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NUTTIGE INFO

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

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

GEMEENTERAAD
30 april om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis,
Pastorijstraat 21. Onder voorbehoud van verdere maatregelen
i.v.m. corona.
Secretariaat, T 02 371 22 30 of
T 02 371 22 70,
www.sint-pieters-leeuw.be/
agendagemeenteraad

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. Onder voorbehoud van
verdere maatregelen i.v.m. corona.
Dienst Markten, T 02 371 22 53

VOLG ONS!

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

infoleeuw

facebook.be/sint-pieters-leeuw
www.sint-pieters-leeuw.be
#LeeuwLeeft
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Beste Leeuwenaar
Door de coronacrisis viel ook in Sint-Pieters-Leeuw het
openbare leven zo goed als stil. Geen bezoek meer aan de
bewoners van de woonzorgcentra, dienstencentra
gesloten, alle lessen in de scholen opgeschort ... Het zijn
nooit eerder geziene maatregelen.
De gemeenteloketten, het Sociaal Huis, de technische
diensten, de Woonwinkel, integratiedienst ... zijn gesloten
tijdens de gewone openingsuren. Maak daarom zoveel
mogelijk gebruik van het e-loket, e-mail en telefoon om je
vragen te stellen. We werken zoveel mogelijk digitaal of via
de post. Enkel voor heel dringende zaken kan nog een
afspraak gemaakt worden. Voorlopig zijn de publieke
gemeentelijke locaties zoals cultuur-, jeugd-, en sportcentra,
het Huis van het Kind, en de bibliotheek … volledig gesloten.
Ook alle openbare en publiek toegankelijke activiteiten
zijn afgelast of uitgesteld. Dit geldt niet alleen voor
vrijetijdsactiviteiten, maar ook voor infoavonden en dit – tot
nader bericht - tot en met 19 april. Dit houdt onder meer in
dat het ‘infomoment herinrichting Bergensesteenweg’ op
donderdag 2 april wordt verplaatst naar woensdag 6 mei.
Door de afgelasting van verschillende activiteiten vind je
deze maand uitzonderlijk geen UitKalender of Leeuw Leeft
terug in ons infomagazine. Hou daarom zeker onze website
en Facebookpagina in de gaten voor actuele informatie.
Indien activiteiten werden uitgesteld, delen we de nieuwe
data via deze kanalen aan jullie mee. Alle getroffen
maatregelen vinden jullie bovendien terug op onze website.
Het is nu alle hens aan dek om de verspreiding van het
coronavirus af te remmen en te vermijden dat onze
gezondheidssector overbelast geraakt. We roepen daarom
iedereen op om de noodmaatregelen strikt op te volgen.
In deze moeilijke tijden zien we ook een grote solidariteit
tussen onze bevolking. Mensen bieden zich spontaan aan
om als vrijwilliger te helpen. Via onze website stellen we een
platform Sint-Pieters-Leeuw Helpt (pg. 13) ter beschikking
om dit aanbod af te stemmen op hulpbehoevenden. We
danken alle vrijwilligers die zich hiervoor inspannen!
Die golf van solidariteit is echt een hartverwarmend
lichtpunt in deze crisis.
Hou jullie goed en zorg goed voor elkaar.

Luc Deconinck,
burgemeester

Aankondigingen
Woensdag 6 mei
Infomoment herinrichting
Bergensesteenweg
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de
beheerder van de Vlaamse gewest- en
snelwegen, Aquafin en de gemeente SintPieters-Leeuw plannen een herinrichting
van de Bergensesteenweg (N6) in SintPieters-Leeuw (vanaf het kruispunt van de
Ruisbroeksesteenweg tot grondgebied
Anderlecht).
Wegens de voorzorgsmaatregelen i.v.m.
het coronavirus wordt het eerder
aangekondigde infomoment op
donderdag 2 april verplaatst naar
woensdag 6 mei. Het infomoment vindt dan
eveneens plaats vanaf 16 uur in Zonnig
Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198, SintPieters-Leeuw. Experten staan er voor je
klaar om meer uitleg te geven bij het
ontwerp, de fasering van de werken, de
volgende stappen in het project en de
hinder die omwonenden mogelijk kunnen
ondervinden.
Vanaf 16 tot 21 uur kan je de
tentoonstellingsruimte - waar ook een
presentatie wordt getoond met beelden
van de toekomstige Bergensesteenweg doorlopend bezoeken. De presentatie om
20 uur wordt voorbehouden voor
handelaars en bedrijven uit de buurt.
Tijdens dit uur geven Unizo en Voka
bijkomende informatie over eventuele
maatregelen die getroffen kunnen worden
om tegemoet te komen aan de impact van
de werken.
Agentschap Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant, www.wegenenverkeer.be/
bergensesteenweg-sint-pieters-leeuw of
dienst Mobiliteit, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 92,
mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be
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CORONAVIRUS

Onderstaande maatregelen
bij het ter perse gaan.
Houd steeds
www.sint-pieters-leeuw.be/corona
in de gaten voor
actuele informatie.

