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NUTTIGE INFO

JOUW GEMEENTEBESTUUR
Luc Deconinck, burgemeester
02 371 22 11
luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be
Algemene coördinatie, Algemene en integrale
veiligheid, Politie en brandweer, Financiën en begroting,
Burgerlijke stand en bevolking, Juridische zaken,
PR en communicatie

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

Bart Keymolen, eerste schepen
0478 21 29 98
bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be
Openbare werken en openbare ruimte,
Groen, Waterbeheersing, Ruimtelijke ordening en
omgevingsvergunningen

Jan Desmeth, schepen
0495 58 96 28
jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be
Welzijn, OCMW en sociale zaken, Cultuur,
Bibliotheek en Erfgoed, Erediensten, Mobiliteit en Verkeer

Gunther Coppens, schepen
0468 10 92 86
gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be
Gemeentelijke gebouwen en begraafplaatsen,
Senioren, Land- en tuinbouw, Archief, ICT en digitale gemeente

An Speeckaert, schepen
0475 35 31 25
an.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be
Onderwijs, Jeugd, BKO, Speelpleinwerking,
Gezin en kinderopvang

MARKTEN
Vrijdagmarkt Rink
Elke vrijdag van 15 tot 19 uur aan de Rink.
dienst Markten, T 02 371 22 53.

VOLG ONS!
facebook.be/sint-pieters-leeuw
www.sint-pieters-leeuw.be
#LeeuwLeeft

Herwig Smeets, schepen
0496 27 09 03
herwig.smeets@sint-pieters-leeuw.be
Sport, Lokale economie, Personeel,
Nutsvoorzieningen

Paul Defranc, schepen
02 371 22 09 of 0471 05 42 06
paul.defranc@sint-pieters-leeuw.be
Milieu en dierenwelzijn, Afvalbeleid, Vlaams
beleid, Integratie, Gelijke kansen, Woon- en grondbeleid

Marleen De Kegel, schepen
02 569 75 22 of 0473 41 24 74
marleen.dekegel@sint-pieters-leeuw.be
Toerisme, Werkgelegenheid, Kunstacademie,
Markten, foren en feestelijkheden, Ontwikkelingssamenwerking en lokaal mondiaal beleid, Volksgezondheid

COLOFON
infoLeeuw is een maandelijks uitgave van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Uitgezonderd in juli en augustus.
Verantwoordelijke uitgever: Luc Deconinck, burgemeester, p/a Gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-PietersLeeuw, 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. Coverbeeld: Tineke De Vos.
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Michel Gallemaers
ontving een
cadeaubon van
120 euro voor het
winnen van de
Erfgoedquiz. Hij
mag in bakhuis
La Source de
heerlijke gerechten
van Mario Grobben
ontdekken!
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Beste
Leeuwenaar
Binnenkort start onze gemeente met de wegenwerken aan
de Galgstraat en het kruispunt aan ‘t Pauwke. Als lokaal bestuur proberen we altijd om de impact van wegenwerken te
minimaliseren. Toch zullen ze gevolgen hebben op de mobiliteit. Om jullie voldoende informatie te geven, organiseren
we op maandag 29 april een info-avond. We hopen jullie te
mogen verwelkomen!
Regelmatig krijgt onze gemeentelijke milieudienst meldingen
over zwerfvuil en sluikstort. Als trotse Leeuwenaars vinden we
het belangrijk dat onze straten proper blijven, daarom zetten
we dit jaar opnieuw onze schouders onder de zwerfvuilcampagne. Wil je zelf een zwerfvuilactie organiseren? Dan kan je
bij de gemeente terecht voor gratis materiaal.
Met het goede weer in het vooruitzicht maken we jullie in
Leeuw Leeft warm voor de vele sport- en spelacviteiten van
onze gemeente. We kijken hiervoor niet alleen naar onze
vrijetijdsdiensten, maar ontdekken ook het vrijetijdsaanbod
van onze lokale dienstencentra en het woonzorgcentrum
Zilverlinde. We ontmoeten enkele vrijwilligers die zich hiervoor
dagelijks engageren.
Heb je nog niets te doen op zaterdag 14 april? Stip die dag
aan in de agenda: in samenwerking met radiozender MNM
organiseren we een grote paaseierenraap in het Colomapark. Meer informatie vind je op pg. 7 van Leeuw Leeft.
Het bestuur wenst jullie een mooie lente toe!

