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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, brandweer, civiele bescherming, Public
relations en communicatie, Bevolking, burgerlijke stand en
begraafplaatsen, Juridische zaken, Ruimtelijke ordening en
stedenbouw, Huisvesting en grondbeleid

JOS SPEECKAERT, eerste schepen
0495 58 96 25
jos.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be
Financiën en begroting, Personeelsbeleid
(inclusief pensioenen personeel), Sport, Waterbeheer

JAN DESMETH, schepen
0495 58 96 28
jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be
Cultuur, Mobiliteit en verkeer, Archivering,
Erediensten, Roerend en onroerend erfgoed

GEMEENTERAAD
21 december 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.

MARKTEN
> Vrijdagmarkt Rink
Elke vrijdag van 15 tot 19 uur aan
de Rink.

> Woensdagmarkt Negenmanneke
Elke woensdag van 9 tot 13 uur.

LUC VAN RUYSEVELT, schepen
02 371 22 08 of 0495 58 96 23
luc.vanruysevelt@sint-pieters-leeuw.be
Markten, kermissen en foren, Lokale economie,
Senioren

MARLEEN DE KEGEL, schepen
02 371 22 02 of 0473 41 24 74
marleen.dekegel@sint-pieters-leeuw.be
Vlaams beleid, Integratie-en inburgeringsbeleid,
Gelijke kansenbeleid, Toerisme, Ontwikkelingssamenwerking,
Stedenbanden en Internationale samenwerking

LUCIEN WAUTERS, schepen
0495 58 96 27
lucien.wauters@sint-pieters-leeuw.be
Gemeentelijke gebouwen, Nutsvoorzieningen,
Tewerkstelling, ICT, Volksgezondheid en welzijn

GUNTHER COPPENS, schepen
0468 10 92 86
gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be
Onderwijs, Kunstonderwijs, Bibliotheek,
Afvalbeleid, Milieu en Groen (inclusief natuurreservaten)

dienst Markten, T 02 371 22 53.

PERMANENTIE WIJKTEAM
> Ruisbroek
- 13 december: van 9 tot 11 uur in
het buurthuis 1601, Kerkstraat 10.
- 13 december: van 18 tot 20 uur in
‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A.

> Negenmanneke
- 6 en 20 december: van 9 tot 11 uur
en van 18 tot 20 uur in Negenhof,
Sint-Stevensstraat, 62.
dienst Maatschappelijke Veiligheid,
T 02 371 63 18.

BART KEYMOLEN, schepen
0478 21 29 98
bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be
Openbare werken, Jeugd- en speelpleinwerking,
Gezins- en kinderopvang, Buitenschoolse kinderopvang,
Landbouw

PAUL DEFRANC, OCMW-voorzitter/schepen
0471 05 42 06
paul.defranc@ocmwspl.be
OCMW, Sociale zaken (inclusief pensioenen
algemeen)

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-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.
Coverbeeld: Tineke De Vos.

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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NIEUWS

Beste
Leeuwenaar

Het cijfer

De jaarmarkten waren weer een groot succes! Er werd massaal
gekuierd op de markten, lekker gegeten en gedanst. Het bestuur
bedankt graag de vele bezoekers, medewerkers, vrijwilligers, standhouders, hulpdiensten,… die er een fantastisch feest van hebben
gemaakt. Benieuwd hoe een dag achter de schermen van de
jaarmarkt eraan toe gaat? Op pg. 6 lezen jullie er alles over.
Nu de jaarmarkten achter de rug zijn, kijken we samen met alle
Leeuwenaars uit naar de eindejaarsfeesten en kerstactiviteiten.
Kom genieten van een drankje, hapje en animatie tijdens het
kerstdorp van 15 tot 17 december. Naar goede gewoonte lopen
we op 15 december de Kerstcorrida die dit jaar in het teken staat
van ‘De Warmste Week’. Wandel je liever door het prachtige
Leeuwse winterlandschap? Dan kan je op 17 december genieten
van een verfrissende kerstwandeling.
Veiligheid vinden we erg belangrijk in onze gemeente, ook tijdens
de feesten. De Bobcampagne zal dan ook dit jaar opnieuw worden
gevoerd. Heb je geen ‘Bob’ gevonden die je veilig kan vervoeren
tijdens oudejaarsnacht? Dan staan onze feestbussen klaar om jullie
veilig en wel van en naar huis te brengen. De programmatie van de
bussen vind je op pg. 6 van LeeuwLeeft.
Verder kunnen jullie in InfoLeeuw alles lezen over ‘VeloDroom’, het
nieuwe boek van wielerliefhebber en Leeuwenaar Freddy Missotten.
Benieuwd naar enkele nieuwe projecten die van start gaan in 2018?
Ook die vind je terug in deze editie.
Het gemeentebestuur wenst jullie alvast mooie, warme feesten toe.