Maatregelen tijdens de coronacrisis
Tijdens een bijzondere zitting van het college van burgemeester en
schepenen werden een aantal maatregelen getroffen met betrekking tot
de organisatie van de gemeentediensten. Deze maatregelen zijn vanaf
heden tot en met 19 april van kracht. Daarnaast gelden uiteraard ook de
maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.
We zetten alle maatregelen hieronder even op een rijtje.

Loketdiensten enkel nog op afspraak en enkel voor
essentiële zaken

Sluiting van andere publiek toegankelijke
gemeentelijke locaties

Om het aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers te
beperken, werken de gemeentelijke loketdiensten
voorlopig enkel op afspraak en enkel voor essentiële
zaken (zie pg. 5 voor de openingsuren). Dit geldt onder
meer voor het Sociaal Huis, de dienst Burgerzaken, de
technische diensten en de Woonwinkel. Deze maatregel
is ook van toepassing op alle zitdagen van externe
partners in gemeentelijke infrastructuur. Onder andere de
consultaties van Kind & Gezin, die plaatsvinden in het Huis
van het Kind, zijn hierdoor enkel mogelijk op afspraak.
Elke bezoeker van één van voornoemde diensten moet
zich verplicht registreren op een bezoekerslijst en de
handen ontsmetten bij het binnenkomen.

De hoofdbibliotheek, alle bibliotheekfilialen en -punten,
sportcentra, het zwembad, het Huis van het Kind, het
Buurthuis 1601, de lokale dienstencentra, gemeentelijke
feestzalen en cultuur- en ontmoetingscentra worden
gesloten voor het publiek en voor privébijeenkomsten.

Aanvragen van attesten en uittreksels van de dienst
Burgerzaken gebeuren in eerste instantie via het
gemeentelijk e-loket. Alle andere zaken moeten
via e-mail of telefonisch aangevraagd worden
bij de desbetreffende dienst, via het algemeen
telefoonnummer T 02 371 22 11 of via info@sint-pietersleeuw.be. Enkel indien een aanvraag via voornoemde
weg niet mogelijk is, wordt er een afspraak gemaakt.

Recyclagepark
Het recyclagepark is - tot nader bericht - gesloten tot en
met 3 april.

infoleeuw

Bezoekverbod in woonzorgcentrum Zilverlinde
Extern bezoek is niet toegelaten in het
woonzorgcentrum, op enkele uitzonderingen na.

Lessen in scholen opgeschort
Zoals opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad,
worden de lessen ook in de Leeuwse scholen
opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met
vrijdag 3 april. In de scholen wordt opvang voorzien
voor de kinderen die nergens anders terecht kunnen.
De kinderdagverblijven blijven voorlopig wel open.

Activiteiten afgelast
Alle openbare en publiek toegankelijke activiteiten
georganiseerd door de gemeentelijke diensten worden
afgelast. Dit geldt onder meer voor de sportkampen in
de paasvakantie, infoavonden, enz.
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Overige maatregelen
• Bij de maaltijden aan huis wordt
de 2de keuzemogelijkheid van
het menu tijdelijk geschrapt.
Wegens de afschaffing van het
seniorenrestaurant in de lokale
dienstencentra, moeten er meer
maaltijden aan huis geleverd
worden. Hierdoor wordt deze dienst
meer belast en wordt er slechts één
schotel aangeboden.
• Er kan enkel voor dringende
bezoeken (bv. aan het ziekenhuis)
beroep gedaan worden op de
Minder Mobiele Centrale. Voor alle
andere ritten wordt een oplossing
gezocht.
• Alle externe dienstverlening van de
lokale dienstencentra, waaronder
kapster en pedicure, worden
opgeschort.
• De huwelijken in het gemeentehuis
blijven doorgaan, maar wel met
een beperkt aantal aanwezigen.
De vieringen van de jubilarissen
daarentegen worden uitgesteld.
Al deze maatregelen en eventuele
aanpassingen zullen op de
gemeentelijke website worden
gepubliceerd en permanent
geactualiseerd. Hou dus de website
www.sint-pieters-leeuw.be/corona in
het oog.

