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Lees meer op pag. 6 en 7

Beste
Leeuwenaar,

Luc Deconinck, burgemeester
T 02 371 22 11
luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Algemene coördinatie • Algemene
en integrale veiligheid • Politie, brandweer, civiele bescherming
• Public relations en communicatie • Bevolking, burgerlijke stand
en begraafplaatsen • Juridische zaken • Ruimtelijke ordening en
stedenbouw • Huisvesting en grondbeleid

Gezondheid en welzijn. Het belang ervan valt amper
te vatten in woorden. Ziekte overvalt ons. Maar soms
hadden we dat kunnen voorkomen. Als gemeente
werken we actief mee aan preventieve gezondheidszorg op lokaal niveau.

Jos Speeckaert, eerste schepen
M 0495 58 96 25
jos.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be

Dat gaat van stoppen met roken tot voedingsadvies. En, het is geen verrassing, beweging. We zijn niet
gemaakt om voor een scherm te zitten. Daarom doen
we er alles aan om jong en oud in beweging te krijgen.
Infrastructuur en keuze om te sporten is er genoeg. Je
kan ook gewoon veel meer te voet en met de fiets
doen. Of van Halle naar Brussel fietsen op de nieuwe
fietssnelweg F20 die we inrijden op 21 april.

BEVOEGDHEDEN: Financiën en begroting •

Personeelsbeleid (inclusief pensioenen personeel) • Sport •
Waterbeheer

Jan Desmeth, schepen
M 0495 58 96 28
jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Cultuur • Mobiliteit en verkeer •
Archivering • Erediensten • Roerend en onroerend erfgoed

Wie een gezondheidsrisico loopt en te weinig beweegt, kan vanaf nu bovendien advies krijgen van
een bewegingscoach, na doorverwijzing van de
dokter. Doen!

Luc Van Ruysevelt, schepen
T 02 371 22 08 • M 0495 58 96 23
luc.vanruysevelt@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Markten, kermissen en foren •

Lokale economie • Senioren

Tijdens al dat bewegen ook nog eens genieten van de
warme lentezon, heerlijk!

Marleen De Kegel, schepen
T 02 371 22 02 • M 0473 41 24 74
marleen.dekegel@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Vlaams beleid • Integratie-en inburgeringsbeleid • Gelijke kansenbeleid • Toerisme • Ontwikkelingssamenwerking • Stedenbanden en Internationale samenwerking

Hartverwarmend is ook de inzet van al onze vrijwilligers.
Ontelbare vrijwilligers zijn dag in dag uit bezig een
handje toe te steken in de samenleving. Ze zijn onmisbaar en onbetaalbaar.

Lucien Wauters, schepen

Ik wil met name de mantelzorgers even in de bloemetjes zetten. Misschien geen vrijwilligers volgens de strikte
definitie van het begrip, maar met hun zorg maken ze
het leven van ontelbare mensen zoveel aangenamer.
Ze dragen soms veel op hun schouders. Daar willen we
als gemeente wat aan doen, want ook mantelzorgers
verdienen zorg. Lees in deze editie welke initiatieven
de lokale dienstencentra ontplooien om hun zorglast
te verlichten.

M 0495 58 96 27
lucien.wauters@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Gemeentelijke gebouwen • Nutsvoorzieningen • Tewerkstelling • ICT • Volksgezondheid en welzijn

Gunther Coppens, schepen
M 0468 10 92 86
gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Onderwijs • Kunstonderwijs •
Bibliotheek • Afvalbeleid • Milieu en Groen (inclusief natuurreservaten)

Geniet van een actieve lente!

Bart Keymolen, schepen
M 0478 21 29 98
bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be

Luc Deconinck,
burgemeester

BEVOEGDHEDEN: Openbare werken • Jeugd- en
speelplein-werking • Gezins- en kinderopvang • Buitenschoolse
kinderopvang • Landbouw

M 0471 05 42 06
paul.defranc@ocmwspl.be
BEVOEGDHEDEN: OCMW • Sociale zaken (inclusief

pensioenen algemeen)
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Paul Defranc, OCMW-voorzitter/schepen

Interessante
data!
WEKELIJKSE VRIJDAGMARKT RINK
Elke vrijdag van 15 tot 19 uur aan de Rink.
INFO: dienst Markten, T 02 371 22 53.

WEKELIJKSE WOENSDAGMARKT
NEGENMANNEKE
Elke woensdag van 9 tot 13 uur.
INFO: dienst Markten, T 02 371 22 53.

GEMEENTERAAD
27 april om 19.30 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis, Pastorijstraat 21.
INFO: secretariaat, T 02 371 22 30 of T 02 371 22 70,
www.sint-pieters-leeuw.be/agendagemeenteraad.

PERMANENTIE WIJKTEAM
• RUISBROEK
12 april van 9 tot 11 uur in het buurthuis 1601,
Kerkstraat 10. Avondspreekuur op 12 april van
18 tot 20 uur in ‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A.

Onbebouwde
terreinen
De goede staat van onbebouwde terreinen,
braakgronden en onbebouwde gedeelten
van eigendommen moet op ieder moment
verzekerd zijn. Meer bepaald moet je ervoor
zorgen dat de begroeiing noch de openbare
plaats, noch de openbare veiligheid, noch
de openbare gezondheid bedreigt. Ook is
het verboden om afval of puin op de voormelde gronden te deponeren.
Indien nodig kan de gemeente overgaan
tot ambtshalve opruiming van onbebouwde
terreinen, braakgronden of onbebouwde gedeelten van eigendommen en dit op kosten
van de overtreder.