Luc Deconinck,
burgemeester

INFOAVOND

Wegenwerken
Galgstraat
In mei start de gemeente met de eerste fase
van de werken in de Galgstraat tussen de
Lotstraat en de Europalaan. De werken aan
het kruispunt van ‘t Pauwke staan gepland
voor de zomervakantie. Hoewel we als gemeente trachten om de ongemakken te minimaliseren zullen de werken impact hebben
op de mobiliteit in de buurt. Om de bewoners
voldoende in te lichten, organiseert het lokaal
bestuur op maandag 29 april een infoavond.
Tijdens dit infomoment worden de timing en
de tijdelijke verkeerscirculatie en omleiding
toegelicht. We maken ook tijd vrij om vragen
over de werken te beantwoorden.
Met het project voorziet de gemeente in
verkeersveilige fietsvoorzieningen aan beide
kanten van de rijbaan en verkeersveilige kruispunten met een vlotte verkeersafwikkeling.
Wanneer? Maandag 29 april.
Uur? 20 uur.
Waar? In de raadzaal van het gemeentehuis.
Dienst Mobiliteit, T 02 371 22 92,
mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be
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BEVOLKING

Matige groei Leeuwse bevolking
In december 2018 telde onze gemeente 34.214 personen. Dat zijn er 189 of 0,55 % meer dan het jaar voordien.
84,48 % heeft de Belgische nationaliteit. Het aantal personen met een niet-Belgische nationaliteit is daarmee
ongeveer hetzelfde gebleven als in 2017. Toen telde de gemeente 15,27 % vreemdelingen tegenover 15,52 % in 2018.
De meeste inwoners wonen in de hoofdgemeente Sint-Pieters-Leeuw. Hier vinden we 23.095 inwoners. Oudenaken en
Sint-Laureins-Berchem zijn met 403 en 402 inwoners de dunst bevolkte deelgemeenten. In Vlezenbeek wonen 3.391
Leeuwenaars, in Ruisbroek 6.919.
De Europeanen zijn de grootste groep binnen de niet-Belgische bevolking. Met 880 Italianen, 708 Portugezen en
550 Roemenen vormen zij de top drie. De Marokkanen vormen de grootste groep niet-Europeanen met 366 personen.

OP 31.12.2018

34.214
17.494

23.095
Sint-Pieters-Leeuw

28.905
84,48 % van de totale bevolking

6.919
Ruisbroek

5.309
15,52 % van de totale bevolking

3.391
Vlezenbeek

TOP 3

403

Oudenaken

16.720

402
Sint-Laureins-Berchem

880 Italianen
708 Portugezen
550 Roemenen
366 Marokkanen

* Het verschil van 4 personen in bovenstaande totalen, is afhankelijk van het tijdstip waarop de gegevens uit
de bevolkingsregisters werden getrokken.
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POLITIE

Minder verkeersongevallen op Leeuwse wegen
“Minder verkeersongevallen,
daar gaan we voor.”
In 2018 registreerde de politiezone
Zennevallei 254 ongevallen met
lichamelijke schade op het grondgebied Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.
Dat waren er 13 meer dan in 2017.
In 10 % van de gevallen was de bestuurder onder invloed van alcohol.
Gelukkig vielen er geen doden in
het verkeer. In 2017 betreurden we
nog drie doden.

In Sint-Pieters-Leeuw alleen
gebeurden er 92
verkeersongevallen
waarbij één of meerdere
personen een lichamelijk
letsel opliepen.