Wie vragen heeft over de getroffen
gemeentelijke maatregelen,
kan terecht op het nummer
T 02 371 63 00.
Openingsuren op afspraak:
• Maandag t.e.m. vrijdag
van 8.30 tot 11.30 uur;
• Maandagnamiddag
van 13 tot 17.30 uur;
• Dinsdag- t.e.m. donderdagnamiddag van 13 tot 15 uur.
De federale overheid voorziet
volgende noodnummers:
• voor vragen over gezondheid en
openbare orde: 0800 14 689;
• voor vragen over economie:
0800 120 33.

helpt
splhelpt 1

17/03/20 17:24

Sint-Pieters Leeuw helpt!
Het is je wellicht niet ontgaan dat het gewone leven plots niet
meer zo gewoon is. Om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, werden ons verschillende maatregelen opgelegd.
Iedereen moet hiervoor inspanningen leveren! Door de getroffen
maatregelen zo goed mogelijk na te leven, kunnen we allemaal
levens redden. In tijden van nood is er gelukkig veel solidariteit,
ook in Sint-Pieters-Leeuw.
Sociale contacten moeten tot een minimum worden beperkt.
Toch kunnen we ook in deze bijzondere tijden ons warm hart tonen.
Samen staan we sterk! Wij roepen daarom ook alle inwoners op
om een handje toe te steken bij kwetsbare buren. Een klein gebaar
doet soms wonderen. Dit kan je doen door boodschappen te
doen, de hond uit te laten, contact te onderhouden (via telefoon
of sociale media) … en dit op een veilige manier voor jou als
vrijwilliger en voor de persoon die je helpt.
Interesse? Meld je aan als vrijwilliger bij de gemeente.
Dit kan via www.impactdays.be/sint-pieters-leeuwhelpt.

Heb je zelf hulp nodig?
Vul het formulier via bovenstaande link in, bel naar
T 02 332 59 53 of stuur een mailtje naar
spl.helpt@sint-pieters-leeuw.be. Wij zijn beschikbaar op
werkdagen van 9.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
We bekijken je hulpvraag en contacteren je wanneer we
een geschikte vrijwilliger gevonden hebben. Alle vragen
worden strikt vertrouwelijk behandeld!

Vrijwilligers die zich aanmelden moeten in goede gezondheid zijn
en moeten zich steeds houden aan de voorzorgsmaatregelen.
Alle vrijwilligers genieten een gratis vrijwilligersverzekering, die
de Vlaamse overheid openstelde naar alle individuele burgers
die kwetsbare burgers helpen tijdens de coronacrisis. Je hoeft je
hiervoor enkel te registreren via de website vlaanderenvrijwilligt.be.
Heb je hulp nodig bij de registratie? Neem dan zeker contact op
met de gemeente.
Heb je vragen over het coronavirus? Neem dan zeker
contact op met het Agentschap Zorg en Gezondheid:
0800 14 689 of check de website: www.info-coronavirus.be.
Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen.
Ook bij de gemeentelijke diensten wijzigden hierdoor een aantal
zaken. Wij verzamelen voor jou de meest recente info op één
pagina: www.sint-pieters-leeuw.be/corona.
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Leeuwse bevolking in cijfers:
gemeente blijft groeien
In december 2019 telde onze
gemeente 34.617 personen. Dat zijn
er 403 meer dan het jaar voordien.
29.215 (84,39 %) inwoners hebben
de Belgische nationaliteit, 5.402
(15,61 %) inwoners hebben een
vreemde nationaliteit, dat is een
lichte stijging tegenover 2018. Toen
telden we 15,52 % inwoners met
een niet-Belgische nationaliteit.
Het hoogste aantal inwoners woont
in de hoofdgemeente Sint-PietersLeeuw, namelijk 23.497. Oudenaken

34.617

en Sint-Laureins-Berchem zijn met
393 en 401 inwoners de dunst
bevolkte deelgemeenten. In
Vlezenbeek wonen 3.421
Leeuwenaren, in Ruisbroek 6.905.

2.582 personen verhuisden vanuit
een andere Belgische gemeente of
het buitenland naar onze
gemeente, terwijl 2.184 personen
op hun beurt vertrokken.

De Europeanen zijn de grootste
groep binnen de niet-Belgische
bevolking. Met 889 Italianen, 733
Portugezen en 641 Roemenen
vormen zij de top drie. De
Marokkanen vormen de grootste
groep niet-Europeanen met 379
personen.

In 2019 telden we 351 geboortes en
moesten we afscheid nemen van
308 inwoners.

23.497

Sint-Pieters-Leeuw

6.905

Ruisbroek

17.697

3.421

Vlezenbeek

393

Oudenaken

16.920

401

Sint-Laureins-Berchem

29.215

84,39 % van de totale bevolking

5.402

15,61 % van de totale bevolking

TOP 3

889 Italianen
733 Portugezen
641 Roemenen
379 Marokkanen
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Woning verhuren?
Denk aan het gratis
conformiteitsattest