• NEGENMANNEKE
• 5 april: van 9 tot 11 uur en van 18 tot 20 uur
• 19 april: van 9 tot 11 uur en van 18 tot 20 uur
in Negenhof, Sint-Stevensstraat, 62.
INFO: dienst Maatschappelijke Veiligheid,

T 02 371 63 18.

COLOFON infoLeeuw is een uitgave van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Verantwoordelijke uitgever: Luc Deconinck, burgemeester, p/a Gemeentehuis, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 11, F 02 377 72 26, luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be,
www.sint-pieters-leeuw.be. Vormgeving en druk: Stelvio D’Houst, die Keure, Brugge.
Copywriting: Jan Van Hoecke, jan@bodycopy.be Cartoon: Dieter Bevers, Quatsch bvba.

Dit infoblad is gedrukt op papier dat het keurmerk
van de Forest Stewardship Council ® (FSC®) draagt.
Dit FSC®-label biedt u de garantie dat het gebruikte
hout en papier enkel afkomstig zijn uit goed
beheerde bossen.
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Ken je wijkagent
Heb je vragen voor de politie die te maken hebben met de buurt
waar je woont? Heb je problemen met de buren en slaag je er niet
in om dit uit te praten? Heb je iets verdachts gezien of gehoord en
het is niet dringend? Laat het ons weten! De wijkagent is er voor jou.

“In de wijk wil ik
zorgen voor orde,
rust en veiligheid.
Het is mijn taak om
zo vaak als mogelijk
in de wijk aanwezig
te zijn en toezicht
te houden. Ik ben
er voor jou en sta
je graag te woord.
Aarzel dus niet om
mij aan te spreken als
je advies nodig hebt,
iets wenst te melden
of gewoon een vraag
wilt stellen. Op deze
manier kunnen
problemen snel
aangepakt worden.”
De wijkinspecteur

Een noodgeval?
Bel 101 of 112
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Politiepost
Politiepost Sint-Pieters-Leeuw – Zuun
Generaal Lemanstraat 47,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 359 99 32

Openingsuren wijkkantoor

Jouw aanspreekpunt
Graag geven we nog een overzicht van de verschillende wijken in de
gemeente en de verantwoordelijke wijkinspecteurs. Wijkinspecteurs Cindy
Hebbelinck en David Bossin vervoegden recent het team. Het gemeentebestuur investeert hiermee in meer blauw op straat in de Leeuwse wijken.

WIJK

• Open
Van maandag tot vrijdag telkens
van 8 tot 12 uur.
• Gesloten
Zaterdag, zondag en feestdagen.

WIJKINSPECTEUR(S)

1

NEGENMANNEKE

Hans DE MOL
T 02 359 99 39
GSM 0497 79 42 94
hans.demol@politiezennevallei.be

David BOSSIN
T 02 359 99 42
GSM 0470 80 81 68
david.bossin@politiezennevallei.be

2

RUISBROEK

Rudi WAUTERS
T 02 359 99 40
GSM 0499 55 67 53
rudi.wauters@politiezennevallei.be

Cindy HEBBELINCK
T 02 359 99 32
GSM 0476 57 45 79
cindy.hebbelinck@politiezennevallei.be

3

VLEZENBEEK

Patrick PATERNOT
T 02 359 99 42
GSM 0499 55 67 56
patrick.paternot@politiezennevallei.be

4

ZUUN

Jurgen HAMELRYCK
T 02 359 99 32
GSM 0493 09 45 28
jurgen.hamelryck@politiezennevallei.be

Andy VELKENEERS
T 02 359 99 41
GSM 0493 09 45 27
andy.velkeneers@politiezennevallei.be

LEEUW CENTRUM,
OUDENAKEN EN
SINT-LAUREINSBERCHEM

Curt SONNEVILLE
T 02 359 99 41
GSM 0499 55 67 54
curt.sonneville@politiezennevallei.be

Pascal DEPRETER
T 02 359 99 39
GSM 0499 55 67 55
pascal.depreter@politiezennevallei.be

5

Teamcoördinator
hoofdinspecteur Ludwig BACKAERT
T 02 359 99 40, GSM 0496 31 22 94, ludwig.backaert@politiezennevallei.be
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Wandelaars van Femma Leeuw Centrum.

Bewegen op verwijzing
Zitten is het nieuwe roken ... en daar gaan we
wat aan doen! Samen met Halle en Beersel start
Sint-Pieters-Leeuw met het project ‘Bewegen op
verwijzing’. Huisartsen kunnen inwoners met een
gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach. Die helpt hen om meer te bewegen.

“Ik dacht altijd dat bewegen duur was.
Nu ken ik leuke activiteiten die
goedkoop of gratis zijn.“

Badr
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Wie een gezondheidsrisico heeft en bovendien veel
zit, doet er goed aan in beweging te komen. Met een
beweegcoach gaat dat veel gemakkelijker. Iemand
die wordt doorverwezen door de huisarts krijgt van zijn
beweegcoach een beweegplan op maat. Dat kan
gaan van een dagelijkse fietstocht tot wekelijks een uurtje
dansen of zwemmen. Heel belangrijk is dat de coach de
betrokkene op weg helpt en motiveert. Ook de lokale
sportverenigingen doen mee aan ‘Bewegen op Verwijzing’.
Deelnemers kunnen na verloop van tijd zelfstandig actief
blijven. Het aantal consultaties bij de coach bepalen ze
zelf. Ze kunnen maximaal 7 uur individuele begeleiding
krijgen.

Beweegcoach Dirk
Dirk Van Lancker, de eerste beweegcoach in onze zorgregio, legt uit: “We starten officieel in april, dus de eerste
deelnemers lopen nog maar binnen. In de eerste sessie

“Ik was eerst bang voor de druk in een
sportclub. Dankzij mijn bewegen op
verwijzing-coach voel ik me rustiger.
Ik hoef het niet altijd sneller en beter te
doen. Ik heb ook geen stress meer om
wat anderen van mij verwachten.
Het is gewoon plezant om samen
met anderen te bewegen.”