Wist je dat:
• Van de 11.000 gecontroleerde bestuurders ongeveer 300 personen teveel
alcohol in het bloed
hadden?
• Zij hun auto voor enkele
uren aan de kant moesten laten staan?
• 38 bestuurders betrapt
werden op druggebruik?
• 75 rijbewijzen ingetrokken
werden voor een periode
van 15 dagen?

Rode Zones
De meeste verkeersongevallen in Sint-Pieters-Leeuw gebeuren op de Bergensesteenweg, de Fabriekstraat en de Nieuwe Stallestraat. In deze rode zones
zullen we dan ook extra controleren op snelheid zodat we het aantal verkeersongevallen verder kunnen laten dalen. Verder zet de zone in op controles tegen alcohol en het gebruik van de gsm achter het stuur, overdreven
snelheid en het niet of niet correct dragen van de gordel.

Strijd tegen alcohol achter het stuur
Regelmatig worden er acties gevoerd tegen alcohol achter het stuur. In 2018
werden meer dan 11.000 bestuurders opgehouden voor een controle.

“Als verkeersteam gaan we voor veilig verkeer. We zetten in
op controles en zijn zichtbaar aanwezig in het straatbeeld.
Zo kunnen we verkeersonveilig gedrag in de kiem smoren.”
RUDDY CLEMENT

Hoofdinspecteur Verkeer
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SPORT EN SPEL

Vrijwilligers helpen graag in lokale
dienstencentra en woonzorgcentrum
Dagelijks krijgen de bewoners van het woonzorgcentrum Zilverlinde de beste zorgen en ontmoeten buurtbewoners
elkaar in de Leeuwse lokale dienstencentra. Nood aan informatie, vorming, een gezellige babbel, aangepast vervoer
of warme maaltijden? Dan moet je in de centra zijn. Maar wist je dat ze ook zorgen voor de nodige portie ontspanning,
sport en spel? InfoLeeuw sprak met enkele vrijwilligers die zich regelmatig inzetten voor de dienstencentra of het
woonzorgcentrum. Van seniorenvervoer tot sportevenementen; deze vrijwilligers staan klaar.

Vrijwilligers bemannen de bar in LDC Meander
Een drankje bestellen aan de bar van het lokaal dienstencentrum Meander? Dan is de kans groot dat je de
vriendelijke lach van één van de vrijwilligers ziet. Sinds
2017 staat Karel Cornelis op donderdag als vrijwilliger
achter de bar en heeft hij zich ontpopt tot een echte
barman. Hij bedient de klanten, bevoorraadt op tijd en
stond de bar, wast af en sorteert het leeggoed. Net als
zijn vrouw, Luce, die het onthaal van Zilverlinde op zich
neemt, zijn voor Karel de sociale contacten een belangrijke drijfveer om zich als vrijwilliger in te zetten.

“Samenwerken met jonge(re) mensen die nog actief
in het beroepsleven staan vind ik enorm interessant.
Zo kan ik zelf actief blijven in een leuke omgeving.”
KAREL
Karel focust zich graag op de leuke dingen van het
vrijwilligerswerk en op de momenten die hem veel plezier
en voldoening schenken. Zo kan hij enorm genieten van
de leuke gesprekken die hij heeft met de bezoekers van
de Meander.

infoleeuw

Senioren die vervoer zoeken om veilig van en naar het
centrum te geraken kunnen rekenen op de inzet van
geëngageerde vrijwilligers. Vrijwilliger Mario Das Neves
is één van hen. Hij haalt ze op voor het middagmaal en
brengt ze daarna weer vlotjes naar huis. Wanneer hij niet
op de baan is, kan je hem net als Karel en andere vrijwilligers terugvinden achter de bar om daar een handje toe
te steken.
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René laat bezoekers van LDC ’t Paviljoentje bewegen
Sporten! Daar kunnen ze iets van in ’t Paviljoentje. Wandelen, curling, petanque, fietsen, dartsen … Dé man die
deze activiteiten samen met het animatieteam in goede
banen leidt is René Bras. Al 18 jaar draagt hij zijn steentje
bij als vrijwilliger en dat doet hij keer op keer met evenveel overtuiging en goesting. Hij organiseert fietstochten,
petanque, biljart, darts, sportevenementen … je kan
het zo divers niet bedenken of René is van de partij. Die
veelzijdigheid vindt René het boeiendste aan het vrijwilligerswerk.