Elke woning die wordt verhuurd, moet aan bepaalde
kwaliteitsnormen voldoen. Zo dient elke woning veilig
en gezond te zijn, en moet elke huurwoning vanaf dit
jaar beschikken over dubbel glas, dakisolatie en een
rookmelder. Wanneer je een woning verhuurt die niet
voldoet aan deze eisen, kan de huurder het contract
nietig laten verklaren en de betaalde huurgelden
terugvorderen.
Elke verhuurder kan in Sint-Pieters-Leeuw een gratis
conformiteitsattest aanvragen. Zo ben je zeker dat je
woning veilig is en voldoet aan deze normen. Zijn er
werken nodig in je (huur)woning? Dan kan je steeds bij
de Woonwinkel terecht voor gratis technisch advies.
Wil je als eigenaar-verhuurder in aanmerking komen
voor bijkomende premies om je huurwoning conform
te maken? Wil je daarnaast niet langer wakker liggen
van de administratieve rompslomp en zeker zijn van je
maandelijkse huurinkomsten? Dan is verhuren via het
sociaal verhuurkantoor een ideaal alternatief.
Woonwinkel Zennevallei
Fabriekstraat 1B, 1601 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 03 47, www.woonwinkelzennevallei.be
info@woonwinkelzennevallei.be
Openingsuren:
• woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur
(Hemelrijck Ruisbroek);
• woensdag van 13 tot 15 uur (gemeentehuis
Sint-Pieters-Leeuw);
• of na afspraak.

OPGELET:
ONDER VOORBEHOUD
VAN VERDERE
MAATREGELEN
I.V.M. CORONA.

Infoavond met netwerkmoment

Boom zoekt bos en
bos zoekt grond
Heb je ergens een stuk
grond liggen in het Pajottenland dat je graag zou
bebossen of wil je graag
bebossen en ben je op
zoek naar een terrein, kom
dan zeker je oor te luister
leggen tijdens de infoavond in Ons Huis in Lennik
op dinsdag 21 april.

Programma:
• twee Pajotten getuigen
hoe ze tewerk gingen
om te bebossen;
• de meerwaarde van bossen: economisch, ecologisch en sociaal;
• een wandeling doorheen de veelheid aan subsidies
en andere financiële tegemoetkomingen;
• lancering van de gsm-inzamelactie voor meer bos in
het Pajottenland;
• positieve afsluiter met netwerkmoment, vergezeld
van een hapje en een drankje.
Dit infomoment is een organisatie van de gemeente
Lennik in samenwerking met het project Opgewekt
Pajottenland en Steunpunt Bos. Alle inwoners van het
Pajottenland zijn welkom. De avond is er voor iedereen
die interesse heeft in bossen, wil bebossen of een financiële bijdrage wil leveren om te bebossen. Er is geen
voorkennis vereist.

Wanneer? Dinsdag 21 april om 19.30 uur.
Waar? Ons Huis, Markt 9, 1750 Lennik.
Inkom? De toegang is gratis.
Inschrijven is niet verplicht maar wel wenselijk via
sp.pajottenland@vlaamsbrabant.be.
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Eén keuzemenu voor de twee
noodnummers 112 en 101
1 KEUZEMENU VOOR DE
2 NOODNUMMERS

1 Bel 112 of 101

3 Blijf aan de lijn

en
Luister

In nood?

2 Maak je keuze

naar de
boodschap
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www.112.be

Sinds februari hebben de noodnummers 112 en 101
éénzelfde keuzemenu. In een noodsituatie kan je zowel
112 als 101 bellen om één van de drie hulpdiensten
(brandweer, ambulance of politie) te bereiken. Zodra
je één van beide nummers belt, kan je kiezen welk
soort hulp je nodig hebt en word je in contact gebracht met een operator van de noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen die je nodig hebt.
Ook als het je niet lukt om een keuze te maken, of als je
de verkeerde keuze hebt gemaakt, krijg je een operator aan de lijn!
Het keuzemenu maakt het eenvoudiger om in noodsituaties te bellen en helpt vermijden dat je oproep
wordt doorgeschakeld van 112 naar 101 of omgekeerd.
Het menu werkt op een gelijkaardige manier als de
app ‘112 BE’, namelijk door een eenvoudige keuze aan
te bieden tussen ambulance, brandweer of politie
voordat je een operator aan de lijn krijgt. Als je een
smartphone hebt, kan je de app, 112 BE, ook als
alternatief gebruiken voor het keuzemenu.
www.112.be/nl/menu

infoleeuw

Hoe werkt het menu?
1 Bel naar het noodnummer 112 of 101.
2 Luister naar volgende boodschap:
‘Noodcentrale. Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2.’
3 Maak je keuze: 1 of 2.
4 Indien je geen keuze maakt, herhaalt de
boodschap zich. Maak je nog geen keuze?
Dan word je automatisch doorgeschakeld
naar de noodcentrale die territoriaal bevoegd is. Bij een verkeerde keuze word je
naar de juiste noodcentrale doorgeschakeld.
5 Blijf aan de lijn: een operator zal je oproep
beantwoorden.
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Lewe: De Tweede
Wereldoorlog in
Sint-Pieters-Leeuw.
Een orale geschiedenis.