Kim

ga ik in gesprek met de betrokkene. Die krijgt ook een
boekje met tips dat werkt als een leidraad om fysiek aan
de slag te gaan. Mensen lijken te denken dat ze moeten
gaan sporten. Dat klopt niet! Bewegen is veel breder. Je
kan ook gewoon naar je werk fietsen, je boodschappen
te voet doen, actiever tuinieren enzovoort. De mens is
een gewoontedier. Ik wil aan bestaande gewoontes
nieuwe gewoontes koppelen. Een van mijn eerste kandidaten keek bijvoorbeeld graag naar een aantal series op
tv en uit het gesprek bleek dat ze ook een home trainer in
huis had. Nu staat die home trainer uiteraard voor de tv
en kan ze fietsen terwijl ze kijkt.”

Lage prijs
Dankzij ‘Bewegen Op Verwijzing’, de financiële inbreng
van Vlaanderen en van de gemeentebesturen van SintPieters-Leeuw, Halle en Beersel, profiteren deelnemers
van heel lage tarieven. Woon je in een van deze gemeenten, dan betaal je maar 10 euro per uur voor een
individuele sessie of 2 euro per uur voor een groepssessie.
Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming
betaalt slechts 2 euro per uur voor een individuele sessie
en 1 euro per uur voor een groepssessie.

Lokaal Gezondheidsoverleg
Sint-Pieters-Leeuw heeft samen met Halle en Beersel, en
onder begeleiding van Logo Pajottenland/Zennevallei
(Lokaal GezondheidsOverleg), een aanvraagdossier
ingediend bij het VIGeZ.

De sportdienst daagt
de Leeuwenaren uit!
Iets leuks, moois of speciaals meegemaakt bij het sporten? Een overstekend hert gezien tijdens het mountainbiken, genoten van het mooie landschap tijdens
een fietstocht, een prachtige zonsopgang tijdens het
lopen, je kleine kapoen die een wedstrijd heeft gewonnen, of gewoon het plezier dat je beleeft door samen
te sporten met vrienden en kameraden?
Maak er een leuke foto van en deel het op
Facebook, Instagram of Twitter met de hashtags
#sportersbelevenmeer en #SPL, zo inspireer je anderen
om ook de sportschoenen aan te trekken.
Wij hopen tegen het einde van het jaar 1000 foto’s
met bovenstaande hashtags op sociale media terug
te vinden. Bovendien kiezen we om de 2 weken de
leukste foto uit en plaatsen die op onze facebookpagina.

“In dat dossier hebben deze besturen aangegeven wie
als coach aan de slag kan, hoe ze de huisartsen hierover
zullen informeren en hoe ze dit initiatief ook voor iedereen
toegankelijk zullen maken”, zegt Luc Lipkens, stafmedewerker bij het VIGeZ.
INFO:

• Gemeentelijke dienst Volksgezondheid:
ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be
• www.bewegenopverwijzing.be
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Dag van de Mantelzorg 2016 in LDC Meander.

Nieuw steunaanbod
voor mantelzorgers
Veel mensen zijn mantelzorger zonder dat zelf te beseffen. Je bent
mantelzorger wanneer je op een regelmatige, vrijwillige basis zorgt
voor bijvoorbeeld een hulpbehoevende partner, buur, ouder of
kennis. Deze zorg kan gaan van het opnemen van lichte huishoudelijke taken tot heel intensieve bijstand. Maar ook mantelzorgers
kunnen ondersteuning gebruiken. Daarom hebben de lokale dienstencentra een aanbod voor hen ontwikkeld.
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De lokale dienstencentra hebben vorig jaar een onderzoek laten uitvoeren naar de behoeften van mantelzorgers. Ann Legrand nam voor
haar bachelorproef onder andere
interviews af van een groep mantelzorgers en kwam tot interessante
conclusies en aanbevelingen.

Drie thema’s
“Uit mijn onderzoek is gebleken dat
er drie grote aandachtspunten zijn.
Een eerste punt is informatie. Mensen weten niet altijd waar ze terecht
kunnen met vragen. Ze willen weten
hoe ze meer draagkracht krijgen en
minder draaglast. Dat sluit aan bij
punt twee, de nood aan ontspanning. Hoe graag je je ook inzet voor
een ander, soms moet je kunnen
uitblazen en de batterijen opladen,
de vermoeiende routine doorbreken. Met een derde aandachtspunt
willen we daaraan tegemoet komen
door samenkomsten te organiseren.

GEMEENTELIJKE
THUISZORGPREMIE
Mantelzorgers kunnen in het
sociaal huis terecht voor de
gemeentelijke thuiszorgpremie.
Een toelage wordt toegekend
aan de inwoners van de
gemeente die hun bejaarde,
hulpbehoevende, mindervermogende, inwonende ouder, grootouder of familielid verzorgen.
Surf naar onze website voor
de voorwaarden.
www.sint-pieters-leeuw.be/
leven-welzijn.
INFO: Sociaal Huis

Fabriekstraat 2, 1601 Ruisbroek.

Merken dat je er niet alleen voor
staat, heeft een positieve invloed op
de mantelzorger. In onze activiteiten
hebben we altijd veel oog voor dat
verbindende, sociale aspect”, legt
Ann Legrand uit.
Voor dit jaar staan alvast drie activiteiten (zie kaderstukje) gepland.
De organisatie van het mantelzorgcafé in het najaar moet nog verder
worden ingevuld. Die verloopt in
samenwerking met Samana, een
organisatie die gespecialiseerd is in
mantelzorg.

