschiedenis Peter Jonnaert 
- Gelegenheidstentoonstelling jongerenate-

liers in de Kunstacademie met rondleidin-
gen voor leerlingen van het 6de leerjaar. 

- Museumbezoek met de jeugdateliers aan 
Museum Magritte te Brussel 

- Workshop fotografie in de jongerenate-
liers 

- Pedagogische studiedag op 23 mei 2019 
- Eindejaarstentoonstelling op 15 juni 2019 

 
 

  
Workshop fotografie in de jongerenateliers. 
 

Aandachtspunten schooljaar 
2019-2020  
 
- Openstellen van lessen kunstgeschiedenis 

voor geïnteresseerden van buiten de aca-
demie 

- Werken met digitaal evaluatieplatform  
- Samenwerking met basisonderwijs : ori-

entering van gezamenlijke leerlingen 
- Belang van lessen kunstgeschiedenis en 

de atelierwerking. 
- Introductie van zelfevaluaties in de jonge-

renateliers 
    

 
Expo ’40 jaar beeldhouwkunstatelier in de 
Leeuwse Kunstacademie’. 
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Grafieken met leerlingenaantal-
len 
 

 
Figuur 82. Overzicht algemene leerlingenaantallen. 
 

 
Figuur 83. Iinschrijvingen volwassenenateliers. 
 

 
Figuur 84. Inschrijvingen jongerenateliers. 
 

 
Figuur 85. Inschrijvingen kinderateliers. 
 
 

 
Figuur 86. Leerlingen per graad. 
 
Contactgegevens: 
 
Adres: Rink 2 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw 
Tel: 02 371 22 67 
E-mail: kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be 
Website: www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwse-
kunstacademie 
Volg ons Facebook: https://www.face-
book.com/Leeuwse-Kunstacademie-
109154463909402/  
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Kinderopvang 
 
In 2019 telden we 283 aanvragen voor kin-
deropvang in onze gemeentelijke opvangini-
tiatieven, 45 aanvragers woonden niet in 
onze gemeente.  
33 % van de aanvragers kreeg binnen de ge-
meentelijke kinderopvangvoorzieningen een 
plaatsje toegewezen. 
 

 
Figuur 87. Aantal aanvragen voor de gemeente-
lijke kinderopvang 2015-2019. 
 
Voor 2019 werden 21 opvangplaatsen bij ont-
haalouders gereserveerd, 25 kinderen kon-
den/kunnen in Het Welpennest terecht, 16 
kinderen kregen een plaats in De Boomhut 
toegewezen en 13 kinderen in De Speelboot. 
In de groepsopvang samenwerkende onthaal-
ouders De Kinderdroom werden 7 plaatsen 
toegewezen. 
 

 
Figuur 88. Verloop van de aanvragen in 2019 bij 
de gemeentelijke kinderopvang. 
 

 
 
 
 
 
 

Dienst voor Onthaalouders 
 
Aantal onthaalouders. 
In 2019 waren 11 onthaalouders bij de dienst 
aangesloten. 
 
Aantal kinderen in de dienst.  
 

 
Figuur 89. Aantal kinderen in de dienst voor ont-
haalouders 2015-2019. 
 
In 2019 verbleven 99 kinderen minstens één 
dag bij de onthaalouders. 74 in de gezinsop-
vang, 25 in de groepsopvang samenwerkende 
onthaalouders De Kinderdroom. 
 
Aantal opvangdagen. 
 

 
Figuur 90. Aantal opvangdagen bij de dienst voor 
onthaalouders 2015-2019 
 
Alle onthaalouders samen realiseerden 7.820 
opvangdagen. Deze cijfers zijn belangrijk in 
functie van de subsidies van Kind en Gezin. 
 
De dienstverantwoordelijke kreeg voor 31 
aanvragen voor opvang tijdens de vakan-
tieperiode of ziekte van hun onthaalou-
der/kinderdagverblijf en kon voor 28 van 
deze vragen een (gedeeltelijke) oplossing 
aanbieden. 
 
De dienst zorgde in 2019 niet voor de opvang 
van kindjes met een specifieke zorgbe-
hoefte. 
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Kinderdagverblijf Het Welpennest 
 
Capaciteit: 36 kindplaatsen. 
Het kinderdagverblijf Het Welpennest telde 
223 openingsdagen.  
 
Aantal kinderen in het kinderdagverblijf. 
 

 
Figuur 91. Aantal kinderen in het kinderdagverblijf 
Het Welpennest 2015-2019. 
 
In 2019 verbleven 71 kinderen minstens één 
dag in Het Welpennest. 
 
Aantal opvangdagen. 
 

 
Figuur 92. Aantal opvangdagen in kinderdagver-
blijf Het Welpennest 2015-2019. 
 
Het kinderdagverblijf behaalde een bezetting 
van 85,5 %.  
 
Flexibele opvang/dringende opvang 
Sinds 1/1/2019 werden de subsidies ‘flexibele 
urenpakketten’ omgezet naar 2 ‘dringende 
opvangplaatsen’. In 2019 werden 6 kinderen 
opgevangen op deze plaatsen, verspreid over 
de 3 kinderdagverblijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderdagverblijf De Boomhut 
 
Capaciteit: 25 kindplaatsen. 
Het kinderdagverblijf De Boomhut telde 223 
openingsdagen.  
 
Aantal kinderen in het kinderdagverblijf. 
 

 
Figuur 93. Aantal kinderen in het kinderdagverblijf 
De Boomhut 2015-2019. 
 
In 2019 verbleven 37 kinderen minstens één 
dag in De Boomhut.  
 
Aantal opvangdagen.  
 

 
Figuur 94. Aantal opvangdagen in kinderdagver-
blijf De Boomhut 2015-2019. 
 
Het kinderdagverblijf behaalde een bezetting 
van 86 %. 
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Kinderdagverblijf De Speelboot  
 
Capaciteit: 18 kindplaatsen. 
Het kinderdagverblijf De Speelboot telde 223 
openingsdagen.  

Aantal kinderen in het kinderdagverblijf. 

 
Figuur 95. Aantal kinderen in het kinderdagverblijf 
De Speelboot 2017-2019. 

In 2019 verbleven 30 kinderen minstens één 
dag in De Speelboot. 

Aantal opvangdagen. 

 
Figuur 96. Aantal opvangdagen in het kinderdag-
verblijf De Speelboot 2017-2019. 

Het kinderdagverblijf realiseerde een bezet-
ting van 81 %. 
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Ontspanning 
 

 

 
Zwemmarathon. 
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Jeugddienst  
 
Infrastructuur 
 
In het Vlaams Trefpunt Laekelinde worden 
drie zalen verhuurd: het barlokaal, de polyva-
lente zaal en de zolderverdieping.  
De zalen werden verhuurd voor verschillende 
activiteiten, zowel privé als publiek. Er vinden 
wekelijks vaste activiteiten plaats zoals dans-
lessen. Zo is de polyvalente zaal elke maan-
dag tot en met donderdag bezet, het hele 
jaar door.  
Ook in de weekends is de polyvalente zaal 
zeer populair voor verhuur. In 2019 werd ze 
tijdens 33 weekends verhuurd. Het barlokaal 
was vooral populair in het weekend en werd 
dan 29 keer verhuurd tot deze mogelijkheid 
in mei werd stopgezet omwille van de opstart 
van een jeugdhuiswerking. De zolderverdie-
ping wordt omwille van het rustige karakter 
voornamelijk gehuurd tijdens de week voor 
vergaderingen. Dit was 22 keer het geval in 
2019. Tijdens het weekend werd deze zaal 
slechts 10 keer verhuurd.   
 
De speelterreinen worden halfjaarlijks aan 
een volledige controle onderworpen op gebied 
van veiligheid en slijtage.  
 
 

Vakantieaanbod 
 
Speelplein ‘De Leeuwtjes’ vond dit jaar 
plaats in basisschool ’t Populiertje voor kleu-
ters en in Zonnig Leven voor lagere school-
kinderen.  
 
Er waren 28 speelpleindagen. In 2019 waren 
er gemiddeld 131 daginschrijvingen.  
 
Er werden 52 animatoren tewerkgesteld. Tij-
dens een terugkomdag werden ze bedankt 
voor hun inzet door middel van uitstap naar 
trampolinepark JUMP XL. 

 

 
Figuur 97. Gemiddeld aantal kinderen ingeschre-
ven per dag (2016-2019). 
 
Van 15 tot en met 19 juli en van 22 tot en 
met 26 juli werd Laekelinde getransformeerd 
tot een vakantieparadijs. Gedurende beide 
weken namen telkens 50 kinderen deel aan 
de Jonge Heldenspeelweek.  
 
 

Jongereninformatie 
 
De jeugddienst ontwikkelt en verspreidt infor-
matie dat afgestemd is op kinderen, jongeren 
en hun ouders.  
 
De vakantiebrochure en de jeugdwerk-
brochure zijn ongetwijfeld de meest ge-
bruikte publicatie. 
 
 

Vrijetijdsaanbod 
 
De jeugddienst zette diverse activiteiten 
(mee) op poten. 
 
Op 24 april werden de terreinen aan het Wil-
dersportcomplex omgebouwd tot een speel-
paradijs. De sport- en jeugddienst boden tij-
dens de Buitenspeeldag diverse leuke bui-
tenactiviteiten aan het jonge publiek aan. 
 
StraPatZen trok ook dit jaar, op zaterdag 3 
augustus, veel kijklustigen die naast natio-
nale en internationale straattheateracts geno-
ten van de zomerse sfeer. 
 
Om het schooljaar goed in te zetten vond op 
4 september Ezelsoor plaats. Tijdens deze 
boekenkaftdag konden gezinnen genieten van 
door kinderen ontworpen kaftpapier. 
Dit jaar mochten we 132 deelnemende gezin-
nen ontvangen. 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

2016 2017 2018 2019

Gemiddeld aantal kinderen ingeschreven per
dag



 

80 

 
Figuur 98. Aantal deelnemende gezinnen aan 
Ezelsoor in de periode 2016-2019.  
 
Op vrijdag 18 oktober bedankten we op de 
Dag van de jeugdbeweging onze (oud-) 
leiding en animatoren met een minuten-spel 
en vers gebakken hamburgers. 
 
De activiteiten van de Week van de smaak 
gingen door op zaterdag 16 november.  
We boden 2 ouder-kind workshop aan. De 
proeftoren gaf ouders met moeilijke eters 
nieuwe inzichten en ideeën. Bij de Bento-
workshop konden we samen een mooie en 
gezonde brooddoos creatief opvullen.   
 
 

Inspraak 
 
De kinderraad is 6 keer samengekomen tij-
dens het schooljaar 2018-2019. Milieu was 
het centrale  thema. 
 
De jeugdraad werd tien maal samengeroe-
pen. In 2019 werden diverse adviezen ge-
schreven onder andere over het meerjaren-
plan 2020 – 2025 en de huishoudelijke regle-
menten van de adviesraden. 
 
Via de stuurgroep krijgen animatoren in-
spraak over de organisatie van de speelplein-
werking. 
 
 

Jeugdwerk ondersteunen 
 
Op basis van het subsidiereglement verleent 
de jeugddienst financiële ondersteuning aan 
de jeugdverenigingen.  
 