Luc Deconinck,
burgemeester

1.281

ZOVEEL KILOMETER WERD ER
GEZWOMMEN VOOR HET GOEDE DOEL!
ONTDEK ER ALLES OVER OP PAGINA 4
VAN LEEUWLEEFT.

RUP
Sint-Pieters-Leeuw
Centrum
Het college van burgemeester en
schepenen heeft de eer je als belanghebbende mee te delen dat, in
uitvoering van het decreet van 5 april
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals herhaaldelijk gewijzigd en het besluit van
de Vlaamse regering betreffende de
milieueffectrapportage over plannen
en programma’s van 12 oktober 2007,
het onderzoek tot milieueffectrapportage uitgewezen heeft dat het RUP
Sint-Pieters-Leeuw Centrum geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak
van een plan-MER niet nodig is.
Het dossier is behandeld onder het
nummer SCRPL17162.
De screeningsnota’s en de
beslissingen kunnen geraadpleegd
worden op de website van de dienst
Mer, www.mervlaanderen.be en
in het gemeentehuis bij de dienst
Ruimtelijke Ordening.

VOLG ONS!
facebook.be/sint-pieters-leeuw

#LeeuwLeeft

www.sint-pieters-leeuw.be
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IN GESPREK MET

FREDDY MISSOTTEN

scoort met
boek over
wielerwereld
Gepassioneerd door de koers? Daar praat Leeuwenaar Freddy Missotten (71) graag over in zijn boek
‘VeloDroom’. Tijdens zijn indrukwekkende carrière
koerste Freddy zelf op competitieniveau, begeleidde
hij jongeren naar een professionele wielercarrière en
tekende hij mee het beleid uit bij de Cel Sport van de
Vlaamse Gemeenschap. Daar werkte hij onder andere
mee aan de opbouw van het Wielercentrum ‘Eddy Merckx’ aan de Gentse Blaarmeersen en het wielerteam
voor jonge beroepswielrenners, ‘Topsport Vlaanderen’.
Met zijn boek brengt deze wielerliefhebber verhalen van
‘binnen en buiten’ de koers, aangevuld met authentieke beelden uit zijn rijk gevulde carrière: “’Velodroom’
richt zich op de mooie kanten die de wielerwereld me
geboden heeft. Het boek gaat over mijn levensverhaal,
mijn droom. Over de teleurstellingen, overwinningen en
kantelmomenten in het leven. Het is een boek geschreven met liefde voor de koers,” vertelt Freddy trots.

De liefde voor het wielrennen was altijd aanwezig binnen de familie Missotten. Eerst bij zijn vader, Jef Missotten, later in zijn eigen carrière en nadien toen ook zoon
Andy het meest pittige parcours trotseerde: “Koersen
deed mijn vader niet, maar hij was een groot wielerliefhebber en stond mee aan de wieg van de succesvolle
wielerclub ‘Ruisbroek Cops Sportief’ waar ik later als
bruggenbouwer en ploegleider mijn steentje aan heb
bijgedragen. Zelf heb ik ook 15 jaar gekoerst als eliterenner. Hoewel mijn ouders het financieel niet gemakkelijk
hadden, probeerden ze me alle kansen te bieden. Zo
recupereerde mijn vader, mijn eerste koersfiets uit een
vuilniskar en was mijn eerste koersbroek eigenlijk een
voetbalbroek. Het was niet veel, maar het lukte ook!”