Deze Lewe wordt
uitgebracht ter
gelegenheid van de
75e verjaardag van
het formele einde
van de Tweede
Wereldoorlog hier in
het Westen, met de
capitulatie van
Nazi-Duitsland op 8
mei 1945. Het is een
orale geschiedenis,
een getuigenis van
mensen die de
oorlog zelf nog
hebben beleefd. Ze
werd
samengebracht
door Johan Vanden
Berghen ter gelegenheid van de 75e verjaardag
van de bevrijding van Sint-Pieters-Leeuw, op 3
september 1999. Hij liet ze verschijnen op de
website ‘sint-pieters-leeuw.eu’.
Lewe brengt zo het verhaal van hoe de oorlog hier
in onze gemeente werd ervaren en ondergaan.
Het is een verhaal van angst, van overleven, van
bewondering voor moedige mensen, van
solidariteit. De heemkundegroep heeft het
document aangevuld met twee fotoreportages
over de militaire stoet die in september de
bevrijding van Brussel herdacht en over de militaire
bunker in kasteel Groenenberg. Tenslotte worden
ook alle gesneuvelde soldaten en omgekomen
erkende verzetsstrijders uit de gemeente in
herinnering gebracht.
Deze Lewe is voor 5 euro verkrijgbaar in de
hoofdbibliotheek of via het mailadres
heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.

Ongeval op de weg
Een verkeersongeval is zo gebeurd. Je bent even afgeleid en boem. Daar sta je dan. Is er enkel blikschade,
dan valt het al bij al nog mee. Maar wat als er gewonden zijn? Had je toch net iets te veel op? Reed je niet te
snel? Was je even afgeleid door de gsm? …

Verkeersveiligheid, onze prioriteit
Iedereen dient zijn steentje bij te dragen in het verkeer.
Autobestuurders, voetgangers, fietsers … Laat je gsm
achterwege. Dat ene berichtje kan heus wel wachten.
Ook alcohol- en druggebruik horen niet in het verkeer.
Wist je dat de kans op een verkeersongeval bij gebruik
van alcohol of andere beïnvloedende middelen aanzienlijk verhoogt? Ook onaangepaste snelheid heeft
een negatieve impact en verhoogt de kans op een
ongeval.

Rode zones
Wist je dat de lokale politie Zennevallei een kaart
bijhoudt met een overzicht van alle ongevallen (met
gewonden)? Zo zien we waar er vaak ongevallen
gebeuren en waar er dus best meer gecontroleerd
wordt. We noemen deze plaatsen de rode zones. De
rode zones voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zijn
de Bergensesteenweg en de Brusselbaan. De politie zal
dus vaker controleren op deze plaatsen. Je bent dus
gewaarschuwd!

Enkele cijfers
In Sint-Pieters-Leeuw werden afgelopen jaar 86 verkeersongevallen met gewonden vastgesteld. Er vielen
gelukkig geen dodelijke slachtoffers. Wel vielen er 10
zwaargewonden. De politie wil samen met jou zorgen
voor een verkeersveilige gemeente. Draag je ook je
steentje bij? Doe met ons mee en ga voor nul verkeersongevallen!
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CULTUUR EN ERFGOED

Met je straat, buurt of
vereniging meedoen aan
Vlaanderen Feest! In 2020?
Denk aan de feestcheque!
Ter gelegenheid van het jaarlijkse Feest van de
Vlaamse Gemeenschap plant Vlaanderen Feest!
ook in 2020 weer tal van activiteiten! Zet je zelf een
straatfeest, wijkinitiatief of verenigingsactiviteit in de
steigers in de periode van 27 tot en met 28 juni of
van 3 tot en met 11 juli? Wil je deze activiteit graag
in het teken plaatsen van het Feest van de Vlaamse
Gemeenschap? Stel je dan kandidaat als lokale
organisatiepartner voor Vlaanderen Feest! en kom in
aanmerking voor een feestcheque van 180 euro.

Herdenking WO2:
Lezing Pieter Serrien

OPGELET:
ONDER VOORBEHOUD
VAN VERDERE
MAATREGELEN
I.V.M. CORONA.

Op 8 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat er een
einde kwam aan WOII. Om dit te herdenken
organiseert de dienst Erfgoed samen met de
bibliotheek een lezing door historicus en auteur
Pieter Serrien. In een verrassende lezing geeft hij
achtergrond bij één van de meest ingrijpende
oorlogsfeiten van België en Nederland; de
vliegende bommen. Hou alvast een gaatje
vrij in je agenda en zak op 8 mei af naar de
Roosezolder van het Colomakasteel. Meer info
vind je in Leeuw Leeft van mei.
dienst Erfgoed, Joseph Depauwstraat 25,
1600 Sint-Pieters-Leeuw,
erfgoed@sint-pieters-leeuw.be