De erkende verenigingen konden ook beroep 
doen op volgende logistieke dienstverlening: 
Afvalophaling, transportdienst, uitleendienst. 
 
De jeugddienst beantwoordde diverse vragen 
rechtstreeks of via de jeugdraad.  
 
 
 
 

Jeugdwelzijn & vorming 
 
De jeugddienst organiseerde op 17 februari 
een EHBO-cursus voor leiders uit de jeugd-
verenigingen en speelpleinanimatoren. 
 
Op 23 en 24 mei werden de leerlingen van het 
zesde leerjaar op Laekelinde ontvangen om 
deel te nemen aan de M.E.G.A.-dag. 
 
Een vorming ‘stagebegeleider’ vond plaats 
op zaterdag 21 oktober. Dit was voor 
leid(st)ers uit het Leeuwse jeugdwerk en 
speelpleinanimatoren. Voor de vorming werd 
beroep gedaan op KLJ Vlaams-Brabant. 
 
Tijdens de examenperiodes werd de zolder 
van Laekelinde en de vergaderzaal in de Mer-
selborre ter beschikking gesteld van de blok-
kende studenten. Jongeren konden er in 
alle rust samen studeren. 
 
Zowel tijdens de oudejaarsnacht als tijdens 
het feestweekend van het Halse Carnaval 
legde de jeugddienst samen met de omlig-
gende gemeenten en de Lijn feestbussen in 
zodat feestvierders heel de nacht veilig naar 
huis geraakten. 
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Sportdienst 
 

Start Binckbank tour 
 
Zondag 18 augustus ’19 stond de Leeuwse 
wielerwereld opnieuw op zijn kop. 
Om 12u15 trok het uitgebreide peloton zich 
op gang voor de laatste rit van 178.6km rich-
ting Geraardsbergen. De renners reden eerst 
een lokale ronde van 11 kilometer op grond-
gebied Sint-Pieters-Leeuw. 
 
Om 10u30 waren al veel wielerliefhebbers in 
de gietende regen komen opdagen om in de 
Nieuwenhovenlaan de ploegbussen, fietsen 
en renners te bewonderen. 
 

 
 
We kregen opnieuw de toelating van uitbater 
Greenpark Hotel en van Makro om de parking 
te gebruiken. 
De pendeldienst naar en van het evenement 
verliep vlekkeloos. 
Ook de plaatselijke horeca genoot mee van 
dit wielerevenement. Zo won Jurgen Roe-
landts een gratis vat geschonken door café ’t 
Leeuwke door na de plaatselijke ronde als 
eerste het café te passeren. 
Dankzij de medewerking van de Leeuwse 
Wielertoeristen, het Rode Kruis, collega’s van 
andere gemeentelijkediensten en tal van vrij-
willigers werd het een prachtig evenement 
ondanks het gebrek aan zon. 
 

 
 
 

8e  G-sportdag in Revalidatiezie-
kenhuis Inkendaal donderdag 18 
september 
 
De G-sportdag in Revalidatiezieken-
huis is een sportdag voor personen 
met een niet aangeboren hersenlet-
sel of fysieke beperking al of niet in 
behandeling in het ziekenhuis. 
Het bestuur steunt dit initiatief enkel 
met logistieke ondersteuning. 
Het revalidatieziekenhuis kan reke-
nen op een financiële steun van 
Sport Vlaanderen. 
Er waren 153 deelnemers.  Dit was 
merkelijk minder dan vorig jaar ver-
mits nu het accent werd gelegd naar 
mensen met een niet aangeboren 
hersenletsel. 
95 deelnemers van het ziekenhuis en 
58 externe deelnemers 
Er was een rijkelijk aanbod van spor-
ten: boogschieten, dans, powerchair-
hockey, trai’o, zumba, judo, wande-
len en fietsen 
Vrijwilligers van Wandelclub Sint-Pie-
ters-Leeuw en de Leeuwse Wielertoe-
risten zorgden voor begeleiding bij 
het wandelen en fietsen. 
Er werd gebruik gemaakt van materi-
aal van de gemeentelijke sportkoffer. 

 
 

 
 
 

Hopsakee 
 
Het project is ontwikkeld voor kinderen van 
de eerste kleuterklas met als doel een bewe-
gingslandschap op te stellen in een voor hen 
vertrouwde omgeving. Spelen is voor elk kind 
de meest natuurlijke en spontane vorm van 
bewegen. Door middel van dit landschap wor-
den hun fysieke en psychomotorische capaci-
teiten optimaal ontdekt en ontwikkeld. 
Het materiaal werd gehuurd bij de Stichting 
Vlaamse schoolsport en kostte €350,00. 
Het project liep in alle Leeuwse basisscholen 
van 23 april tot 7 mei 2019. 
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Het bestuur zorgde voor het vervoer naar alle 
scholen. 
 

Kampioenenviering   
 
Op 21 juni zette het bestuur de Leeuwse 
sporters en clubs die een opmerkelijke pres-
tatie hebben geleverd in seizoen 2018-2019 
in de kijker. 
 
27 sporters en ploegen van o.a. Turnkring 
Gympie, Judoclub Sint-Pieters-Leeuw,  KV 
Zuun, SK Leeuw, VC Zuun, VC Ruisbroek 84 
en Schuttersgilde St-Sebastiaan en 1 wielren-
ner ontvingen een medaille. 
4 sporters, waarvan  3 van Schuttersgilde St-
Sebastiaan en 1 van Joggingclub  Leeuwerik  
werden gehuldigd met een zilveren medaille 
voor 25 jaar of meer lidmaatschap. 
Een gouden medaille voor 300 officiële selec-
ties ging naar 5 leden van SK Leeuw. 
 
De Sportleeuw werd uitgereikt aan Marc Pee-
ters. 
Met het idee dat iedereen zou moeten kunnen 
sporten ongeacht zijn/haar talent, taal, ge-
slacht, leeftijd, nationaliteit, huidskleur, gods-
dienst of beperking, … richtte Marc 15 jaar 
geleden FRIS op. 
Het begon met een voetbalploegje maar al 
snel groeide het idee om het sportaanbod uit 
te breiden en wordt Marc zijn verhaal eentje 
van vele anderen. In 15 jaar tijd groeit zijn 
voetbalploegje uit tot een echte G-sportvere-
niging met maar liefst elke dag van de week 
activiteiten. Van zwemmen over basketbal en 
netbal, tot voetbal, atletiek en turnen, dan-
sen, boccia en badminton.  
Zo’n 150 leden vinden intussen wekelijks de 
weg naar FriS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

9e Kerstcorrida 
 
Een activiteit georganiseerd door vzw Ren-
koekoek in samenwerking met het gemeente-
bestuur. 
 
Vzw Renkoekeoek is een vriendengroep die 
met veel plezier sportevenementen organi-
seert en ook diverse sportieve initiatieven 
lanceert voor wie moeilijker toegang vindt tot 
het sportaanbod. Daarom hun slogan: “vzw 
Renkoekoek maakt sporten inclusief”. 
Dit evenement ging door op zaterdag 21 de-
cember ter hoogte van de Rink en Coloma-
park. 
 

 
 
In totaal kwamen 328 deelnemers opdagen 
voor de verschillende disciplines. 
34 kinderen voor de kinder- en jeugdcorrida:  
G-corrida:  voor atleten met een beperking 
hebben 15 deelnemers een aantal rondes 
naar keuze gelopen. 
Kerstcorrida: 93 teams van drie personen lie-
pen 10 rondes van 1.230 meter. 
De opbrengst van de Kerstcorrida, 1.500 euro 
gaat integraal naar vzw ‘Kriskros’. 
Een vzw ter ere van Kris Dirkx, die tot het 
einde actief bleef als voorzitster van  
B-lief, een lotgenotengroep voor mensen met 
borstkanker. 
 
Traditiegetrouw wordt aan dit kerstgebeuren 
een kerstmarkt en kerstwandeling gekoppeld 
in samenwerking met de Leeuwse Wandel-
club. 
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Kijk! Ik Fiets! 
 
Met deze  activiteit bieden we kinderen, die 
nog met 2 zijwieltjes rijden, de kans om te 
leren rijden op een fiets met 2 wielen. Dit ge-
beurt op een kindvriendelijke manier waarbij 
ouders hun kinderen zelf begeleiden en hier-
door ook nauw betrokken zijn bij het gebeu-
ren. Op het einde van de sessie kregen zowel 
de kinderen als de ouders, een leuk aanden-
ken mee. 

 
Voor kinderen bij wie het niet lukte of die nog 
meer oefening nodig hebben, kregen de ou-
ders een nuttige handleiding mee waarin de 
verschillende stappen om hun kind te leren 
fietsen duidelijk zijn uitgelegd. 
 
De activiteit ging door op zondag 2 juni van 
10.00 tot 12.00  uur op de parking van de 
sporthal A.J. Braillard. 
 
20 kinderen schreven zich in en 12 kindjes 
waagden zich op de fiets zonder zijwieltjes op 
het einde van de les. 
 

 
 
 

Personeelssportdag 
 
Op donderdag 6 juni  ging de sportdag voor 
het personeel door aan het Wildersportcom-
plex.Dit jaar zijn we, op basis van sportieve 
en intellectuele proeven, op zoek gegaan 
naar de ‘Homo Universalis’, de algemene 
mens die begaafd is op verschillende terrei-
nen. Dit gebeurde op basis van een punten-
systeem waardoor niemand kon uitvallen en 
iedereen volop kon meegenieten.  
De proeven bestonden uit: touwtrekken, Kan-
jam, petanque met autobanden, om ter verst 
een papieren vlieger gooien, eendjes vissen, 
… 
 
155 collega’s zetten hun beste beentje voor. 
 

 
 

 
Maand van de sportclub 
 
Tijdens de maand september openden 14  
sportverenigingen hun clubdeuren om ieder-
een gratis kennis te laten maken met hun 
sport en clubwerking. Door zowel trainings-
uren open te stellen als leuke activiteiten te 
organiseren voor het grote publiek, kon men 
potentiële leden verleiden om hun sport uit te 
proberen. 
De Leeuwse Turnkring werd  door Sport 
Vlaanderen in de bloemetjes gezet voor hun 
deelname aan ‘Maand van de sportclub’ . Zij 
ontvingen  
een waardebon van 250€ voor het aankopen 
van nieuw sportmateriaal.  
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Scholencross 
 
In mei namen alle basisscholen van de ge-
meente deel aan de scholencross. Voor de 
leerlingen van het 1e tot en met het 3e leer-
jaar werd de cross in en rond de school zelf 
georganiseerd. Zo waren de groepen kleiner 
en moeten er geen grote verplaatsingen ge-
maakt worden door de schoolkinderen. 
Op 16 mei hielden we de grote scholencross 
voor leerlingen van het 4e tot en met het 6e 
leerjaar op het Zonnig Leven. Op die dag 
stonden verschillende randactiviteiten op het 
programma  waaronder: een hindernisbaan, 
een levende kicker, een IPS boarding, een 
wipe out en een IPS combi sport arena..  
Elke graad, jongens en meisjes apart, startte 
met ‘Start to Run’ waarbij afwisselend enkele 
minuten werd gelopen om daarna enkele mi-
nuten te wandelen. Daarna konden de kin-
deren vrijblijvend deelnemen aan een wed-
strijd waarbij telkens de eerste 3 leerlingen 
een medaille kregen. De wedstrijdafstanden 
waren 600 meter voor het 1e en 2e leerjaar, 
800 meter voor het 3e en 4e leerjaar en 
1000m voor het 5e en 6e leerjaar. 
Verdeeld over alle de crossen, namen 1.559 
leerlingen deel.  
 