“Ik help graag mensen, ben graag bezig en wil het
vrijwilligerswerk blijven doen zolang de gezondheid
het toelaat. Het is hier een toffe bende en
dat gaan we zo houden.”
RENÉ
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SPORT EN SPEL

Woonzorgcentrum
Zilverlinde
In woonzorgcentrum Zilverlinde staat een heel
team klaar dat dagelijks
de beste zorgen geeft
aan zijn bewoners. Ook
hier worden de handen
uit de mouwen gestoken om er samen een
leuke tijd van te maken.
Zo maakt het animatieHet animatieteam van de
team maandelijks werk
Zilverlinde is helemaal klaar
van het Zilverblaadje;
voor het Valentijnsbal.
dé ontspanningsgids
voor de bewoners van het centrum. Een spelletjesnamiddag, aerobic, bingo, turnen, yoga, filmavondjes, praatcafés of een echt Valentijnsbal; in Zilverlinde zorgen ze
voor de nodige ontspanning met sport en spel.

“Ik hou van de leuke samenwerking met het personeel
en de sociale contacten die ik leg.”
LUCE

Rethy leert in het LDC Negenhof de beste danspasjes aan
Danspasjes aanleren; dat doet vrijwilligster in LDC Negenhof, Rethy Cops, het liefst van allemaal! Het vrijwilligerswerk is haar op het lijf geschreven en zowel op als naast
de dansvloer houdt ze ervan om sympathieke mensen te
ontmoeten. Ook de momenten waarop ze als vrijwilliger
in de bloemetjes wordt gezet, vindt ze leuk. Zo krijgen ze
in het Negenhof elk jaar een bezoekje van de Sint en de
kerstman en daar horen natuurlijk ook de nodige versnaperingen bij.

“Ik begon met vrijwilligerswerk omdat ik graag sociaal
bezig ben en ervan houd om de mensen iets aan te leren.”
RETHY

Vrijwilligster, Luce, zet zich al sinds 1994 in als vrijwilligster:
eerst in het oude woonzorgcentrum, Wilgenhof, daarna
in de Meander en Zilverlinde. Vandaag zorgt Luce voor
het onthaal van het woonzorgcentrum. Ze beantwoordt
de telefoons, schakelt mensen door naar de bevoegde
diensten, helpt de bezoekers hun weg te vinden in het
centrum en neemt kleine administratieve taken voor haar
rekening.
Wil je je opgeven als vrijwilliger voor onze lokale
dienstencentra of het woonzorgcentrum? Neem dan
zeker contact op met het vrijwilligersloket van onze
gemeente.
Vrijwilligersloket, T 02 371 22 93
kristel.vanakker@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/vrijwilligersloket

Wil je kennismaken met de werking van de lokale dienstencentra of het woonzorgcentrum?
Dan kan je contact opnemen met de centrumverantwoordelijken van de lokale dienstencentra en
de deskundige Animatie van het woonzorgcentrum.
• LDC Negenhof:
Els Aerts, T 02 332 59 53,
els.aerts@sint-pieters-leeuw.be
• LDC Meander:
Wenke Peetroons, T 02 370 88 80,
wenke.peetroons@sint-pieters-leeuw.be
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• LDC ‘t Paviljoentje:
Karin Poldervaart, T 02 377 03 55,
karin.poldervaart@sint-pieters-leeuw.be
• Woonzorgcentrum Zilverlinde:
Greta Vandenneucker, T 02 370 89 73,
greta.vandenneucker@sint-pieters-leeuw.be