Twee getuigenissen
“Ik ben van de ene op de andere
dag mantelzorger geworden”, legt
Karel uit. “Afgelopen zomer, in juli, is
m’n vrouw gevallen en heeft ze een
ernstige schouderbreuk opgelopen.
Na drie weken werd besloten haar
te opereren en kreeg ze een prothese. Sindsdien heb ik haar volledig

thuis verzorgd. Daar ben ik zeven
dagen op zeven, 24 op 24 uur mee
bezig. Mijn vrouw kan een aantal
levensnoodzakelijke bewegingen
niet zelf uitvoeren, bijvoorbeeld een
schoen aantrekken. In de praktijk kan
ik haar nooit alleen laten. Zelfs voor
een eenvoudig toiletbezoek heeft
ze assistentie nodig. We zijn alletwee
vrije vogels geweest, dus dat valt niet
mee. Gelukkig groeit, zeer langzaam,
haar zelfredzaamheid. Meermaals
per week komt een kinesist langs
voor haar revalidatie.”

initiatief waardoor ik soms eens wat
tijd voor mezelf heb. Zo kan ik terwijl
m’n vrouw hier een activiteit volgt,
nog eens in Brussel gaan wandelen. Ik rijd ook nog met de auto om
boodschappen te doen, of om een
niet-mobiele kennis hier een handje
te helpen.”

“Of ik weet van de ondersteuning
die de lokale dienstencentra kunnen
bieden? Vorig jaar ben ik al eens
aangesproken. Sowieso hebben
we wel een goede band met het
dienstencentrum, we gaan er elke
middag eten. Ik heb veel steun
gekregen van de werknemers. Ze
staan altijd klaar om te helpen. Hun
aanbod voor mantelzorgers ga ik in
de gaten houden.”

ACTIVITEITENAGENDA
MANTELZORGERS

Eugeen is al meer dan tien jaar mantelzorger voor zijn blinde vrouw. “Zij
werd op korte tijd blind en daarom
kwamen we in een serviceflat van ‘t
Paviljoentje wonen”, vertelt Eugeen.
“Een bewuste keuze, omdat mijn
vrouw hier al vrijwilligster was. Je
hebt veel activiteiten, lekker eten ‘s
middags en vooral het veilige gevoel
dat er toezicht is voor noodgevallen. Ik kan nu al eens een uitstapje
maken omdat ik weet dat m’n vrouw
maar op een knopje van haar personenalarmsysteem hoeft te drukken
en er komt iemand kijken. Wie blind
is, heeft veel hulp nodig. ‘s Morgens
maak ik haar ontbijt klaar, leg ik de
medicatie heel precies op z’n plaats
enzovoorts. ‘s Avonds geldt hetzelfde
stramien. Bij het aankleden help ik
met de bovenkleding. Ik ga ook mee
naar de kapper et cetera, als een
soort van tolk om alles uit te leggen
en tegen haar te vertellen hoe het
kapsel eruit zou kunnen zien. Voor mij
is het waardevol dat het dienstencentrum mantelzorgers actief ondersteunt. Vooral om te ervaren dat je er
niet alleen voor staat. Sommige tips,
trucjes, vind ik ook interessant. En elk

INFO: Wenke Peetroons, T 02 370 88 80,
wenke.peetroons@ocmwspl.be.

• Infosessie valpreventie
mantelzorgers en
zorgbehoevende
De kinesitherapeuten van
het woonzorgcentrum
geven nuttige informatie en
praktische tips om valpartijen te vermijden.
Wanneer: dinsdag 25 april
om 9 uur.
Waar: LDC Meander,
Welzijnsweg 2,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
• Voorstelling ‘Va is koning’
Deze monoloog vertelt het
waargebeurde verhaal van
Jef die lijdt aan de ziekte
van Alzheimer. We volgen
Jef thuis, in het ziekenhuis
en in het woonzorgcentrum.
Auteur Willy De Jaeghere
vertelt het verhaal op aangrijpende wijze, verrassend,
intiem en met een vleugje
humor, maar vooral bijzonder eerlijk en herkenbaar.
Wanneer: woensdag 7 juni.
Waar: De Merselborre,
Schaliestraat 2,
1602 Vlezenbeek.
• Mantelzorgcafé in
samenwerking met
Samana
Najaar 2017. Verdere
gegevens volgen.
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Wij doen
het zonder
pesticiden
Sinds 2015 gebruikt de gemeente geen pesticiden meer. Dit is
een gevolg van de strengere wetgeving die onze gezondheid,
het milieu en de waterkwaliteit wil beschermen. Ongewenste
planten en dieren pakken we aan met alternatieve methodes
die ook jij kunt gebruiken.
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In 2014 kochten we een veegtoestel met onkruidborstels
aan voor het onderhoud van de straatkanten. In 2015
werd onze onkruidbrander met hete lucht aangekocht en
twee handmatige veegmachines voor het onderhoud op
kleinere plaatsen zoals pleintjes. In 2016 kochten we twee
elektrische straatvuilzuigers aan om zwerfvuil op te zuigen.
Dit jaar zal nog een kleiner veegtoestel aangekocht worden voor het onderhoud van voet- en fietspaden.
Waarom verstrengt de wetgeving? Pesticiden vormen een
bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. We moeten ook onze
gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van
pesticiden. Kwetsbare groepen als kinderen, jongeren,
oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid
lopen gevaar. Daarom moeten we het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk voorkomen. Om ongewenste dieren
of planten te bestrijden, zijn er tal van goed werkende,
alternatieve methoden zoals borstelen en branden.
Op een aantal plaatsen laten we de natuur zijn gang
gaan. Zo zaaien we bloemenweides in aan het gemeentehuis, in de Pastorijstraat, aan de gemeentelijke
basisschool ‘t Populiertje en aan het revalidatiecentrum
Inkendael. Op die manier krijgen we meer diversiteit in
flora en fauna. Bovendien is het ook goed voor de bijen,
die het steeds moeilijker hebben om te overleven.
Dit jaar zal de gemeente de inrichting van verschillende
begraafplaatsen opnieuw bekijken. Het is de bedoeling
meer groen in te voeren en minder verhardingen zoals
stenen paden te gebruiken. Om het (on)kruid in toom te
houden, gebruiken we bodembedekkers en boomschors.