 
 
 
#SPORTERSBELEVENMEER 
 
Sport Vlaanderen daagde begin 2017 alle 
Vlaamse steden en gemeenten uit om deel te 
nemen aan de  “#sportersbelevenmeer-
award”.  
Dit project heeft  tot doel aan te tonen dat je 
door het sporten veel meer positieve  erva-
ringen kan opdoen zoals natuurschoon ont-
dekken ,vriendschappen sluiten, plezier ma-
ken bij een potje voetbal… 
Door te sporten beleef je gewoon meer!! 
Je moet als gemeente aan minimum 5 van de 
volgende criteria voldoen om de titel van 
“#sportersbelevenmeer” gemeente te vol-
doen. 

Criterium 1: de sportdienst organiseert min-
stens 1 G-sportinitiatief 

G-sportdag en Fundamentals. 
Criterium 2: de sportdienst stimuleert haar 
inwoners om hun sportbelevingsfoto’s te de-
len op sociale media (Facebook, Instagram, 
twitter, …), met vermelding van #sportersbe-
levenmeer 
via flyers, website en  gemeentelijk info-
blad  werd iedereen opgeroepen om via 
foto’s hun mooie belevenissen te posten 
en de  # te gebruiken . 
Criterium 3: De sportdienst organiseert 1 of 
meerdere initiatieven om gezinnen aan het 
sporten te krijgen:  
Plogging met SK Vlezenbeek en Turn-
sport Verbroedering Ruisbroek 
Criterium 4: De sportdienst promoot en coör-
dineert de “Maand van de Sportclub” en sti-
muleert de lokale sportclubs om originele ini-
tiatieven met extra beleving te organiseren. 
Criterium 5: De sportdienst promoot de actie 
‘Breng je Sportclub naar school’ en stimuleert 
de lokale scholen om originele initiatieven te 
organiseren:  
4 scholen namen deel aan de actie 
‘Breng je sportclub naar school’.  
De school ‘De Wegwijzer’ organiseerde 
die dag een leuk initiatief voor de leer-
lingen: 
De kleuterschool: Ze zijn gestart met 
ochtendgymnastiek en hebben gedanst 
op verschillende liedjes. Daarna hebben 
ze aan de hand van een doorschuifsys-
teem, een aantal kleine spelletjes ge-
speeld waaronder jagerbal, hinkelspelen, 
zakdoek leggen, …  
De lagere school: Enkele leerlingen van 
het 6e leerjaar hadden op het jaarthe-
malied van de school een dansje ineen 
gestoken. Dit hebben ze aan hun mede-
leerlingen aangeleerd. Er werd ook een 
Urban School trail georganiseerd voor 
alle leerlingen waarbij ze door verschil-
lende klassen, gangen, de turnzaal en 
zelfs de ó zo heilige leraarskamer liepen.  
Criterium 6: De sportdienst werkt een bele-
vingsactiviteit uit rond sporten in de  
natuur 
Kerstcorrida in samenwerking met VZW 
Renkoekoek. 
Criterium 7: De sportdienst werkt rond sport 
op het werk 

Personeelssportdag op 6 juni 
 
Ons bestuur mag zich een jaar lang #spor-
tersbelevenmeer-gemeente noemen. Verder 
konden we jammer genoeg geen prijzen in de 
wacht slepen. 
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Kleuterkampen 
 
Samen met vzw Ratjetoe werden 5 kleuter-
kampen georganiseerd tijdens het schoolver-
lof van Krokus, Pasen, eerste  week van juli 
en de 2 laatste weken  van augustus. Vzw 
Ratjetoe zorgde voor de lesgevers, pro-
gramma en coördinatie. 
De kleuters hebben gespeeld, gesport en ge-
knutseld rond verschillende thema’s. Elke 
woensdagvoormiddag gingen de oudtse kleu-
ters ook zwemmen. 
De laatste dag van de week werd voor ou-
ders, familie en vrienden van de kinderen een 
show opgevoerd. 
In totaal namen 264 kleuters deel, 5 minder 
dan vorig jaar. 
 

 
Figuur 99. Aantal deelnemers kleuterkampen. 
 
 

Omnisportkampen 
 
Samen met de kleuterkampen werden  om-
nisportkampen georganiseerd voor kinderen 
van 6 tot 14 jaar. 
Bumperballen, hindernispiste, minigolf waren 
de uitzonderlijke  sporten. 
 

 
289 kinderen hebben sportieve vakanties be-
leefd. 
 

 
Figuur 100. Aantal deelnemers omni sport-
kampen. 

Sportraad 
 
De sportraad is de lokale vertegenwoordiger 
van alle sportverenigingen en heeft als doel 
het lokaal bestuur te adviseren. 
Maar dat is niet het enige doel.  Door middel 
van deze adviesraad krijgen de burgers de 
mogelijkheid inspraak te hebben in het sport-
beleid. 
Sportclubs zijn nog vaak op zichzelf gericht 
waardoor inspirerende ideeën en praktische 
oplossingen binnen de clubs blijven.  De  
sportraad is uitstekend geplaatst om op lo-
kaal niveau ontmoetingen tussen sportclub-
bestuurders te organiseren: de ideale manier 
om de kennis van sportclubbestuurders te 
vergroten en goede praktijken te delen. 
 
De sportraad kwam in 2019 4 keer samen. 
 
Volgende punten kwamen aan bod: 
 Verkiezing raad van bestuur, voorzitter, 

ondervoorzitter, secretaris 
 Enquëte ‘mijn gedacht’ + evaluatie 
 Respect in de sportclub: Milieu en omge-

ving  en Nederlandse taal + opvolging 
 Goedkeuren statuten, huishoudelijk regle-

ment sportraad 
 Goedkeuren afsprakennota Lokaal  be-

stuur – sportraad 
 Erkenningsaanvraag van Manchester 

Titty,  ZVC 
 G-sport en Fundamentels Revalidatiezie-

kenhuis Inkendaal 
 Toelichting en advies ‘Beheers- en be-

leidscyclus’ 
 Toelichting infrastructuurwerken voetbal 

Vlezenbeek 
 Toelichting bouw sporthal Wildersport 
 

 
Watergewenning voor peuters 
en zwemschool voor kleuters 
 
Niet meer bang in het water! 
 
Ging door van 28 oktober tot en met 31 okto-
ber. 
Hoofdje onder water dompelen, luchtbellen 
blazen in het water, met handen en voetjes 
water opspatten en drijven op de rug zijn de 
kunsten die hen spelend worden aangeleerd. 
Inschrijvingen gebeurden via ticketgang  
Kostprijs 15,00 euro voor 4 lesdagen, ingang 
zwembad, lesgever en verzekering inbegre-
pen. 
 
28 deelnemers 
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Zwemschool voor volwassenen 
 
De vierde uitgave van deze initiatiereeks was 
specifiek gericht op volwassenen die nog niet 
konden zwemmen. 
 
De 8 lessen gingen door in mei en juni op  
woensdag van 13.00 tot 14.00 uur , het vol-
ledige bad is dan ter beschikking. 
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 15 
om persoonlijke begeleiding te kunnen garan-
deren. 
 
De reeks was snel volgeboekt en een redder 
van het sportdienstteam in het bezit van een 
bachelor LO diploma verzorgde de lessen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recreatief zomer petanque- 
tornooi 
 
Naar aanleiding van de aanleg en overdek-
king van 10 nieuwe petanquevelden aan het 
Wildersportcomplex organiseerde de sport-
dienst in samenwerking met KWB Zuun een 
zomer petanquetornooi op zondag 25 augus-
tus. 
 

 
 
27 ploegen van 3 personen schreven in. 
 
Het werd een groot succes. Gelukkig konden 
wij nog beschikken over de 3 oude terreinen 
om iedereen te laten spelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

87 

Cultuurdienst 
 
Dit verslag geeft een overzicht van de activi-
teiten die CC Coloma in 2019 organiseerde. 
Sommige activiteiten waren een samenwer-
king met andere diensten en verenigingen.  
 
De activiteiten zijn onderverdeeld in de disci-
plines podiumkunsten, schooltheater, ten-
toonstellingen en vormingen. 
 
Bij de podiumkunsten worden per activiteit het 
aantal deelnemers  en de dekkingsgraad weer-
gegeven.  
 
De dekkingsgraad is het resultaat van de in-
komsten uit ticketverkoop gedeeld door de uit-
koopsom.  
 

Podiumkunsten  
 
Activiteit Bereikt 

publiek 
Dek-
kings-
graad 

Zing mee met de 
Bonski’s 
17 januari ‘19 

45/134 43% 

Mowgli van de wol-
venhorde 
06 februari ‘19 

59/134 37% 

Wrede schoonheid 
16 februari ‘19 

47/100 25% 

Kamal Kharmach 
28 februari ‘19 

134/13
4 

86% 

TV-Tunes 
14 maart ‘19 

134/13
4 

29% 

Ruben van Gucht 
25 april ‘19 

94/134 26% 

Vlaanderen Feest ±1.000 N.V.T. 

StraPatzen ±3.000 N.V.T. 

Trekpaardendag ±200 N.V.T. 

Studio Guga 
03 oktober ‘19 

134/13
4 

34% 

Liebrecht Van 
Beckevoort en Hu-
bert Damen  
10 oktober ‘19 

60/134 21% 

De Frivole Framboos 
17 oktober ‘19 

134/13
4 

51% 

Pluto was a planet 
10 november ‘19 

249/45
0 

39% 

Erksson Delcroix 
14 november ‘19 

21/134 9% 

Sonos-Ensemble 
01 december ‘19 

35/100 14% 

Jazzconcert 
29 november ‘19 

 
102/10
2 

99% 

Frimout 
12 december ‘19 

28/134 17% 

 
Schooltheater 
 
De scholen hebben telkens de keuze tussen 
twee schoolvoorstellingen per graad. Ook  is 
er voor alle kinderen één keer per schooljaar 
een alternatief aanbod.  
 

Activiteit Doelgroep Bereikt 
publiek 

Ik zit hier! 
6 mei ‘19 

kleuters 139 

wasdief 
9 en 10 mei ‘19 

kleuters 100 

Stekeblind 
20 - 23 mei ‘19 

Kleuters 425 

Boks  
9 en 10  decem-
ber ‘19 

kleuters 136 

Wetenschapsshow 
Kitty wil knallen 
4 oktober, 12 en 
13 november ‘19 

kleuters 318 

FeliXart 
verschillende data 

1ste graad 
en 2de 
graad 

979 

Zonder toege-
voegde suiker 
8 oktober ‘19 

1ste graad 272 
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Rebel 
7 en 8 november 
‘19 

1ste graad 274 

De vlucht van de 
wesp 
14 oktober ‘19 

2de graad 93 

Activiteit Doelgroep Bereikt 
publiek 

Ark van Noway 
19 en 20 novem-
ber ‘19 

2de graad 450 

Net op ‘t net 
4 en 5 februari ‘19 

3de  graad 332 

Wetenschapsshow 
Gassen 
24 en 25 septem-
ber ‘19 

3de graad 532 

 
 

Tentoonstelling 
 
Rik Moriau 
Kasteel Coloma, 15 tot 24 maart ‘19 
 
Misschien zag je de schilderijen van Rik Moriau 
al tijdens één van de jaarlijkse tentoonstellin-
gen van Kunstkring De Merselborre. Nu expo-
seert de kunstenaar solo. Een uitgelezen kans 
om zijn aquarellen en andere werken te her-
ontdekken. 
 