Om in aanmerking te komen, moet het evenement
een open en niet-competitief karakter hebben. Het
brengt mensen tijdens deze 11-daagse periode als
groep bij elkaar voor een positief gemeenschapsleven
binnen de eigen gemeente en dit zonder partijpolitiek
of commercieel karakter. Voor de verdere concrete
invulling krijgt de inspiratie van elke organisator vrije
baan!
Geldige kandidaturen kunnen aanvaard worden
zolang de voorraad feestcheques strekt.
De toekenning van een feestcheque gebeurt
volgens het principe “wie eerst komt, eerst oogst”.
Er vlug bij zijn is dus de boodschap!
Deze campagne is financieel mogelijk dankzij een
subsidie van de Vlaamse overheid voor Vlaanderen
Feest!
Meer informatie samen met het aanvraagformulier
vind je op www.vlaanderenfeest.eu
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Projecten in samenwerking
met verenigingen
Op zondag 26 april houdt de Koninklijke Harmonie
St-Lutgardis Zuun haar jaarlijkse aperitiefconcert.
Ze heet jullie van harte welkom in de Merselborre
in Vlezenbeek voor een knallend concert met
herkenbare melodieën uit musicals en films.
Naast het volledig harmonieorkest komt ook de
samenspelklas van het orkest aan bod: jongens
en meisjes die in de muziekschool les volgen maar
ook in de opleiding van de harmonie het beste
van zich laten horen. Ze brengen je onder andere
het verhaal van Rapunzel, geïllustreerd met
mooie muziek.
Kom dus gerust kennis maken met dit fantastische
orkest en geniet gratis van een prachtig streepje
muziek.
Wanneer? Zondag 26 april van 19.30 tot 21 uur.
T 0494 13 41 19, www.harmoniezuun.be
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Sagen: ook in lokale verhalen
Een sage is een traditioneel volksverhaal dat zich afspeelt op een bekende
plaats en op een bekend moment in de tijd. Het is korter dan een sprookje
en behandelt een bepaalde vorm van volksgeloof. Sagen werden als
waarheid verteld om een verschijnsel of gebeurtenis te verklaren en
bevatten veel angstaanjagende, bovennatuurlijke elementen zoals hekserij,
toverij, spokerij, duivels … Overal in Vlaanderen ontstonden verhalen met
elementen of personages die vaak terugkeren zoals ‘Kludde met de keet’ of
dwaallichtjes. Maar vaak werd het verhaal lokaal aangepast en gekoppeld
aan bekende plaatsen en bestaande personen. Zo vinden we ook enkele
lokale sagen terug die in onze gemeente de ronde deden.

Vuurgeesten in Sint-Laureins-Berchem
Stalkaarsen waren uitgeholde rapen
of bieten waarin kaarsen werden
gezet. Die plaatsten men in een haag
om voorbijgangers bang te maken.
Op een dag kreeg een jongen die
terugkwam van een fietsenmaker in
Sint-Laureins-Berchem, de raad om
langs een andere weg naar huis te
gaan. Dat zou hij maar één keer doen;
want op die weg schrok de jongen
van een uitgeholde raap met kaars die
iemand er had neergezet.

‘Wondervertelsels uit Vlaanderen’,
Pol De Mont met daarop de oude
zegel van Ruisbroek.

Kludde in Ruisbroek
In Ruisbroek zijn vele verhalen gekend rond de figuur ‘Kludde met zijn keet’.
De ene keer was Kludde een kwade hond, in een ander verhaal de kwade
boswachter of een grapjas die zich verkleedde om de mensen bang te maken. In Ruisbroek verkleedde een man zich met een wit laken om de kinderen de stuipen op het lijf te jagen. Op zekere dag werd deze grappenmaker
door de veldwachter ontmaskerd. Hij heeft zich nadien nooit meer durven
verkleden. Kludde mag dan wel in heel Vlaanderen in verhalen opduiken, in
Ruisbroek staat hij ook afgebeeld op het oude zegel van de gemeente.

‘Wondervertelsels uit Vlaanderen’,
Pol De Mont

Heksen in
Oudenaken
Ooit geloofde men dat padden
en zwarte katten tovenaressen in
dierengedaante waren. Tussen
Oudenaken en Breedhout stond
vroeger een kasteel met een
olmendreef. In die dreef liep een
zwart katje dat altijd voor de
voeten van de passanten sprong.
Als iemand naar de kat probeerde
te schoppen, konden ze het dier
merkwaardig genoeg niet raken.
Wellicht was het zogenaamde
zwarte katje een stuk kleding,
zoals een lange rok die door
de wind tussen de benen werd
geblazen. Het leverde alleszins
een levendige fantasie op!

Benieuwd welke sagen er
nog leven in onze gemeente?
Neem een kijkje op
www.volksverhalenbank.be
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Zwemlessen voor
volwassenen
WOENSDAG 22 APRIL

Buitenspeeldag
Op woensdag 22 april is het weer
zover: de buitenspeeldag! Schakel je
televisie uit, leg je tablet aan de kant
en zet je smartphone op stil! Trek snel je
beste speelkleren aan en ga mee met
ons naar buiten om samen te spelen
en te sporten!
Dit jaar gaan de verschillende
workshops, spel- en sportactiviteiten
door op de wipweide. We spannen
onze bogen tijdens arrow tag, spelen
een partijtje bumball, leren rijden met
een longboard, maken reuzenbellen
… met andere woorden; we staan
klaar met namiddag vol actie!
Voor wie? Kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar
vergezeld van een volwassene.
Wanneer? Woensdag 22 april.
Uur? Van 13 tot 16.30 uur
Inkom? Deelname is gratis. Inschrijven is
niet nodig.
Waar? Wipweide aan de Joseph
Depauw- en Jules Sermonstraat, 1600
Sint-Pieters-Leeuw.