ZWERFVUILACTIE

Van 23 maart tot 28 april

Zwerfvuilactie: op 5 minuten proper!
Slingert er zwerfvuil rond in je straat of wijk? Ontsiert afval jouw buurt?
Sla dan samen met je buren de handen in elkaar en maak je straat in geen
tijd schoon met de zwerfvuilactie ‘Op 5 minuten proper!’.
De strijd tegen zwerfvuil barst alweer
los. Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Dilbeek en Halle bundelen opnieuw de
krachten en roepen de hulp in van
alle inwoners. Met een kleine inspanning van iedereen maken we onze
gemeenten in een handomdraai
weer proper.
Wist je dat wanneer alle 56.359
gezinnen de handen uit de mouwen
steken, we samen 281.759 minuten
opruimen? Dat zijn een slordige 4.600
uur; meteen hét streefdoel van deze
campagne! Toon dus jouw engagement, registreer jouw 5 minuten en
help mee in de strijd tegen zwerfvuil!

Vele handen maken licht werk.
Doe daarom samen met je buren mee aan de zwerfvuilactie.
Sla de handen in elkaar en maak je straat op 5 minuten proper.

Leeuw helpt mee in de strijd
Heb je je familie, vrienden, buren,
klasgenoten, collega’s … aangesproken en de straten gekozen die
jullie samen willen schoonmaken?
Kom dan naar het gemeentehuis!
Wij zorgen voor handschoenen,
afvaltangen- en fluohesjes. De gevulde zwerfvuilzakken halen we zelf
weer op.

Meedoen? Surf naar www.intradura.be

De kinderraad geeft in het kader van de zwerfvuilactie alvast het
goede voorbeeld. Zij vrolijken binnenkort de vuilbakken op aan de
Leeuwse scholen. Zie je het konijn Millie Milieu staan aan jouw school?
Gooi je afval er dan maar in! In totaal zullen er 5 van deze toffe
vuilnisbakken de Leeuwse straten versieren en helpen in de
strijd tegen het zwerfvuil.

Win een ballonvaart
Wie meedoet, krijgt er al een propere straat en een leuk geschenkje
voor terug. Daarnaast kan je ook
een ballonvaart winnen voor twee
personen! De ideale manier om je
harde werk en de propere straten
vanuit de lucht te bewonderen.

Wist je dat:
•
•
•
•
•
•

Er in 2018, 206 inwoners deelnamen aan de zwerfvuilacties?
Er dat jaar 35 verschillende zwerfvuilacties werden opgezet?
Onze diensten op jaarbasis zo’n 300 ton zwerfvuil ophalen?
Er 150 ton per jaar aan sluikstort wordt opgehaald?
Er boetes staan op sluikstorten en zwerfafval?
Er binnenkort verborgen camera’s worden opgesteld om sluikstorters
af te schrikken en te vatten?

• Milieudienst, T 02 371 63 54,
leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be
• www.sint-pieters-leeuw.be/zwerfvuilactie
• www.intradura.be
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JOBSTUDENT

uis

th
Buur

Paaseierenraap
Op vrijdag 5 april om 16 uur
organiseert het buurthuis 1601
haar vierde paaseierenraap!
Kinderen tot 12 jaar die begeleid zijn door een ouder of volwassene kunnen zich inschrijven
om samen heerlijke paaseitjes
te rapen!
Wanneer? Vrijdag 5 april.
Uur? Om 16 uur.
Waar? De speelweide aan
Sporthal A.J. Braillard,
Wandelingstraat,
1601 Ruisbroek.
Inkom? Deelnemen is gratis maar
wel inschrijven voor 3 april.

buurthuis1601@groepintro.be of
T 0472 46 07 67 (Sofie)

Buurthuis 1601 helpt
je op weg naar een
(studenten)job
Ben je op zoek naar een studentenjob maar heb je er geen idee hoe
je dit moet aanpakken? Het lijkt misschien moeilijk, maar met de juiste
info op zak gaat het alvast een pak gemakkelijker. Wekelijks krijgen de
buurtwerkers van het buurthuis 1601 in Ruisbroek vragen van jongeren
die op zoek zijn naar een studentenjob. Heb je zelf ook vragen? Dan
kan je tijdens het Open Huis of de jongerenwerking hulp krijgen.