De koninginnen van de Koers 
Kasteel Coloma, 9 tot 25 augustus ‘19 
 
Johnny Maeschalck, een advocaat gespeciali-
seerd in sportrecht, ging op pad met een klein 
fototoestel en komt omwille van zijn vele rela-
ties en vriendschappen op plaatsen waar an-
dere fotografen geen toegang hebben. Johnny 
nam foto’s vanuit het hart van het wielermi-
lieu. Het resultaat   is dan ook een unieke fo-
totentoonstelling waarin het vrouwenwielren-
nen en het vrouwenteam centraal staan.  
 
Open atelier feest! 
Kasteel Coloma, 14 tot 22 september ‘19 
 
Open atelier was in 2019 20 jaar actief. Op 
deze 2-jaarlijkse expo trakteren ze het kunst-
minnende publiek op een ontdekkingstocht in 
het kasteel Coloma dat voor de gelegenheid 
wordt ingepalmd met beeldende kunst en 
feestgedruis. 

Vorming 
 

Activiteit Bereikt pu-
bliek 

Kalligrafie 
voorjaar en najaar 
‘19 

 11 deelnemers 

Colomascrabbleclub 
iedere laatste vrijdag 
van de maand  

 10 deelnemers 

Scholenscrabble 
verschillende dagen 
in januari ‘19 

720 leerlingen 

Scrabbletornooi 
1 februari ‘19 

  37 deelne-
mers 

 
 

Conclusie 
 

 
Figuur 101. Vergelijking dekkings- en bezettings-
graad. 
 
Bovenstaande grafiek geeft de vergelijking 
weer tussen de dekkingsgraad (blauw) en de 
bezettingsgraad (rood) voor 2018 en 2019.  
 
De bezettingsgraad staat voor het aantal toe-
schouwers gedeeld door het maximaal aantal 
toeschouwers dat in de zaal toegelaten is. 
 
De dekkingsgraad is, in vergelijking met 2018  
verlaagd  
 
Zowel in 2018 als in 2019 waren 5 voorstel-
lingen uitverkocht.  
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Bibliotheek 
 

Algemeen 
 
Elke dag staat de bibliotheek ten dienste van 
de bezoekers en gaan wij voor een verbetering 
en uitbreiding van de dienstverlening. 
Wij streven naar een uitgebreide collectie, een 
ruim aanbod aan activiteiten en een nauwe sa-
menwerking met andere diensten en partners. 
 
Enkele cijfers 
 
In 2019 telden wij 6415 leners, dat zijn er on-
geveer evenveel als in 2018. 
Er werden 189’663 materialen uitgeleend, ook 
ongeveer evenveel als het jaar voordien. 
Wij bezitten 75’356 materialen, waarvan 
63’237 in de hoofdbibliotheek, 7’511 in filiaal 
Negenmanneke, 2’538 in bibliotheekpunt 
Ruisbroek en 2’070 in bibliotheekpunt Vlezen-
beek. Dat zijn 4 % minder materialen dan in 
2018. 
 
 

Verbetering van de dienstverle-
ning 
 
 Nieuwe openingsuren in de hoofdbi-

bliotheek 
 

Omdat het op bepaalde avonden zeer rustig 
was in de bib (vier avonden tot 19.30u zijn 
niet nodig) en er op donderdag regelmatig 
bezoekers voor een gesloten deur stonden 
(onze sluitingsdag) werden onze openings-
uren gewijzigd vanaf 1 april 2019. Nu zijn we 
alle dagen open, 7 op 7. Op weekdagen tel-
kens van 13.30 tot 18u, op woensdag en vrij-
dag tot 19.30u. Zaterdag en zondag blijven 
zoals het was. 
 

 
 
Evaluatie: Onze bezoekers vonden op don-
derdag meteen de weg naar de bib en omdat 
we nog steeds 2 avonden open zijn, kregen 
wij ook geen negatieve reacties over de vroe-
gere sluitingsuren. 
 
 Toekomstmuziek 

Omdat het uitlenen van cd’s voor volwasse-
nen jaar na jaar daalt werd deze collectie 
grondig onderzocht. Er werd een enquête 
voor de bezoekers opgesteld, uitleencijfers 
werden geanalyseerd en er werd een in-
spraakmoment georganiseerd. 
 

 
 
Aanbevelingen: We blijven cd’s aankopen, 
maar in beperkte mate. De bestaande collec-
tie in de leeszaal wordt afgebouwd, maar 
blijft wel raadpleegbaar in het magazijn. De 
verantwoordelijke van de cd-collectie organi-
seert workshops rond nieuwe technologieën. 
 
 Onbemande bib in Vlezenbeek 
 
Vanaf november staat er in het bibliotheek-
punt van Vlezenbeek een zelfuitleenbalie. 
Hierdoor kunnen de leners bijna elke dag 
boeken uitlenen, inleveren of verlengen. Zo 
gaan de openingsuren van 4 naar 72 uur per 
week. 
Er staan voornamelijk boeken voor kinderen 
(leesboeken, prentenboeken, strips, weetboe-
ken en tijdschriften). De volwassenen vinden 
er romans en tijdschriften. Deze bibliotheek is 
ook een afhaalpunt. Wie in Vlezenbeek niet 
vindt wat hij zoekt, kan gratis boeken, strips, 
cd’s, dvd's en spelletjes vanuit de hoofdbibli-
otheek laten overbrengen naar Vlezenbeek. 
 

Uitbreiding bibliotheekcollectie 
 
 Buitenspelen 
 
Omdat onze spelletjescollectie zo’n succes is, 
startten wij in juni 2019 met het uitlenen van 
buitenspelen. In de collectie vind je onder 
meer stelten, een Kubbspel en een reuze 
vier-op-een-rij, maar ook minder gekende 
spelen zoals een slackline en een balanceer-
toren. 
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 Taalpunt jeugd 
 
Naast een Taalpunt Nederlands voor volwas-
senen heeft de bib nu ook een Taalpunt Ne-
derlands voor kinderen. 
In dit Taalpunt kunnen kinderen en hun ou-
ders beeldwoordenboeken, eenvoudige lees-
boekjes, taalspelletjes en taalcursussen vin-
den. Populair zijn ook de tweetalige 
(voor)leesboekjes. 
 
 Online leren 
 
Leden van de bibliotheek kunnen gratis 30 
online cursussen volgen. Timemanagement, 
digitale veiligheid, een nieuwe taal leren in 
twee weken en nog veel meer. Er is keuze uit 
30 cursussen in de bib, thuis of op locatie. Dit 
kan in de bib of van thuis uit. 
Dit pilootproject loopt van 1 juli 2019 tot en 
met 30 juni 2020. Na een positieve evaluatie 
wordt het project mogelijk verlengd. 
 
 Bieblo: 
 
Bieblo helpt kinderen tussen 6 en 11 jaar op 
een intuïtieve manier boeken kiezen. Aan de 
hand van afbeeldingen krijgen ze 8 boeken-
tips die beschikbaar zijn in de bib en die aan-
sluiten bij hun interesse en leeftijd.  
 

 
 
 

Ruim aanbod aan activiteiten 
 
In 2019 werden er, naast onze bestaande 
succesvolle activiteiten, enkele nieuwe initia-
tieven opgestart. 
 
I. Voor kinderen 
 
Theatervoorstellingen, voorleesmomenten, de 
‘Kinder- en Jeugdjury’ en ‘Boekenstoet: Voor-
lezen aan Huis’ werden verdergezet.  
 
 Leeshelden 

 
De samenleesclub voor an-
derstalige en/of taalarme 
kinderen van het 2de en 3de 
leerjaar werd bijgestuurd. 
Zo werden de kinderen 

vanaf 2019 via de zorgleerkrachten geselec-
teerd en, door de grote interesse, zorgden wij 
voor 2 extra vrijwilligers/voorlezers. 
 
 Bibfestival 
 
Op zondag 19 mei organiseerde de biblio-
theek een heus Bibfestival in kasteel Coloma 
voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 14 
jaar (en hun ouders). 
Het was meteen een schot on de roos. 700 
bezoekers genoten van theater, knutsel- en 
spelplezier. Ook Ketnet-Held Dempsey was er 
voor een meet and greet met z’n jonge fans. 
 

 
 

II. Voor volwassenen 
 
Onze leeskring, onze leesclub ‘Samen Neder-
lands leren’ en de verwenzondag bleken ook 
in 2019 een succesverhaal. 
 
 Lezingen 
 
Op de rozenzolder van kasteel Coloma wer-
den enkele lezingen georganiseerd. 
 
Op 23 april (wereldboekendag) verwelkom-
den wij Margot Vanderstraeten met haar 
boek Mazzeltov. De zaal zat vol. 
 

 
 
In het najaar gingen wij met een nieuwe 
reeks lezingen ‘Verdieping op zolder’ van 
start.  
 Majd Khalifeh sprak over zijn zoektocht 

van nieuwkomer tot actieve burger 
 Hajo Beeckman vertelde over de laatste 

trends in mobiliteit. 
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Beide lezingen trok een 30-tal geïnteresseer-
den aan. 
 
 Smartcafé 
 
Tips en trucs leren voor de tablet of 
smartphone doe je in een smartcafé. Maan-
delijks organiseert de bibliotheek i.s.m. Ar-
cheduc een workshop voor 12 deelnemers. 
Deze sessies zijn altijd volzet. 
 

 
 
 Groot Dictee: 
 
Sinds het Groot Dictee in 2017 stopte op de 
televisie, werd dit overgenomen door de bibli-
otheken. Ook onze bib organiseerde op vrij-
dag 6 december voor de eerste keer ‘De 
Schrijfwijzen, het Groot Dictee Heruitgevon-
den’, simultaan met meer dan 100 bibs over 
heel Vlaanderen. De plaatsen waren beperkt 
tot 20 deelnemers, op vraag van enkele geïn-
teresseerden werd er een wachtlijst opge-
steld. 
 

 
 

Samenwerking 
 
Voor onze activiteiten willen wij zoveel moge-
lijk samenwerken met andere diensten. 
Een mooi voorbeeld was het Bibfestival. Hier 
werkte de bibliotheek perfect samen met de 
jeugddienst, cultuurdienst, toerismedienst, 
dienst kinderopvang, dienst Integratie/Taal-
stimulering en het Huis van het Kind om tot 
een heel gevarieerde aanbod te komen voor 
kinderen van 0 tot 14 jaar. 
 