Wat kan jij doen?
Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig onderhoud van je tuin, oprit en terras maakt
een efficiënt, pesticidenvrij beheer mogelijk.

Enkele tips
TIP 1
Kruidgroei hoeft
niet ongewenst te
zijn
Door de natuur zijn gang
te laten gaan in (een
deeltje van) je tuin help
je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je
ook natuurlijke vijanden
aan voor bijvoorbeeld
bladluizen of slakken.

TIP 2
Verhard zo weinig
mogelijk
Gebruik een goed
ontwerp voor de (her)
aanleg van je tuin.

TIP 3
Plant de juiste
plant op zonnige of
schaduwrijke
plaatsen
Plant bodembedekkers
aan of werk met boomschors om open bodem
te vermijden.

TIP 4
Gebruik
alternatieven.
Veeg en borstel regelmatig zodat er geen
ophoping is van organisch materiaal en water.
Branden werkt ook goed.
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DE CIJFERS

Leeuw blijft groeien
2016

2017
+ 261

33.494

33.755

15 %

Niet Belgisch

877

Italianen

Sint-Pieters-Leeuw

22.619

Ruisbroek

Vlezenbeek

6.917 3.432

Oudenaken

398

655

Portugezen

516

Spanjaarden

Sint-Laureins-Berchem

389

369

Marokkanen

Tegenover vorig jaar zijn er 261 Leeuwenaren bijgekomen. Onze bevolking bestaat nu
uit 33.755 personen. Bijna 15 % daarvan heeft niet de Belgische nationaliteit.
De meeste inwoners vinden we in Sint-Pieters-Leeuw, met 22.619 inwoners. Ruisbroek volgt
met 6.917 zielen. Vlezenbeek telt 3.432 inwoners, Oudenaken 398 inwoners en
Sint-Laureins-Berchem 389 inwoners.
De Europeanen vormen de grootste groep onder de niet-Belgische inwoners,
met 877 Italianen, 655 Portugezen en 516 Spanjaarden. Bij niet-Europeanen hebben
Marokkanen het grootste aandeel met 369 personen.
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Van 8 tot 11 april

Waterhappening

Vrijdag 21 april

© Tineke De Vos

Tijdens de waterhappening zullen we tal van waterattracties in het gemeentelijke zwembad plaatsen. Zo zal er
zeker een grote hindernissenbaan geplaatst worden en
nog kleine andere attracties waar kinderen veel waterplezier aan zullen beleven. Het zwembad is open voor
iedereen en vooraf inschrijven is niet nodig. Ouders die
niet mee het bad ingaan, kunnen in de cafetaria op hun
kinderen wachten.
Wanneer:
• Zaterdag 8 april van 13 tot 16.45 uur.
• Zondag 9 april van 9 tot 15.45 uur.
• Maandag 10 april van 13 tot 17.45 uur.
• Dinsdag 11 april van 13 tot 19.45 uur.
Waar: Zwembad Wildersportcomplex, Sportlaan 11,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs: Ingangsprijs voor het zwembad.
INFO: Sportdienst Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 14 20,
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be.

Fiets mee naar Brussel
Fiets mee langs F20 - Halle-Brussel (Kanaalroute Zuid). De route van de Kanaalroute
Zuid is een onderdeel van de Kanaalroute en volgt het kanaal Charleroi-Brussel.
Ze loopt op de rechteroever vanaf de grens met Waals-Brabant naar Halle en
vervolgens met Buizingen, Lot, Ruisbroek en Brussel.
Afstand: 15,7 km.
Vertrekplaats: Station van Halle (Graankaai).
Uur: 7.30 uur.
INFO: www.vlaamsbrabant.be/f20.

13

Erfgoeddag en
Kapel van Mekingen
In het gehucht Mekingen, op de oude weg naar
Halle, stond sinds mensenheugenis een kapel,
eigenlijk een klein kerkje. Het was een van de
fameuze zeven dochterkerken van Leeuw.

Tentoonstelling
Vandaag roepen verwijzingen naar dat kerkje meer
vragen op dan antwoorden. Het kerkje is veranderd in
een fijne staafkapel en staat bovendien op een nieuwe plaats. Meestal worden fundamenten van kerken
op oudere fundamenten van kerken gebouwd en leeft
het gebouw zo voort. Waarom hier niet? In een kleine
tentoonstelling helderen we enkele mysteries op. Oude
kaarten en plannen helpen ons de levensloop van de kapel te reconstrueren. Deze tentoonstelling kadert binnen
erfgoeddag, die dit jaar ‘zorg’ als thema heeft.

Feestelijke inhuldiging
Nu is de Maria Magdalenakapel van Mekingen als nieuw.
Ze werd opgefrist dankzij de inzet van de cultuurraad en
vele vrijwilligers. Daarom wordt ze feestelijk heringehuldigd
door E.H. Gerrit Van den Houte. De fanfare zorgt voor
een muzikale noot en nadien worden we vergast op een
drankje in het enige nog bestaande café van Mekingen.