• Via de jeugddienst: T 02 370 28 80,
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be
• Via de sportdienst: T 02 371 14 23,
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
• www.buitenspeeldag.be
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Kan je nog niet zwemmen, maar wil je het graag leren? De
Leeuwse sportdienst organiseert initiatielessen zwemmen voor
volwassenen. Gedurende acht sessies word je begeleid door
een gediplomeerd lesgever. Zo weet je zeker dat je de juiste
technieken aanleert en kan je jezelf veilig voelen in het water.
Wanneer? Woensdag 6, 13, 20 en 27 mei en 3, 10, 17 en 24 juni.
Uur? Telkens van 13 tot 14 uur.
Waar? Zwembad Wildersportcomplex, Sportlaan 11, 1600 SintPieters-Leeuw.
Inkom? 20 euro voor de volledige lessenreeks (ingang zwembad,
lesgever en verzekering inbegrepen).

Vakantie-opvang
3WPlus
Tijdens de paasvakantie biedt 3WPlus bij het ter perse gaan
wel opvang aan, maar enkel voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar
waarvoor geen andere opvangmogelijkheden zijn. Deze opvang
vindt plaats in de gemeentelijke basisschool ’t Populiertje. Houd
rekening met wijzigingen i.v.m. de coronacrisis.
Voor wie? Kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Wanneer? Van 6 tot en met 10 april en van 14 tot en met 17 april.
Uur? Van 7 tot 18 uur.
Inschrijven? Ten laatste één week op voorhand via
www.i-school.be/login.
Prijs? Voor alle kinderen gedomicilieerd in Sint-Pieters-Leeuw of
waarvan de ouders in de gemeente zijn gedomicilieerd alsook
kinderen van personeelsleden van gemeente, OCMW en politie
geldt een bijdrage van 10 euro per dag en 7,5 euro per dag voor
het tweede kind dat gelijktijdig wordt opgevangen. Kinderen die
niet gedomicilieerd zijn in de gemeente maar er wel schoollopen
betalen 15 euro per dag.
www.3wplus.be/kinderopvang, opvang.spl@3wplus.be,
T 0492 58 05 7
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Week van de
opvoeding
Donderdag 7 mei

Lezing: Opvoeden tot zelfvertrouwen
In het kader van de Week van de Opvoeding, organiseert de dienst Kinderopvang in samenwerking met het Huis van het Kind en ‘Zitdatzo’ een
boeiende lezing over ‘opvoeden tot zelfvertrouwen’.
Uitgroeien tot een jongvolwassene met een gezonde dosis zelfvertrouwen;
dat is wat veel ouders hun kind toewensen. Maar helaas is dat niet voor
elk kind even vanzelfsprekend. Wat als blijkt dat je kind een laag zelfbeeld
heeft, wordt gepest of voortdurend zit te piekeren?
Tijdens deze toegankelijke en praktische lezing wordt aan ouders de tools
gegeven om samen met hun kind te bouwen aan meer zelfvertrouwen.
Stap voor stap leer je je kind opkomen voor zichzelf, met respect voor de
grenzen van anderen.
De spreker, Steven Gielis – auteur van het gelijknamige boek – reikt handvaten aan die ouders toelaten om positief te handelen en zo richting te
geven aan het leven van hun jonge kind(eren).

Voor wie? Ouders van kinderen tot twaalf jaar.
Wanneer? Donderdag 7 mei van 19.30 tot 22 uur.
Waar? In de theaterzaal van CC De Merselborre.
Inkom? Gratis. Inschrijven hoeft niet.
dienst Kinderopvang, T 02 371 14 35,
kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be
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VACATURE

GEZOCHT!
(Kleuter)onderwijzer (m/v)
Leermeester lichamelijke opvoeding (m/v)
Tijdelijke aanstelling in de loop van het schooljaar
2020-2021 met mogelijkheid tot een eventuele verdere
aanstelling in de gemeentelijke basisscholen.

Solliciteren
Vul het sollicitatieformulier digitaal in via onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures, en laad je
diploma samen met je motivatiebrief op.

Voorwaarden
Taalvoorwaarde: In het Vlaams onderwijs, moet je de
onderwijstaal beheersen: het Nederlands.
Nationaliteitsvoorwaarde: Afkomstig zijn uit de Europese Unie of de Europese Vrijhandelsassociatie.