 

 Adviesraad 
 
Omdat de bibliotheek en de cultuurdienst 
meer willen samenwerken en ook hun activi-
teiten meer op mekaar willen afstemmen werd 
het bibliotheekbeheersorgaan samengevoegd 
met de bestaande Peva vzw CC Coloma en de 
cultuurraad. De bibliotheek wordt nu verte-
genwoordigd door 9 leden op de Algemene 
vergadering, waarvan 4 leden ook in de Raad 
van Bestuur zetelen. Bij de deskundigen is er 
1 persoon vanuit de bibliotheek afgevaardigd. 

 
 Samenwerking met  scholen 
 
Maandelijks kwamen de leerlingen van alle 9 
Leeuwse basisscholen boeken uitlenen in klas-
verband. Zo bereikten we vrijwel alle kinderen 
in onze gemeente. 
Met 305 uitleningen blijven de boekentrolleys 
een groot succes, het aantal aanvragen stijgt 
nog jaarlijks. 
 
 Regiobib 
 
De regiobib Pajottenland & Zennevallei 
werkte het hele jaar rond Bruegel, met wok-
shops voor jeugd en volwassenen. Samen 
bouwden we aan een reusachtige (boeken)to-
ren van Babel, te bewonderen op een expo in 
het najaar. 
Ook werd er voor alle bibmedewerkers een 
studiereis georganiseerd naar de nieuwe bi-
bliotheek van Mechelen en kregen de mede-
werkers de mogelijkheid om deel te nemen 
aan vormingen rond Canva en Daisy-boeken. 
 

 
 
 Interbibliothecair leenverkeer 
 
In 2019 werden er 228 materialen uit andere 
bibliotheken in Vlaanderen aan onze leners 
met succes geleverd. 149 materialen werden 
door andere bibliotheken opgevraagd uit onze 
bibliotheek. 
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Toerisme en erfgoed 
 
Dit jaar werden opnieuw een aantal initiatie-
ven genomen om de inwoners bewust te ma-
ken van hun omgeving. 
 

Evenementen 
 
Lezing over Gabriëlle Petit. 
Coloma,1 maart ‘19 
 
Lezing door Sophie De Schaepdrijver over de 
dood en het leven van Gabriëlle Petit, een Bel-
gische spionne tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
 
Schenking Soldatenbanners 
Bibliotheek, 9 april ‘19  
  
Naar aanleiding van 100 jaar Groote Oorlog 
plaatsten we in verschillende straten de por-
tretten van gesneuvelde soldaten naar wie een 
straat vernoemd werd. Na de herdenkingen 
van WOI werden deze portretten weggeno-
men. Geïnteresseerden konden zich kandidaat 
stellen om zo’n banner in huis te halen. Gezien 
de grote belangstelling werd met voorrangsre-
gels gewerkt (familie, wonende in de straat, 
…). Diegene die geen banner ontvingen kregen 
een kleinere replica. 
 

 
©Julien Steens – www.sint-pieters-leeuw.eu 
 
Inhuldiging Grensboom 
grens Vlezenbeek – SPL , 5 mei ‘19 
 
Doop van de nieuwe grenseik  op de grens 
van Vlezenbeek en Sint-Pieters-Leeuw en 
pop-up expo over de oude grenzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozenfestival  
Rozentuin, 23 en 30  juni ‘19 
 
Dit jaar vond de 1ste editie van het rozenfesti-
val plaats.  
 
Rozenmarkt  
In de rozentuin was er op 23 juni een rozen-
markt met verschillende standjes met een 
link tot rozen. Ook waren er workshops 
snoeien en (eetbare) rozenproducten maken.  
 
Rozenpicknick 
30 juni gooiden we de picknickdekens uit. De 
100 picknickmanden met streekproducten 
werden op voorhand besteld en konden de dag 
zelf worden afgehaald in het kasteel. Er was 
keuze tussen een standaard- , kinder- en veg-
giemand. Kinderen konden zich laten schmin-
ken, voor een bloemenkapsel gaan, een glit-
tertattoo laten zetten of zich uitleven met de 
reuzenspelen. Selle luisterlezer vertelde ver-
halen over Bruegel voor jong en oud.  
 
Bruegel 2019  
Groenenberg, verschillende data juni - sep-
tember ‘19 
 
Expo - terug naar toen we begonnen 
Dichter en auteur Ivo van Strijtem ging voor 
deze openluchtexpo op zoek naar banden 
tussen de werken van Bruegel en de heden-
daagse poëzie.   
 

 
©Johan – www.sint-pieters-leeuw.eu 
 
Activiteit Bereikt 

publiek 
Poëzieavond – terug naar 
toen we begonnen 
12 september ‘19 

80 

Theater – De Lieve On-
deugd 
29 augustus ‘19 

38 
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Schattenzoektocht 
Groenenberg en Zuun, 1 juli tot 31 augustus 
‘18 
 
Tijdens de zomervakantie konden kleine 
speurders in het Groenenberg en in de buurt 
van het Wildersportcomplex op zoek naar een 
verborgen schat. 140 kinderen namen deel 
aan één van de twee zoektochten.   
 
Herdenkingsmoment WOI door de 
Leeuwse scholen 
Zuun en Rink, 8 november ‘19 
 
Vrijdag 8 november om 11u00 hielden de 
scholen van Zuun en aan de Rink een geza-
menlijk vredesmoment. Leerlingen lazen tek-
sten voor en hingen werkjes op. Als afsluiter 
werd er een minuut stilte gehouden en werd 
de Last Post live gespeeld.  In 2020 zijn de 
scholen van Ruisbroek, Negenmanneke en 
Vlezenbeek aan beurt.   
 
 

Inventarisatie kerken 
 
In 2019 werd gestart met de inventarisatie 
van kerken in Sint-Pieters-Leeuw. Dit project 
is een samenwerking met  de Erfgoedcel Pajot-
tenland en Zennevallei en een groep enthousi-
aste vrijwilligers.  
 
 
De kerken die in 2019 zijn afgewerkt:  
- Sint-Pieters-Bandenkerk Oudenaken 
- Sint-Laurentius Sint-Laureins-Berchem 
- Jan-Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouwkerk 

Ruisbroek 
- Sint-Stephanuskerk Negenmanneke 
 
 

IOED 
 
Sinds 2017 is een Intergemeentelijk Onroe-
rend Erfgoeddienst actief in Sint-Pieters-

Leeuw. De IOED stelt 1 persoon tewerk die 
zijn tijd verdeelt over de vier leden van de 
IOED: Affligem, Dilbeek, Roosdaal, Sint-Pie-
ters-Leeuw. 
Hieronder de belangrijkste verwezenlijkingen 
in 2019: 
- Infostand begraafplaatsen rond Allerheili-

gen  
- Expo archeologie Bruegel  
 
 

Verkoop toeristische publicaties 
 

 
Figuur 102. Verkoop publicaties. 

 
In 2019 werden 52 publicaties verkocht. Alles 
samen voor een bedrag van €406,30. De po-
pulairste publicaties zijn de wandelnetwerk 
Pajottenland en de gemeentelijke wandelfol-
ders.  
 
 

Bezoekers rozentuin met gids 
 

 
Figuur 103. Groepsbezoeken rozentuin. 
 
Spijtig genoeg hebben we geen zicht op het 
aantal individuele bezoekers aan de rozen-
tuin. Dit is moeilijk meetbaar aangezien de 
toegang tot de rozentuin gratis is. Wel hou-
den we het aantal groepsbezoeken met gids 
die via ons kantoor geboekt worden bij. In 
2019 hebben 25 groepen een rondleiding met 
gids geboekt. 19 van deze groepsbezoeken 
waren in het Nederlands, 5 in het Frans en 1 
in het Engels. 
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Leef- en woonomgeving 
 

  
Rotonde Vijfhoek – Postweg/Appelboomstraat. 

 

 

Leefmilieu 

Openbare werken 

Nutsvoorzieningen 

Ruimtelijke ordening 
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Dienst Leefmilieu 
 

Afval 
 
In 2019 werd in totaal 8.472 ton afval huis-
aan-huis opgehaald. Dat is een lichte stijging  
tegenover 2018. 
Dit komt overeen met ongeveer 130 kg rest-
afval/inw/jaar. 
 
Hiermee blijven we onder het streefcijfer van 
de doelstelling in 2022 zijnde 144 
kg/inw/jaar. 
 

 
Figuur 104. Overzicht van de huis-aan-huis opge-
haalde afvalstoffen in de periode 2015-2019, uit-
gedrukt in ton. 
 
In het recyclagepark stellen we een lichte 
stijging van het aangeboden grof vuil vast. Er 
werd 80 ton meer grof vuil aangeboden t.o.v. 
2018. 
 
In samenwerking met Intradura en Televil 
werd een ‘pop-up’-recyclagepark georgani-
seerd in de wijk Oeverbeemd.  
Er kwamen meer dan 50 inwoners AEEA en 
textiel aanbieden. De inwoners van de appar-
tementsgebouwen hadden ook nog heel wat 
grof vuil bijgehouden, 24 inwoners kwamen 
samen 3700 kg afgeven. 
 

Zwerfvuil 
 
Dit jaar vond opnieuw de zwerfvuilactie 
plaats. Deze keer was het motto: “op 5 minu-
ten proper”. We stimuleerden  inwoners om 
samen met de buren hun eigen stoep of 
straat proper te maken. Dat duurt immers 
maar 5 minuutjes als iedereen in de straat 
een beetje mee helpt.. 
IEDEREEN, dat zijn 56.359 gezinnen, ver-
spreid over Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-
Pieters-Leeuw. Als elk van die gezinnen de 
handen uit de mouwen steekt en 5 minuutjes 
mee opruimt, zitten we samen al gauw aan 
281.759 minuten. Omgerekend zo een slor-
dige 4.600 uur opruimtijd. Een enorme som 
en hét streefdoel van de campagne. 
 

De actie liep van 23 maart tot en met 28 
april. Het bleef tot op het einde spannend of 
dit doel zou behaald worden, maar uiteinde-
lijk bleek dit geen probleem te zijn: 395.153 
minuten of 6.586 uur werd er opgeruimd. Een 
ongelooflijk succes! In totaal werden 486 km 
straten zwerfvuilvrij gemaakt, en dat in totaal 
met 3.706 vrijwilligers. 
 

 
 
 

Milieu- en kapvergunningen 
 

 
Figuur 105. Aantal behandelde vergunningsdos-
siers van 2015 tot en met 2019. 
 
Het aantal dossiers dat werd behandeld in 
2019 evenaart de cijfers van de voorgaande 
jaren. We merken een daling van het aantal 
klasse 3 vergunningen, maar wel opnieuw 
een stijging van het aantal klasse 2 aanvra-
gen. Men heeft de weg naar het digitaal om-
gevingsloket duidelijk gevonden. Het digitaal 
afwerken van de dossiers neemt een steeds 
grotere hap uit de tijdsbesteding van de 
dienst. 

 
Dieren 
 
In 2019 vonden 89 interventies door het 
blauwe kruis plaats. Deze interventies gingen 
vooral over verloren gelopen dieren en het 
transport van zwerfkatten naar en van de 
dierenarts en over het opruimen van kada-
vers. 
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In twee buurten waar er overlast van zwerf-
katten was, heeft het bestuur een schuil-
huisje geplaatst voor de zwerfkatten. 