Programma zondag 23 april
Tentoonstelling: van 14 tot 18 uur, In de Oude Smis
van Mekingen, J.B. Cardijnstraat, Sint-Pieters-Leeuw.
Inhuldiging van de kapel: 15.30 uur,
J.B. Cardijnstraat t.h.v. nr. 30.

INFO: Dienst erfgoed, Joseph Depauwstraat 25,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
T 02 371 22 62, toerisme@sint-pieters-leeuw.be.
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Van 31 maart tot 24 april

ERFGOEDKAST

Café’s in Ruisbroek
Van vrijdag 31 maart tot maandag 24 april
stellen we de erfgoedkast opnieuw op in LDC
’t Paviljoentje. Een zeer uitgebreide kast deze
keer, want er valt veel te vertellen. Met de oude
cafés van Ruisbroek als centraal thema en de
wetenschap dat er indertijd zowat 150 kroegen
waren, besef je dat er inderdaad veel leuk materiaal te zien zal zijn.

Je krijgt onder andere een antwoord
op volgende vragen:
- In welk café kweekten ze Gouden Schoenen?
- Waar kon je de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia
(van Ruisbroek) wekelijks treffen tijdens de
repetities?
- Waar brandde de lamp? En waarom brandt
de lamp daar nu niet meer?
- Hoe kwam café Capsulleke aan zijn naam?
Ruisbroekenaren kennen vast het antwoord op
deze vragen en zullen nog veel meer verhalen
kennen. En jij hebt vast en zeker ook nog een
leuke foto in een staminee, voor het café of
achter op de binnenkoer in dat oude album zitten. Tijd om die even boven te halen. Wij willen
graag jouw verhalen horen en foto’s zien! Onze
erfgoedkast zal niet af zijn, maar we breiden ze
graag met jou verder uit tijdens onze verzameldag.

VERZAMELDAG
Wanneer: dinsdag 18 april.
Waar: ‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1,
1601 Ruisbroek.
Iedereen is welkom vanaf 14 uur.
Wij hebben een scanner en recorder
mee, zodat je je foto’s onmiddellijk
terug mee naar huis kan nemen.
Wij printen ze af en hangen ze bij
op onze cafémuur. Zo krijgt Ruisbroek
voor even weer bijna 150 cafés …
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in Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw
in
APRIL
MAANDAG 3 EN 17 APRIL
Wandelen. Wandelen langs de unieke plekjes van onze
gemeente. Vertrek gemeentehuis van 13.30 tot 15.30 uur.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
MAANDAG 3 TOT 24 APRIL
Damesturnen. Grondoefeningen in combinatie met rek- en
strekoefeningen. ‘t Populiertje op maandag van 20.15 tot
21.15 uur.
PRIJS: 80 euro.
INFO: 02 532 13 84, kristel.stoffels@telenet.be.
ORG.: Sint Steven Yoga- en turnclub.
DINSDAG 4 APRIL
Alles in een pot. Van trage stoofpotjes tot snelle woks en
‘gooi-alles-bij-elkaar-pasta’s’, de gerechten zijn stuk voor
stuk heerlijk. Bijkomend voordeel: we kiezen resoluut voor
één pot of pan en besparen je een hoop afwas! De Merselborre van 19 tot 22 uur.
PRIJS: 5 euro. Niet- leden: 10 euro.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV sint-pieters-leeuw.
DONDERDAG 6 TOT 27 APRIL
Qi Gong lessen. Een energetische bewegingsleer die voor
iedereen toegankelijk is. Kleuterschool Don Bosco van 19
tot 20 uur.
PRIJS: 230,00 euro voor de lessenreeks. De eerste les is
gratis.
INFO: 0479 27 89 23.
MAANDAG 10 EN 24 APRIL
Wandeling. +/- 8 km. Vertrek gemeentehuis van 13.30 tot
15.30 uur.
INFO: je.schets@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
DINSDAG 11 APRIL
Bakles: Bladerdeeg. De Merselborre van 19 tot 22 uur.
PRIJS: 5 euro.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV sint-pieters-leeuw.
ZONDAG 16 APRIL
Eucharistieviering voor Pasen. Opluisteren van de eucharistieviering voor Pasen door het parochiekoor Jan Ruusbroec om 10 uur.
INFO: michelineborremans@hotmail.com.
DINSDAG 18 APRIL
Moeilijke eters. Deze vorming gaat over gezond, lekker,
en gezellig eten met kinderen. De voedingsdriehoek
afgestemd op kinderen komt aan bod. Ook de sociale
aspecten van tafelen worden besproken. Wat kan je
bijvoorbeeld doen als een kind niet wil eten en zelfs niet wil
proeven? Vlaams Trefpunt Laekelinde van 20 tot 22 uur.
INFO: 02 371 06 52, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be.
ORG.: Huis van het kind.
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DINSDAG 18 APRIL
Mindfulnesstraining. Een compact programma van 8 weken. Gedurende deze 8 weken leren we contact te maken
met onze eigen gevoelens, gedachten en gewoontes.
Aan het einde wordt een welzijnsplan opgesteld. CC Coloma om 19 uur.
PRIJS: 330 euro. Studenten: 195 euro.
INFO: 09 328 60 90.
ORG.: Instituut voor Aandacht en Mindfulness.
DINSDAG 18 APRIL
Naaisalon. Rokjes maken? Een broek inkorten? Of een
knielap opzetten? Parochiecentrum van 19 tot 21.30 uur.
INFO: 02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
DINSDAG 18 EN 25 APRIL
Leer werken met je Android-tablet. De workshop richt zich
tot beginners en het aanleren van de basisvaardigheden.
Dienstencentrum ‘t Paviljoentje van 9 tot 12 uur.
PRIJS: 26 euro.
ORG.: Archeduc.
DONDERDAG 20 APPRIL
Babymassage. Massagetechnieken aangevuld met yogaspelletjes. Er zijn yogamatjes aanwezig. Buurthuis 1601
van 9.30 tot 10.30 uur.
GRATIS.
INFO: 02 371 06 52, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be.
ORG.: Huis van het kind.