Wat kunnen de buurtwerkers voor je doen?
• We helpen je met het opstellen van je CV, geven je praktische tips en
lezen je CV na.
• We geven je advies over hoe je je CV het best aanbiedt aan de
nieuwe werkgever.
• We informeren je over de werking van interimbureaus en hoe je je
kan inschrijven.
• We geven je informatie over je rechten, plichten en de regels die
verbonden zijn aan studentenjobs.
Kom langs tijdens het Open Huis op dinsdag tussen 13 en 16 uur of om
de twee weken op vrijdag tussen 16 en 18 uur. Jongeren kunnen ook
langskomen tijdens de jongerenwerking. Ben je geen student meer
maar heb je toch vragen over hoe je het best op zoek gaat naar een
job? Ook dan kan je bij ons terecht met je vragen.

Buurthuis 1601, Kerkstraat 10, 1601 Ruisbroek
• Sofie Vanobberghen,
sofie.vanobberghen@groepintro.be
• Julie Vanermen,
julie.vanermen@groepintro.be
• Timothy Dejonghe,
timothy.dejonghe@groepintro.be

buurthuis 1601
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Jobstudent?
4

dingen om in de gaten te houden!

Ken jij als jobstudent je rechten en plichten? Op www.studentatwork.be vind je alle informatie die
je nodig hebt. Hieronder vind je alvast 4 belangrijke zaken terug waarmee je rekening moet houden
wanneer je als jobstudent aan de slag gaat.

1
SOCIALE BIJDRAGEN

Als je maximaal 475 uur per jaar werkt, betalen jij en je werkgever
minder sociale bijdragen. Deze dagen kan je vrij kiezen en dit het hele
jaar door.

Werk je meer? Dan gelden er vanaf het 476e uur hogere sociale bij-

dragen. Een plafond op het aantal uren dat je mag werken is er dus
niet, maar onder 475 uur zal je wel meer nettoloon overhouden.

2

3

KINDERBIJSLAG

Werk je maximaal 240 uur per kwartaal?
Dan behoud je de kinderbijslag. In de
zomer mag je meer werken, behalve
tijdens de laatste zomervakantie van je
studie.

Werk je meer uren? Dan krijg je geen
kinderbijslag voor dat kwartaal.

JE EIGEN BELASTINGEN

Als je als student aan
de slag gaat mag je
maximaal 11.042,86 euro
verdienen.

Verdien je meer? Dan be-

taal je zelf belastingen.

4
DE BELASTINGEN VAN JE OUDERS.

Ook je ouders kunnen het voelen wanneer je als student aan de slag gaat. Als
je bruto meer verdient dan onderstaande bedragen ben je niet meer fiscaal
ten laste van je ouders:
• 6.807,50 euro als je ouders samen
worden belast;
• 8.620,00 euro als je ouders alleen
worden belast;
• 10.207,50 euro als je ouders alleen
worden belast en je een handicap
hebt.

Wat als je meer verdient? Als je niet

meer fiscaal ten laste bent, betalen je
ouders meer belastingen.