 
Natuur 
 
In 2019 werden de lopende projecten (groene 
Beemd, educatieve schooltuintjes) verder op-
gevolgd. De  projecten “Hoge Paal”,  “Wilder-
plein” en Wildersportcomplex werden verder 
ontwikkeld.  
Een aantal nieuwe projecten o.a. de aankoop 
van een nieuw perceel om een natuurgebied 
te ontwikkelen, in het kader van het strate-
gisch project Slimme Zennevallei werden op-
gestart. 
 
Er werd verder aan hakhoutbeheer gedaan op 
verschillende plaatsen in de gemeente.  
 
Pro Natura kreeg extra taken toebedeeld, 
specifiek voor het onderhoud van de wandel-
wegen en het maaien langs waterlopen. Hier-
voor werd een extra VTE aangesteld. 
 

Bestrijding van ongedierte en in-
secten 
 
In 2019 werden 37 meldingen van inwoners 
voor rattenbestrijding opgevolgd. 
 

 
Figuur 106. Aantal opgevolgde meldingen voor rat-
tenbestrijding bij particulieren. 
 
 

Handhaving en klachten 
 

 
Figuur 107. Aantal uitgevoerde controles in het ka-
der van milieuvergunningsaanvragen en/of –klach-
ten van 2015 tot en met 2019. 
 
In 2019 werden 54 inspecties en controles 
uitgevoerd. Deze inspecties en controles gaan 
van verwaarloosde percelen, geluidsmetin-
gen, opvolging van klachten tot grote georga-
niseerde controleacties bij ingedeelde hinder-
lijke inrichtingen.  
 
Naar aanleiding van deze controles werd er 
bij 2 inrichtingen een bestuurlijke maatregel 
opgelegd en opgevolgd. De BM bestond uit 
een onmiddellijke verzegeling van de in-
richting omdat er activiteiten plaatsvonden 
zonder dat de exploitant over de nodige ver-
gunningen beschikte. 
 

 
 
Op 2-maandelijkse basis organiseert de mili-
eudienst een overleg met een aantal sta-
keholders (ruimtelijke ordening, politie, bur-
gemeester, lokale economie, maatschappe-
lijke veiligheid, …) om de handhaving bij hin-
derlijke bedrijven te bespreken. De nauwe 
opvolging en uitwerking van dit overleg leve-
ren opmerkelijk goede resultaten. Hinder-
lijke- en overlastsituaties worden snel, effici-
ent en multidisciplinair aangepakt. 
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Klimaat en energie 
 
In 2019 werden de voorbereidingen getroffen 
voor de ondertekening van het Burgemees-
tersconvenant 2030 en voor de opmaak van 
een SECAP (klimaatactieplan) ism de provin-
cie Vlaams-Brabant en onze voornaamste 
buurgemeenten (Beersel en Halle). 

Met deze ondertekening engageren we ons 
als lokaal bestuur om: 

1. de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te 
doen dalen en zo de klimaatverandering 
binnen de perken te houden;  

2. adaptatiemaatregelen te voorzien om de 
gemeente te wapenen tegen de gevolgen 
van de klimaatverandering (droogte, 
overstroming, hitte, bosbrand,…). 

In samenwerking met Eandis werden de no-
dige voorbereidingen getroffen om het laad-
palennetwerk voor elektrische wagens uit te 
breiden met 2 extra laadpalen. 

Er werd ook ingetekend op een lokaal ener-
gieproject op het subsidiedossier allemaal 
stroomversnellers van het Vlaams Energiean-
gentschap. In dit kader organiseerde de mili-
eudienst in samenwerking met Pajopower en 
de provincie een aantal informatiemomenten 
voor de inwoners. 

Er werd ook een benovatietraject opgezet. Dit 
bestond uit het 1 week huisvesten van de kli-
maatmobiel, 2 weken energiebegeleiding bij 
minstens 10 huisgezinnen en 1 toeleidings-
moment. In 2019 werden 13 benovatietrajec-
ten bij onze inwoners opgestart. 

Ook klimaatadaptatie speelt een belangrijke 
rol. Dit wil zeggen dat we ons weerbaarder 
maken tegen de gevolgen van de klimaatver-
andering, die nu al te voelen zijn. Extremere 
weersomstandigheden zorgen ervoor dat we 
een grotere waterbuffering nodig hebben bij 
hevige neerslag. Hiervoor wordt samenge-
werkt met verschillende partners, waaronder 
Vivaqua, VMM, het regionaal landschap Pajot-
tenland en Zennevallei… De hermeandering 
van de Zuun is hier een voorbeeld van. 
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Dienst Openbare Werken 
 
Onderhoudswerken (algemeen) 
verschillende buurtwegen 
 
Er werden diverse kleinere werken uitgevoerd 
voor een bedrag van € 236.044. 
 
Parking wijkpost Zuun                              
€ 123.950 
 

 
 

 
 
 
Verbeteringswerken Galgstraat 
 
Er werden werken uitgevoerd voor een bedrag 
van € 1.675.427 (gemeentelijk aandeel 2019). 
 

 
Galgstraat. 

 

 
Kruispunt ’t Pauwke. 
 

 
Collectorwerken Zuunbeek 
(Aquafin) 
 
Er werden werken uitgevoerd voor een bedrag 
van € 246.014 (gemeentelijk aandeel 2019). 
 

 
Hoogstraat. 
 
 
 

Riolering- en wegenwerken Fa-
briekstraat (deel 2) 
 
Er werden werken uitgevoerd voor een bedrag 
van € 71.104 (gemeentelijk aandeel 2019). 
 

 
Fabriekstraat. 
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Nutsvoorzieningen 
 
De nieuwe openbare ledverlichting werd ge-
plaatst langsheen: 
 

Kruispunt ‘t Pauwke  €    38.440                                         

Villalaan, Weverijstraat, Bronstraat €    31.580 

Brabantsebaan       €    37.025 

Hazeveld €      9.990 

Mekingenweg (thv school) €    20.160 

H. Vanhouchestraat                             €      5.205 

Pepingensesteenweg €    43.270 

Hoogstraat €  269.710  

Jan Vandersteenstraat €    54.435 

Appelboomstraat €    39.630 

Molenborrestraat €    18.730 

Vagevuurstraat €      8.830 

Volsemstraat €      2.830
                                            

Bedrag totaal-btw incl.        €  579.835                  
 
De openbare ledverlichting is ultrazuinig 
m.a.w. een potentieel forse energiebespa-
ring! Tevens is het ook milieuvriendelijker. 
Afhankelijk van de locatie kan men ook de 
lampvermogens aanpassen (dimmen) en 
brandregimes en brandprogramma’s installe-
ren. 
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Dienst Ruimtelijke Orde-
ning 
 
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 
 
Het RUP Kanaaltuinen Fase 3 werd opgestart. 
Het project Kanaaltuinen wordt gekaderd bin-
nen het gewestelijk RUP VSGB. 
Er is een stedenbouwkundig masterplan voor 
het totale project uitgewerkt. De eerste en de 
tweede residentiële fase van het project en 
het grootste deel van het centrale park is 
vergund en momenteel in ontwikkeling. 
Om het stedenbouwkundig masterplan te 
kunnen afronden en ter verfijning van het be-
staande gewestelijke RUP wordt ervoor geko-
zen om een gemeentelijk RUP op te maken.  
De derde en laatste fase van het steden-
bouwkundig masterplan ambieert en lokaal 
verhoogde dichtheid en wordt de mogelijk-
heid gecreëerd om tot 5 bouwlagen te reali-
seren. Deze verhoging wordt kwalitatief op-
gevangen in het masterplan, en zal ook in het 
RUP doorvertaald worden. 
Het RUP stelt hierbij randvoorwaarden, waar-
bij een goed evenwicht tussen juridische ze-
kerheid en flexibiliteit wordt nagestreefd. 
 

 
Masterplan Kanaaltuinen. 
 
Tijdens een eerste participatiemoment werd 
de Startnota van het RUP toegelicht op een 
Infomarkt op 25 juni. De hier uitgebrachte 
bemerkingen en bezwaren bij het openbaar 
onderzoek worden meegenomen in de ver-
dere procedure van het RUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategisch project Zennevallei 

 
 
De provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse 
overheid, het Regionaal Landschap Pajotten-
land & Zennevallei en de gemeenten Beersel, 
Drogenbos, Halle en St.-Pieters-Leeuw slaan 
de handen in elkaar om de Zennevallei op te 
waarderen. Deze partners werken samen om 
door tal van kleine acties tot meer complexe 
ingrepen van de Zennevallei een aangename 
plek om te wonen en werken te maken. Een 
plek die weer ruimte biedt aan water, natuur 
en plezier. 
Er werd intens gewerkt aan de subsidiedos-
siers: 
 

1. Groene verbindingen Wildersport en Ruys-
broeckveld 
 
De ontwerpen voor inrichtingswerken van de 
groenzone aan het Wildersportcomplex en 
drie kleinere binnengebieden. 
(Wilderkasteel, Speelgroen en Wilderplein) en 
voor de verwerving van gronden voor de 
groenzone Ruysbroeckveld werden opge-
maakt. Wildergroen werd reeds uitgevoerd. 
 

2. Zuurstof voor de Vogelzangbeek 
 
Voor het onthardingsproject aan de Oudstrij-
dersstraat werd een eerste visie van herin-
richting uitgewerkt en de onteigeningsproce-
dure opgestart. 
 
Een belangrijk item binnen het Strategisch 
Project is de aanleg van de 3-Fonteinenbrug 
met belangrijke voordelen voor de omgeving. 
Verschillende ontsluitingsscenario’s voor de 
bedrijvenzone, fietstrajecten, enz. werden 
onderzocht samen met de mogelijkheden 
voor het openleggen van de Zuunbeek langs-
heen de ‘Michelinsite’. 
 
Voor de gehele site ‘3 Fonteinen’ zal een ge-
meentegrensoverschrijdend Gewestelijk RUP 
opgemaakt worden. 
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Ontsluitingsproblematiek Drie Fonteinen. 
 
Gecoro 
 
De gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke 
Ordening is een decretaal verplichte advies-
commissie, samengesteld uit deskundigen en 
vertegenwoordigers van de verschillende 
maatschappelijke geledingen. 
In 2019 werd de procedure voor de nieuwe 
Gecoro-samenstelling gevoerd voor de ko-
mende legislatuur. 
Op 11/12/2019 werd de installatievergade-
ring gehouden. Er werd een toelichting gege-
ven over het Strategisch Project Zennevallei 
en oud-voorzitter Herman Baeyens werd ge-
huldigd voor 18 jaar deskundige en gepatio-
neerde leiding van onze Gecoro.. 
 
 

Vergunningen 
 
In 2019 werden 179 omgevingsvergunningen 
en aktenames meldingen voor stedenbouw-
kundige handelingen afgeleverd. Hierbij wer-
den 83 nieuwe eengezinswoningen en 9 
meergezinswoningen (29 appartementen) 
vergund.  
Er werden 3 verkavelingswijzigingen vergund 
en 8 nieuwe verkavelingsvergunningen ver-
leend. Hierbij werden in totaal 56 nieuwe 
bouwloten gecreëerd. 
 

 
Figuur 108. Evolutie van het aantal omgevingsver-
gunningen sinds 2014. 