DONDERDAG 20 APRIL
Decoratie in beton voor tuin en interieur. Maak je eigen
betonnen decoratie voor in je huis of op je tuintafel. De
benodigdheden worden op vraag meegedeeld. Zonnig
Leven van 19 tot 22 uur.
PRIJS: 5 euro.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
DONDERDAG 20 EN 27 APRIL
Vrouw in beweging. Van stress naar evenwicht. Anderhalf
uurtje voor jou, gewoon genieten en ontspannen. Life is
beautiful van 20 tot 21.30 uur.
PRIJS: 5 euro.
INFO: hildedeblieck@telenet.be.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
DONDERDAG 20 EN 27 APRIL
Creales; HIPPE PLANTENHANGERS in MACRAME”. Parochiezaal Oudenaken om 19.30 uur.
INFO: 02 532 27 49, annie.claes5@skynet.be.
ORG.: KVLV - Vrouwen met Vaart Oudenaken/Sint Laureins
Berchem.
MAANDAG 24 APRIL
Bezoek Vrt. Bezoek aan Vrt en bijwonen opnames ‘Van Gils
en gasten’. Vertrek gemeentehuis van 17 tot 21.30 uur.
INFO: Org.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.

Meer activiteiten op www.sint-pieters-leeuw.be/uitinleeuw
DINSDAG 25 APRIL
Cursus relaxatie. In de 8-delige cursus relaxatie leer je je
lichaam, je geest, kortom, je hele zijn tot rust te brengen.
Verschillende relaxatietechnieken. CC Coloma van 19.30
tot 21 uur.
PRIJS: 140 euro. Leden: 70 euro. Leden met verhoogde
tegemoetkoming: 35 euro.
INFO: www.cm.be/agenda.
ORG.: Dienst gezondheidspromotie CM Sint-Michielsbond.
DONDERDAG 27 APRIL
Yoga. Op een rustige manier en in een ontspannen sfeer
werken aan de conditie. Voor de cursus hoef je enkel gemakkelijke kledij en schoenen aan te trekken en een matje
mee te brengen. Zonnig Leven van 19.45 tot 21 uur.
PRIJS: leden: 1 euro leden. Niet-leden: 2 euro.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
VRIJDAG 28 APRIL
Begeleide wandeling door het Hallerbos. Gemeentehuis
18.30 tot 21 uur.
INFO: 02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
ZATERDAG 29 APRIL
Juwelen in zilverklei. Je ontwerpt en maakt zelf een eigen
juweeltje. Prijs materiaal +/- 40 euro, meer info bij inschrijving. Van Obberghen Greet van 13 tot 17 uur.
PRIJS: 40 euro.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: kvlv sint-pieters-leeuw.
ZATERDAG 29 APRIL
3-de curieus quiz. Algemene kennis quiz georganiseerd
door Curieus Sint-Pieters-Leeuw. Deelname per ploeg van
max. 4 personen. Inschrijven kan via onze facebook-pagina of via mail. Zonnig Leven van 20 tot 23.30 uur.
PRIJS: 4 euro per persoon.
INFO: dewit.lucia@gmail.com.
ORG.: curieus.
ZATERAG 29 APRIL
Toneel. KTV de noordstar en de lelie presenteert little voice,
een muzikaal stuk van Jim Cartwright in een regie van Luc
Collin. GC De Merselborre, zaterdag 29 april om 20 uur en
zondag 30 april om 15 uur.
PRIJS: 9 euro. Kinderen tot 12 jaar: gratis.
INFO EN RESERVERING: 02 377 21 03 of 0473 44 99 67,
lievesteens007@hotmail.com.
ORG.: Vriendenkring van de Ziekenhuisclowns.
ZONDAG 30 APRIL
Baesbergwandeling. Landschapswandeling in de omgeving van natuurgebied Baesberg. We maken kennis met
de voorjaarsflora in het gebied, genieten van het glooiiende landschap en de vergezichten. Gids: Geert Wauters.
Aangepast schoeisel na regendagen. Een flesje water
brengt verfrissing op warme dagen! Vertrek aan Hazeveld/
Brabantsebaan van 14 tot 17 uur.
INFO: 0475 51 20 71, leeuwse_natuur@yahoo.com.
ORG.: Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden.

MUZIEK

JONAS WINTERLAND
Donderdag 20 april – 20.30 uur

Na het uitbrengen van amper twee albums is Jonas Winterland uitgegroeid tot een vaste waarde in de vaderlandse muziekscene. Eerst was er zijn fel gesmaakte debuutalbum Mensen zijn gemaakt van dun papier, twee
jaar later volgde Zwaartekracht en andere verzinsels.
De vakpers had het over “de perfecte tweede plaat”
en bombardeerde de Leuvense singer-songwriter tot
“het Nederlandstalige equivalent van Leonard Cohen”.
Bovendien maakten singles als Ik hou je warm en Het
meisje uit het lied duidelijk dat hij een blijver is. Onlangs
verscheen Jonas’ derde CD Liever uit balans.
Op het podium wordt de Leuvense singer-songwriter
bijgestaan door een groep muzikale zielsverwanten. Na
meerdere succesvolle theatertournees en passages op
o.a. de Gentse Feesten en Dranouter hebben ze samen
een ijzersterke live-reputatie opgebouwd.
Waar: De Merselborre.
Inkom: 15 euro.
Tickets: CC Coloma, T 02 371 22 62,
www.colomaspl.be.

KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE
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Renovatielening
Provincie
Vlaams-Brabant
Ook in 2017 kan je bij de provincie een bijkomende
lening aanvragen voor renovatiewerken, energiebesparende maatregelen en werken die de woning
aanpassen aan de fysieke toestand van inwonende
personen. De premie bedraagt maximaal 20 000
euro aan een intrestvoet van 0,50 % en moet worden
terugbetaald op maximum 20 jaar.
Om in aanmerking te komen mag het gezamenlijk
belastbaar inkomen niet hoger liggen dan 39.050
euro voor een alleenstaande en 55.330 euro voor een
gezin van minimum twee personen. Deze bedragen
worden verhoogd met 3.340 euro per persoon ten laste. Er wordt hiervoor gekeken naar het inkomen van
drie jaar geleden. De aanvrager mag hiernaast geen
andere woning in eigendom hebben. De geschatte
waarde van de woning na renovatie mag niet meer
dan 253.810 euro bedragen.
Naast deze renovatielening van de provincie bestaat
er eveneens een Vlaamse renovatiepremie, een
Vlaamse energielening en een lening die je kan aangaan bij het Vlaams Woningfonds of de VMSW.
Voor meer informatie over de voorwaarden van deze
leningen, de nodige documenten en de aanvraag
kan je bij de Woonwinkel terecht.
INFO: Woonwinkel Zennevallei,

Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21,
Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 68,
www.woonwinkelzennevallei.be.
Openingsuren: maandag, woensdag en vrijdag
van 9 tot 12 uur.
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Behaal je
EHBO-attest!
De jeugddienst organiseert voor alle jongeren
tussen 14 en 30 jaar een cursus EHBO.
Wanneer
• Zondag 16 april.
• Zondag 23 april.
• Zaterdag 29 april.
Tijdens deze drie dagen leer je hoe je eerste hulp kan
toedienen bij kleine en minder kleine ongelukken.
Waar: Vlaams Trefpunt Laekelinde.
Inschrijven voor deze cursus is verplicht en doe je door
contact op te nemen met de jeugddienst.
Prijs: Voor het lesmateriaal vragen we een bijdrage van
10 euro.
INFO: jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be, T 02 370 28 81.

Jubilarissen

Pensioen
Op 1 maart 2017 verliet
Jean-Claude Peere, technisch
assistent cel patrimonium,
ons om van zijn welverdiend
pensioen te genieten.
Wij danken hem voor de inzet
en de goede samenwerking!

Gouden bruiloft 14 maart
Théo Renders (71) en Julia Liessens (70)

Wegenwerken
STRAAT

OMSCHRIJVING
WERKEN

AANNEMER

AANVANGSDATUM

VOORZIENE
EINDDATUM

GEVOLG VOOR
VERKEER

Kerkplein (deel), Karel
riolerings- en
Gilsonstraat, Fabriekstraat wegeniswerken
(tot Wandelingstraat)
FASE 1 (1)

DECKX Algemene
Ondernemingen nv

5 september
2016

30 juni
2017

doorgaand
verkeer
onderbroken

Hoogstraat

vernieuwing
nutsleidingen

GKW

5 december
2016

12 mei 2017

doorgaand
verkeer blijft
mogelijk,
verkeerslichten

Collector Zuunbeek –
fase 2 (2)

riolerings- en
wegeniswerken

Heijmans Infra

najaar 2017

Collector Zuunbeek –
fase 3 (3)

riolerings- en
wegeniswerken

Heijmans Infra

24 april 2017

Pedestraat

aanleg fietspaden
en vernieuwen
rijweg in samenwerking met Dilbeek

Wegebo

2 mei 2017

doorgaand
verkeer
Hoogstraat
onderbroken
31 mei 2017

doorgaand
verkeer F.
Weyenbergstraat
onderbroken
doorgaand
verkeer
onderbroken

(1) Deze fase maakt deel uit van in totaal 6 fasen langsheen Fabriekstraat (tussen centrum en Wandelingstraat),
A. Vandenboschstraat, Vredelaan, Karel Gilsonstraat, Kerkplein, Kerkstraat, Stationsstraat, Paul Gilsonlaan, Beemdstraat.
De uitvoeringstermijn loopt vanaf begin september 2016 tot eind september 2017. Deze periode is verlengbaar ingevolge
mogelijke onvoorziene omstandigheden en weerverlet (regendagen, winterse toestanden,...).
(2) Tracé vanaf Zuundallaan, deel V. Nonnemansstraat, Hoogstraat tot Brabantsebaan.
(3) Tracé vanaf Brabantsebaan, deel F. Weyenbergstraat, Pelikaanberg tot centrum Pepingen.
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#LeeuwLeeft
Leeuw Leeft meer dan ooit! Ga je binnenkort naar één van de evenementen,
georganiseerd of ondersteund door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, neem
dan zeker een leuke foto en gebruik #LeeuwLeeft!

JP DE WIT
CARS & COFFEE

CHIRO NEGENMANNEKE
EEN GESLAAGD CHINEES ETENTJE

SOFIE DEVALCKENEER

FILIP DE BAKKER

KINDERRAAD OP UITSTAP NAAR NATUURGEBIED CORTENBROECK IN VLEZENBEEK

EEN GESLAAGDE EDITIE VAN DE LEGOBOUWDAG!
#KWBVLEZENBEEK

TINA BASTELEUS
VRIJWILLIGERS KVLV SINT-PIETERS-LEEUW KLAAR
VOOR KAASAVOND!

LILITH VAN DORPE
VC ZUUN FOR THE WIN, 3-2!

www.sint-pieters-leeuw.be