Wil je weten hoeveel uren je hebt
gewerkt en nog over hebt? Download dan via
www.studentatwork.be de gratis app.
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DIENSTENCENTRA

Donderdag 4 en vrijdag 5 april

Lentemarkt in
het Negenhof

Lokale Dienstencentra
organiseren ‘Start to Bike’

De natuur ontwaakt uit zijn winterslaap, de dagen worden fleuriger en kleurrijker. Het is lente!
Het dienstencentrum wordt dan omgetoverd
tot een bruisende markt met leuke kraampjes.
De werken van kunstkring “Pro Arte” en de
cursisten van de tekenles zetten deze lentesfeer
extra in de verf. Kom kuieren langs de verschillende standen en geniet van een hapje en een
drankje samen met familie of vrienden. Voel de
voorjaarskriebels en laat je zintuigen prikkelen.

Vanaf april tot oktober organiseren de lokale dienstencentra,
Negenhof, de Meander en ’t Paviljoentje maandelijks ontspannende fietstochten. Samen werken we aan onze conditie en
genieten we van de gezonde buitenlucht, het mooie landschap en gezellige babbels. Heb je zin om mee te fietsen maar
lijkt 25 km je toch een beetje te veel van het goede? Schrijf
je dan in voor onze ‘Start to Bike’ en bouw samen met ons je
conditie op!

Wanneer? Donderdag 4 en vrijdag 5 april 2019.
Uur? Van 14.30 tot 18.30 uur.
Waar? Lokaal Dienstencentrum Negenhof,
Sint-Stevensstraat 62 in Sint-Pieters-Leeuw.
Els Aerts, Centrumverantwoordelijke
Lokaal Dienstencentrum Negenhof
T 02 332 59 53, els.aerts@sint-pieters-leeuw.be

infoleeuw

Wanneer?
• 3 april om 14 uur vanuit het Sas van Ruisbroek
• 10 april om 14 uur vanuit Negenhof
• 17 april om 14 uur vanuit Meander
• 23 april om 13.30 uur aan het Sas van Ruisbroek

•
•
•
•

LDC ‘t Paviljoentje, Karin Poldervaart, T 02 377 03 55
LDC Meander, Wenke Peetroons, T 02 370 88 80
LDC Negenhof, Els Aerts, T 02 332 59 53
Of neem een kijkje op
www.sint-pieters-leeuw.be/lokale dienstencentra

INFO

Jubilarissen

Wij werken aan …
> Collector Zuunbeek
Riolerings- en wegenwerken

Fase II
Doorgaand verkeer Hoogstraat onderbroken
november 2017
voorjaar 2019

Fase 4b (tussen huisnr. 192 - 228)
Doorgaand verkeer Hoogstraat onderbroken
7 januari 2019
30 april 2019

Fase A. Callebautstraat
Doorgaand verkeer A. Callebautstraat onderbroken
14 januari 2019
12 april 2019

GOUDEN BRUILOFT / 15 FEBRUARI
Giovanni Forbice en Grazia Cilano

Fase Brusselbaan
Doorgaand verkeer Brusselbaan (tussen Zuundallaan
en Nieuwenhovenlaan) onderbroken
1 april 2019
31 oktober 2019

> Pepingensesteenweg (tussen kruispunt van ’t Pauwke
en F. Pickéstraat) - in uitvoering

Nutswerken
Eenrichtingsverkeer en omleiding
vanaf midden maart
April

> Elia, vervanging hoogspanningslijn tussen Drogenbos
en Buizingen

GOUDEN BRUILOFT / 15 FEBRUARI
Lucien Moreau en Jeannine Daumerie

Nutswerken
Geen tot weinig hinder voor het verkeer
april 2019
november 2019
www.elia.be/nl/projecten/netprojecten/DrogenbosBuizingen

Voor de werken ‘collector Zuunbeek fase 2’
verwijzen we naar de website van Aquafin,
www.aquafin.be/nl-be/mijn omgeving/98251.
Voor de gewijzigde verkeerssituatie en de volledige timing kan je terecht op de gemeentelijke
website, www.sint-pieters-leeuw.be.

GOUDEN BRUILOFT / 1 MAART
Jozef Mees en Gabrielle Vanhove

APRIL 2019
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