 
Figuur 109. Evolutie van het aantal vergunde   
eengezins- en meergezinswoningen sinds 2014. 

 

 
Figuur 110. Evolutie van het aantal verkavelings-
vergunningen en -wijzigingen sinds 2014. 
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Dienst Groen 
 
We maken gebruik van verschillende bestrij-
dingstechnieken om onkruiden te bestrijden 
en beheersen.  
 
Het is duidelijk dat deze aanpak alleen kan 
werken als ook het streefbeeld wordt bijge-
steld. Het is zonder gebruik van bestrijdings-
middelen en zonder een bovenmenselijke inzet 
van materieel en personeel immers onmoge-
lijk om permanent voor onkruidvrije verhar-
dingen of beplantingen te gaan. 
 
Op halfverhardingen (meestal grind-paden) is 
het regelmatig machinaal losmaken en egali-
seren van de oppervlakkige laag bij zonnig 
weer een  efficiënte werkwijze.  
Onder meer op de kerkhoven, maar ook in 
wandelwegen bekomen we zo uitstekende re-
sultaten. 
 
Voor verhardingen maken we  gebruik van  on-
kruidborstels, gemonteerd op zware bosmaai-
ers. Onkruidbranders zijn zeer arbeidsintensief 
en onder meer om deze reden weinig efficiënt.  
 
Het regelmatig inzetten van de veegmachine  
op verhardingen zorgt er mee voor dat onkrui-
den minder gunstige omstandigheden krijgen 
om te kiemen en te groeien. De aankoop van 
een tweede en  kleinere veegmachine heeft er-
voor gezorgd dat we de veegfrequentie kon-
den opdrijven en vooral ook intensiever kon-
den inzetten op het beheer van voet- en fiets-
paden. 
 
In het openbaar groen worden ook technieken 
toegepast om onkruiden in eerste instantie te 
vermijden en waar nodig te bestrijden. 
 
De grond bedekken met een gronddoek is een 
mogelijkheid, maar het blijft een behoorlijke 
inspanning bij de aanplant. 
 
Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van   
bloeiende kruidenmengsels  als onder-beplan-
ting van bomen of als natuurlijke begroeiing 
als vervanging van gras. 
 

 
Populiertje. 
 
Het inzaaien van de hagen langsheen onze 
fietspaden met doorlevende klaver blijft be-
houden. Een wintergroen, bloeiend en vooral 
traaggroeiend tapijt – de droogte zorgde er-
voor dat de begroeiing  slechts twee maaibeur-
ten behoefde - vormde zich en zorgde ervoor 
dat de onkruidbestrijding zich beperkte tot het 
manueel verwijderen van een aantal grotere 
onkruiden. 
 
Voor grotere plantvakken en voor de opvulling 
van boomspiegels worden zodenvormende 
vaste planten en bodembedekkende struiken 
als oplossing gebruikt. Deze bedekken de bo-
dem zo snel dat het onkruid nauwelijks de 
kans krijgt om er door te groeien. 
 

 
Georges Wittouckstraat 
 
Problematisch was hierbij echter de lange 
droge periode, waardoor veel planten de kans 
niet kregen om aan te slaan. 
Extra gietbeurten volstonden niet om het tij te 
keren, in 2020 moet een behoorlijke heraan-
plant gebeuren van de afgestorven planten. 
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Galgstraat 
 
Meerdere graszones worden stelselmatig om-
gezet naar een extensief beheer. Bedoeling is 
de kwaliteit en diversiteit van het groen te sti-
muleren door een aantal eenvoudige, gerichte 
ingrepen. 
 

 
Klein Bijgaardenstraat 
 
De vegetatie kan ongestoord groeien en wordt 
slechts tweemaal per jaar gemaaid.  
De randen worden frequenter gemaaid om het 
geheel een verzorgde aanblik te geven, in gro-
tere zones worden wandelpaden gemaaid. 
De resultaten zijn zeer positief. Naast het ver-
minderen van de hoeveelheid maaisel ontstaat 
een grotere biodiversiteit en ontwikkelen zich 
spontaan kleurrijke bloeiende kruiden op deze 
sites, zoals de Brabantpoort, het kerkhof van 
Vlezenbeek en bij ‘t Populiertje. 
Ook het grote grasplein bij WZC Zilverlinde 
wordt in afwachting van de aanleg van een be-
levingstuin extensief beheerd. 
Tot slot wordt de aanplanting van bloembollen 
– narcissen – nog steeds jaarlijks toegepast 

als kleurrijk alternatief voor onderbeplanting 
tussen struiken, in bermen en op grasperken. 
Ook dit jaar werden opnieuw 3500 nieuwe bol-
len in de grond gestopt. 
 
Aanplanting van laanbomen 
Een gerichte aanplanting van nieuwe types 
laanbomen, aangepast aan de standplaats en 
de specifieke functie, blijft noodzakelijk om de 
bomen maximale groeikansen te geven. 
 
Op regelmatige tijdstippen – met een frequen-
tie van ongeveer om de 5 jaar -worden de 
laanbomen in smallere straten ook bijge-
snoeid. 
 

 
José Mehaudenstraat 
 
In totaal werden 32 nieuwe bomen aange-
plant, daarnaast werden ook  12 bomen ge-
plant ter vervanging van beschadigde of afge-
storven exemplaren. 
 
Kleine aanpassingswerken 
De groendienst voerde dit jaar ook een aantal 
kleinere aanpassingswerken aan groene ob-
jecten uit. We blijven hier inzetten op de aan-
plant van een onderbeplanting bij laanbomen, 
met de bedoeling de zones te verfraaien en het 
onderhoud van deze vakken te vergemakkelij-
ken en het gebruik van bodembedekkende 
vaste planten. 
Zo werd de omgeving van de pastorij van Vle-
zenbeek werd ingeplant na de renovatiewer-
ken, een combinatie van leilinden en bloeiende 
vaste planten. 
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Pastorij Vlezenbeek 
 
Bedoeling is dat een dichtgegroeide onderbe-
planting zorgt voor minder onderhoud door 
verminderde onkruidgroei en tegelijkertijd 
voor minder uitdroging van de ondergrond.  
 
Groenonderhoudswerken  
Kleinere objecten worden in eigen beheer on-
derhouden, het groenonderhoud van de om-
gevingsaanleg van volgende sites wordt uitbe-
steed:  
 het Kapelleveld; 
 het gemeentehuis; 
 de Oeverbeemd; 
 de Hoge Paal; 
 het Colomakasteel; 
 de Impeleer; 
 het Wilgenhofpark; 
 de Europawijk; 
 de welzijnscampus te Ruisbroek; 
 het Stations- en het Gulden Bodemplein. 
 

 
Vlezenbeeklaan. 
 
Ook het onderhoud van een aantal grotere ob-
jecten verspreid over de gemeente en van de 
hagen langsheen de Postweg, Brusselbaan en 
de as Bergensesteenweg-Lenniksebaan wordt 
uitbesteed. 

Voor de omgeving van de Oeverbeemd, alsook 
voor een aantal houtkanten en begroeide ta-
luds langs wegen wordt samengewerkt met 
Econet Pro Natura.  
 

Brusselbaan 
 
Daarnaast werden ook de jaarlijkse snoeiwer-
ken uitbesteed. Het gaat hier in hoofdzaak 
over een groot aantal laanbomen en grotere 
bomen in wijken waar het groenonderhoud 
wordt uitbesteed. 
 
Aanplanting van hagen 
Door de langdurige droge periode, de impact 
van strooizout, een aantal verkeersongevallen 
en een aantasting door insecten waren delen 
van de hagen langsheen fietspaden afgestor-
ven en/of vernietigd.  
 
Langsheen de fietsas Bergensesteenweg-Pe-
destraat, Brusselbaan  en langsheen de Post-
weg werden de ontbrekende planten opnieuw 
ingeplant.  
 
Het ging in totaal om 880 stuks of 220 lopende 
meter haagbeuk. 
 
Behandeling kapvergunningsdossiers  
In 2019 werden 22 kapvergunningsdossiers 
behandeld. 
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Dienst Landbouw 
 
Bevorderen van de netheid op 
de openbare weg 
 
Om automobilisten te wijzen op het gevaar 
van modder en om landbouwers er toe aan te 
zetten bevuilde wegen zo snel mogelijk te 
reinigen en gepast te signaleren tijdens de 
duur van de werken, is de actie "Modder op 
de weg" opgestart.   
 

 
 
 
 

Grondontleding 
 
Per landbouwer worden er maximaal 2 staal-
names (MTR2) aangeboden en dit om de 2 
jaar. 
 
In 2019 kregen wij van 29 landbouwers de 
aanvraag tot grondontleding.  
Voor 2019 werden deze grondontledingen uit-
gevoerd door de Bodemkundige Dienst van 
België.  Zij hebben hiervoor een analysepak-
ket waarbij naast de grondsoort, een analy-
sepakket dat garant staat voor een berede-
neerde bemesting. 

 
 
 
 
 
 
 

Klimaatslimme landbouw in het 
Pajottenland 
 
Met dit project willen de projectpartners de 
boerenstiel een duwtje in de rug geven door 
de boeren te helpen bij het verder verduurza-
men en bestendigen van de korte keten.  
Daartoe begeleiden we de geselecteerde 
landbouwbedrijven bij de introductie van 
maatregelen om slim aan de slag te gaan met 
water,  de energie-efficiëntie te verhogen en 
bestuderen de mogelijkheden om hernieuw-
bare energie te implementeren in hun be-
drijfsactiviteiten.  
Het project “Klimaatslimme landbouw in het 
Pajottenland” wil de korte keten landbouw in 
het Pajottenland een extra klimaatslimme 
laag geven en promoten als duurzame oplos-
sing voor de landbouw in de streek. 
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Dienst Lokale Economie 
 

Taxivergunning en vergunning 
voor het verhuren van een voer-
tuig met bestuurder 
 

2017 

Taxivergunning Vergunning verhuur 
van voertuig met 

bestuurder 

13 10 

 

2018 

Taxivergunning Vergunning verhuur 
van voertuig met 

bestuurder 

7 11 

 

2019 

Taxivergunning Vergunning verhuur 
van voertuig met 

bestuurder 

6 21 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 111. Uitgereikte vergunningen. 

 
Socio-economische vergunnin-
gen voor handelsvestingen 
Voor handelsvestigingen met een netto ver-
koopoppervlakte vanaf 400 m² dient een so-
ciaal-economische vergunning aangevraagd 
te worden bij de gemeente van de plaats van 
de vestiging. 

 

2017 → 5 afgeleverde socio-economische 
vergunningen 

2018 → 3 afgeleverde socio-economische 
vergunningen 

2019 → 1 afgeleverde socio-economische 
vergunningen 

 
Figuur 112. Uitgereikte vergunningen. 

 

Toestaan afwijkingen (15 da-
gen) op de wekelijkse rustdag 
aan alle handelaars van de ge-
meente  
 
Verlenen standplaatsen ambu-
lante handel en leurhandel 
 
Raad voor Lokale Economie  
Naar jaarlijkse traditie werd op 17 
december 2019 de eindejaarsrecep-
tie voor de lokale handelaars georga-
niseerd. 
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Aantal leden BIN-berichten

 

Aantal verspreiding van bin-berichten aan-
gaande verdachte handelingen, leurhandel, 
pogingen tot inbraak, wisseltruck, vals geld, 
enzovoort 

Mei 2016 – mei 2017 : 27 bin-berichten 

Mei 2017 – mei 2018 : 25 bin-berichten 

Mei 2018 – mei 2019 : 27 bin-berichten 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figuur 113. Aantal BIN berichten. 
 