Diploma:
• (Kleuter)onderwijzer en leermeester L.O.: Je bent
in het bezit van een bekwaamheidsbewijs van
tenminste professionele bachelor (PBA) en een
bewijs van pedagogische bekwaamheid (PBB)
zoals vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling
in het gewoon basisonderwijs van 27 juni 1990.
• Laatstejaarsstudenten hebben een attest van de
onderwijsinstelling waaruit blijkt dat zij zullen deelnemen aan het eindexamen van het gevraagde
diploma.

Selectieprocedure & werfreserve
Indien je geslaagd bent voor de vergelijkende aanwervingselectieprocedure word je volgens je behaalde resultaat opgenomen in een werfreserve. Deze
werfreserve heeft een geldigheidsduur van één jaar
en is twee maal verlengbaar met één jaar tot een
maximum van drie jaar.
De selectieprocedure gaat door op 13 mei 2020.

Ons aanbod
Mogelijkheid tot een voltijdse aanstelling in het
ambt van onderwijzer. Voor de ambt leermeester
lichamelijke opvoeding gaat het over een deeltijdse
opdracht. Je wordt tewerkgesteld door het gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw en wordt vergoed volgens de geldende barema’s. Daarnaast krijg je een
tussenkomst voor woon-werkverkeer met openbaar
vervoer en een fietspremie.

infoleeuw

Indien je niet beschikt over internet kan je het sollicitatieformulier (op te vragen bij de dienst onderwijs)
samen met een kopie van je diploma en een motivatiebrief opsturen per post gericht aan het college
van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te
1600 Sint-Pieters-Leeuw of geef ze tegen ontvangstbewijs af op de dienst onderwijs. E-mailen mag ook:
sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be
De poststempel of de ontvangstdatum van het
e-mailbericht/digitaal sollicitatieformulier geldt als
bewijs.
Op 3 mei 2020 sluiten we deze vacature af en aanvaarden wij voor deze functies geen kandidaturen
meer.

Infobundel
Wens je meer te weten over deze functies en
de voorwaarden? Dan kan je een infobundel
downloaden op onze website
www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of
opvragen bij de dienst Onderwijs T 02 371 22 38,
e-mail onderwijs@sint-pieters-leew.be.

WEGENWERKEN

Infosessie

e-loket april
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Wij werken aan …
> Fabriekstraat fase 2
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer onderbroken
augustus 2019
voorjaar 2021

Deel 2a tussen Wandelingstraat tot Laekebeeklaan
19 augustus 2019

7 februari 2020

Deel 2b tussen Laekebeeklaan tot Bevrijdingsstraat
27 januari februari 2020

Ben je nog niet of nauwelijks vertrouwd met ons
e-loket? Ook in april houdt onze gemeente infosessies
e-loket!
Met het e-loket kan je van thuis uit attesten en
uittreksels aanvragen en downloaden, zoals
bijvoorbeeld een attest samenstelling gezin of een
uittreksel uit het strafregister (voorheen bewijs van
goed gedrag en zeden). In april vindt de infosessie
plaats op:
- dinsdag 28 april van 14 tot 15 uur in
LDC Meander, Welzijnsweg 2,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Deelname aan de sessies is volledig gratis maar
je moet je wel vooraf inschrijven via
www.sint-pieters-leeuw.be/infosessies-e-loket of
via T 02 371 63 21. Aan elke infosessie kunnen
maximaal 12 mensen deelnemen. Iedere
deelnemer krijgt een kaartlezer cadeau.

29 mei 2020

> Leon Kreperlaan en Koning Albertplein
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer onderbroken
20 april 2020
18 december 2020

De vermelde begin- en einddata kunnen steeds
wijzigen door ongunstige weersomstandigheden.

Jubilarissen

Tijdens de sessie kan je zelf oefenen op een laptop
van de gemeente. Heb je een eigen laptop?
Breng die dan gerust mee. Je hoeft dus enkel je
elektronische identiteitskaart en je pincode mee te
brengen. Ben je je pincode vergeten? Vraag deze
dan zeker 3 weken op voorhand aan via
www.sint-pieters-leeuw.be/pin of vraag ze aan in
het gemeentehuis.

Wegens de coronamaatregelen werd de
infosessie van 1 april in De Molenborre afgelast.

GOUDEN BRUILOFT / 6 MAART
Somers Adolf en Van Linthoudt Franscine
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V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

HET CORONAVIRUS
Hoe kan je een besmetting voorkomen?

Was je handen
regelmatig en grondig
met water en zeep.
Reken zo’n 40 à 60
seconden per wasbeurt.

Hoest of nies
in een papieren
zakdoekje of in de
binnenkant van
je elleboog.

Raak je gezicht zo
weinig mogelijk aan
met je handen.

Gebruik papieren
zakdoekjes en
gooi ze weg in
een afsluitbare
vuilbak.

Vermijd
handen
geven.

Blijf thuis
als je zelf
ziek bent.

Vermijd nauw
contact met
personen die
ziek zijn.

D RA AG Z O R G VO O R J E Z E L F E N Z O O O K VO O R A N D E R E N .

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