Het aantal leden blijft schommelen en dit 
door sluiting handelszaken, overlijdens, geen 
interesse meer. 

 
Jaar 2017 : 77 leden 
Jaar 2018 : 73 leden 
Jaar 2019 : 78 leden 
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Dienst Markten 
 
Wekelijkse markt 
 
De wekelijkse markt aan de Rink vindt plaats 
iedere vrijdag van 15 tot 19 uur. 

 
Leeuw Rinkt   
 
Leeuw Rinkt is een socio-cultureel marktge-
beuren dat mensen samenbrengt en is hét 
middel om even zorgeloos van zomerse mu-
ziek en een terrasje te genieten. 
 

 
 
3 jaarmarkten 
 
Traditiegetrouw organiseert de gemeente 
jaarlijks drie jaarmarkten:  
 jaarmarkt Ruisbroek; 
 jaarmarkt Vlezenbeek  
 jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw. 
 
Deelnemende marktkramers voor de 3 
jaarmarkten -  jaar 2017, 2018 en 2019 
 

 
Figuur 114. Aantal marktkramers. 

 

Aantal marktkramers/verenigingen jaarmarkt 
Ruisbroek 
2017 : 34 kramen 
2018 : 31 kramen 
2019 : 38 kramen 
 
Aantal marktkramers/verenigingen jaarmarkt 
Vlezenbeek 
2017 : 53 kramen 
2018 : 52 kramen 
2019 : 58 kramen 
 
Aantal marktkramers/verenigingen jaarmarkt 
Sint-Pieters-Leeuw 
2017 :  257 kramen 
2018 :  254 kramen 
2019 :  244 kramen 

 
Kersthappening    
 

 
 
 
KERSTDORP AAN DE BIBLIOTHEEK  
(20, 21 en 22 december) 
 
Voor de zevende keer kon je een bezoek 
brengen aan een gezellig kerstdorp met een 
zestiental houten chalets.  
 
2017 : 16 kerstchalets en 8 losse kramen 
2018 : 16 kerstchalets en 7 losse kramen 
2019 : 16 kerstchalets en 6 losse kramen 
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Kerstcorrida – zaterdag  
(21 december) 
 
Negende maal loopwedstrijd ‘Leeuwse Kerst-
corrida’. 
 
Organisatie vzw Renkoekoek in samenwer-
king met de gemeentelijke sportdienst, Chiro 
Snoopy en joggingclub Leeuwerik.  
 

 
 
Kerstwandeling – zondag  
(22 december)  
 
Voor de vijfde maal organiseerde het ge-
meentebestuur in samenwerking met de vzw 
Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw een kerststal-
lenwandeling in het Leeuwse winterland-
schap. 
 
Men kon kiezen tussen 2 wandelingen nl. 8 
km en 14 km. 
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Dienst Patrimonium 
 
Deze dienst zorgt voor het beheer en onder-
houd van het patrimonium. 
 
Voor de gemeentelijke gebouwen is het be-
leid er op gericht om alle gemeentelijke dien-
sten een degelijke infrastructuur en de ge-
bruikers en klanten een degelijk comfort te 
bieden. 
 
Dit draagt in grote mate bij tot de verbete-
ring van de kwaliteit van de dienstverlening. 
 
Kleine onderhoudswerken en dito verbete-
ringswerken worden met eigen personeel uit-
gevoerd, grotere werken worden uitbesteed. 
 
De ingrepen gebeuren zowel door het aan-
passen van bestaande gebouwen en lokalen 
met (relatief) kleine werken – hierbij wordt 
vooral met de aspecten energiebesparing 
comfort voor de werknemers en klantvriende-
lijkheid rekening gehouden – als door grotere 
renovatie en nieuwbouwprojecten. 
 
Hieronder worden de belangrijkste realisaties 
van 2019 toegelicht. 
 

Aanpassingen aan lift CC Co-
loma en Bibliotheek Rink 
 
Doordat deze liften verouderd waren werden 
zij door het keuringsorganisme afgekeurd. 
Aan deze liften heeft het bestuur modernisa-
tiewerken laten uitvoeren waardoor zij nu wel 
een gunstige keuring op zak hebben.   
 

Afdak KGA recyclagepark 
 
Tot vorig jaar stond het KGA dat op het recy-
clagepark werd binnen gebracht in open 
lucht. Het gevaar hierbij was dat bepaalde 
producten ontbranden wanneer ze in aanra-
king komen met water. Daarom werd beslist 
om een afdak te bouwen zodat het klein ge-
vaarlijk afval veilig en droog kan gestockeerd 
worden.  
 

 
Afdak KGA recyclagepark. 
 

Vernieuwen en isoleren dakbe-
dekking KDV Het Welpennest 
 
De dakbedekking van het kinderdagverblijf 
was verouderd en aan vernieuwing toe. Er 
waren verschillende waterlekken en vochtpro-
blemen. Doordat de dakbedekking volledig 
vernieuwd en geïsoleerd is, zijn deze proble-
men van de baan.  
 

Nieuwe keuken Merselborre 
 
De keuken in OC De Merselborre was enorm 
verouderd, de toestellen werkten niet meer 
naar behoren en dus drong een nieuwe keu-
ken zich op.  
 

 
Nieuwe keuken Merselborre. 
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Nieuwe keuken Merselborre. 
 

 
Nieuwe keuken Merselborre. 
 

Aankoop accumulatoren ge-
meentehuis 
 
Er waren verschillende accumulatoren defect 
waardoor bepaalde ruimtes niet meer aange-
naam warm werden. Daarom werden er door 
het bestuur 17 nieuwe accumulatieverwar-
mingen aangekocht.   
 

 
Geplaatste accumulatoren gemeentehuis. 
 

Vernieuwen stookinstallatie KDV 
De Boomhut 
 
De gasketel in het kinderdagverblijf was ver-
ouderd en had onherstelbare lekken waar-
door deze zeker aan vervanging toe was. De 
gasketel is vervangen door een gascondensa-
tieketel.  
 
 

Schilderwerken CC Coloma 
 
De zalen in het cultuurcentrum hebben een 
opfrissingsbeurt gekregen door deze te laten 
herschilderen.  
 
 

Inbraak- en branddetectie 
 
Naar aanleiding van een aantal inbraken, 
diefstal en vandalisme heeft het bestuur be-
slist om het buurthuis 1601 te voorzien van 
een inbraak- en branddetectie.  
 
 

Airco SK Leeuw 
 
Door de vele beglazing kon het in de kantine 
van voetbalclub SK Leeuw in de zomermaan-
den zeer warm worden binnen. Op vraag van 
de club werd vorig jaar een airco-installatie 
geplaatst.  
 

 
Geplaatste airco SK Leeuw (buitenkant). 
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Mindervalidentoilet GBS Wegwij-
zer 
 
In de gemeentelijke basisschool Wegwijzer 
werd een mindervalidentoilet gecreëerd.  
 

Renovatie Pastorie Vlezenbeek 
 
De pastorie van Vlezenbeek, waarvan de ge-
meente Sint-Pieters-Leeuw erfpachthouder is, 
werd grondig gerenoveerd en toegankelijk 
gemaakt voor een breed publiek. Alle lokalen 
werden grondig gerenoveerd en geïsoleerd, 
er werd ook voldoende sanitair voorzien en 
een lift, zodat de publieksruimtes voor ieder-
een toegankelijk worden. Het gebouw heeft 
nu één kleine en twee grote vergaderzalen. 
De gemeente investeerde € 500.000 in dit 
gebouw. De werken werden uitgevoerd door 
Inrebo en opgevolgd door Helon Architecten.  
 
De oprit werd aangelegd door Strabo en de 
tuin werd door de gemeentelijke groendienst 
opnieuw aangeplant. 
 

 
Pastorie Vlezenbeek. 
 

Verbouwing Molenborre tot kleu-
terschool 
 
De kleuterschool ‘Puur Natuur’ was tot vorig 
schooljaar nog gehuisvest in Oudenaken. 
Eind augustus 2019 verhuisde deze naar de 
Molenborre in Sint-Laureins-Berchem. Daar-
toe werd het gebouw grondig gerenoveerd en 
van een aanbouw voorzien. Op het gelijk-
vloers zijn er nu twee grote klaslokalen, een 
polyvalente zaal, een keuken en voldoende 
sanitair. Op de verdieping bevinden zich het 
leraarslokaal, de technische ruimtes en op-
slagplaats. De polyvalente zaal doet overdag 
dienst als refter voor de kleuters, maar kan 
buiten de schooluren ook worden gereser-
veerd voor activiteiten van verenigingen 
(max. ongeveer 50 personen).  
 

De gemeente investeerde € 834.000 voor de 
verbouwingswerken, waarvan een deel zal te-
rugbetaald worden door AGION.  
 
De werken werden uitgevoerd door Peremans 
nv onder begeleiding van Osk-ar architecten. 
De gemeente werkte ook samen met Havi-
land voor de werfopvolging.  
 

 
Verbouwing Molenborre tot kleuterschool. 
 

Uitbreiding GBS Den Top 
 
De gemeentelijke basisschool Den Top werd 
uitgebreid met 5 nieuwe klassen, een sport-
zaal, een nieuwe leraarskamer en burelen 
voor de administratie. Het oorspronkelijke U-
vormige gebouw, dat dateerde uit 2013, werd 
dicht gebouwd naar de straatkant. Ook hier is 
de sportzaal buiten de schooluren beschik-
baar voor Leeuwse verenigingen. Hier inves-
teerde de gemeente 2,8 miljoen euro, waar-
van ook voor 70% beroep kan worden ge-
daan op subsidies door AGION.  
 
De werken werden uitgevoerd door bouwbe-
drijf Pellikaan onder begeleiding van studie-
bureau ABETEC en Osk-ar architecten.  
 
In januari 2020 kon de school zijn intrek ne-
men in de nieuwe lokalen en konden de con-
tainerklassen worden verwijderd. 
 

 
Uitbreiding GBS Den Top. 
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Herstel oorlogsmonument en 
oudstrijdersperk 
 
Zowel het oudstrijdersperk als het oorlogs-
monument aan de Rink werden in ere her-
steld. De stenen van de graven werden gerei-
nigd en weer recht gezet. De tussenliggende 
paden werden opnieuw aangelegd. Het bron-
zen beeld voor de bibliotheek werd in een 
atelier hersteld. De sokkel van het oorlogs-
monument werd volledig ontmanteld, gerei-
nigd en opnieuw opgebouwd. Het monument 
werd ook van verlichting voorzien.  
 
Deze werken werden toevertrouwd aan Es-
tate & Landscape Management (ELM) onder 
begeleiding van Ann Voets bvba. Erfgoed 
Vlaanderen kende subsidies toe voor deze 
werken. 
 

 
Oudstrijdersperk. 
 

 
Oorlogsmonument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