Kantelmomenten zorgen voor kansen én toptalenten
Dat Freddy een positieve ingesteldheid heeft en overal
kansen ziet wordt meteen duidelijk wanneer hij vertelt
over het moment waarop heel zijn leven verandert:
“Iedereen beleeft een kantelmoment in het leven. Voor
onze familie was dat een wielerwedstrijd in Leuven waar
mijn zoon, Andy, na een valpartij een hartaanval kreeg.
Tien dagen lag hij in coma. De revalidatie was erg
zwaar en we hadden geen idee hoe Andy het ongeval
zou overleven. Maar we zijn doorzetters en ook hier zijn
we sterker uitgekomen.”

Vader Jef Missotten bevoorraadt Freddy tijdens een wedstrijd.
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De wielercarrière van Andy was definitief afgelopen,
maar de liefde voor het wielrennen verdween nooit:
“Na zijn revalidatie hebben Andy en ik een wielerteam
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Internationale allures

Freddy, Greg Van Avermaet en zoon Andy tijdens de
prijsuitreiking Flandrien 2015.

Hoewel Freddy het ‘Jong Vlaanderen’ wielersopleidingsproject noodgedwongen moest stopzetten, maakte hij
nog tal van andere projecten waar. Zo coördineerde hij
onder andere projecten in wielerlanden in ontwikkeling
zoals Zuid-Afrika, Suriname, Marokko, Cuba en Burkina
Faso: “Tijdens een officieel bezoek van de President van
Burkina Faso, werd ik door onze eerste minister Guy Verhofstadt, evenals door minister – president Yves Leterme,
gevraagd om een ontvangstprogramma op te zetten
voor renners uit Burkina Faso. Zes renners kwamen over
naar België. Dat was een enorm boeiend proces: die
jongens spraken nauwelijks Frans en hadden amper
twee plastic zakken bij. Fietsen hadden ze niet. Enkele
weken later zijn ze teruggekeerd met een goede opleiding, 6 nieuwe fietsen en 250 kg aan wielermateriaal”,
blikt Freddy terug.

“Het wielrennen op zich is
niet zozeer mijn passie,
ik wil jonge talenten
vooral kansen geven.”

Freddy met enkele renners uit Burkina Faso.

opgestart waarbij we jonge toptalenten tussen 18 en
23 jaar de kans gaven om profrenner te worden. Enkele
jaren later vormden we dit project om tot Jong Vlaanderen”.
De toptalenten die Freddy met dit project begeleidde
naar een professionele carrière zijn niet van de minste
en maar liefst 47 renners waaronder Iljo Keise, Jürgen
Roelandts en Greg Van Avermaet werden prof onder
Freddy’s vleugels: “Het project was gericht op selectie, opleiding, begeleiding en doorstroming van jonge
wielertalenten. Maar het was hard werken en er kwam
heel wat administratie bij kijken. Constant moesten
we op zoek naar sponsors om het project draaiende te houden. Jammer genoeg volgden er met de
komst van een nieuwe minister ook nieuwe prioriteiten
waardoor het project niet meer als opportuun werd
beschouwd.”

“Wanneer ik praat over het wielrennen noemen sommigen me een freak. Maar een freak is iemand die bijvoorbeeld al de uitslagen van de koers kent. Ik moet soms
al nadenken wie nu weer de Ronde van Vlaanderen
gewonnen heeft”, lacht Freddy hartelijk wanneer we
hem vragen waar hij zijn passie voor de koers vandaan
haalt. “Ik wil jonge mensen vooral kansen bieden. Dat
is eigenlijk mijn passie. Die kansen moeten ze natuurlijk
wel zelf grijpen: soms zie ik jongeren die duidelijk het
talent hebben om het te maken als profrenner, maar
ontbreekt het aan karakter om door te stoten. Mijn
goede raad aan deze jongeren is dan ook: ‘If you want
to do what you want to do, you have to do what you
have to do’. Kijk naar mij: ik schreef op mijn 71 jaar een
boek zonder te weten wat het me zou opleveren, maar
ondertussen heb ik al zeer mooie reacties gekregen en
zijn er op enkele weken tijd 265 exemplaren verkocht.”
Ondertussen denkt Freddy nog niet aan stoppen: zo
werkt hij momenteel met een Spaanse vriend aan een
Spaans-Belgisch opleidingsproject voor jonge renners en
blijft hij het reilen en zeilen van de wielerwereld met veel
interesse volgen.

cycli.prom.freddy@telenet.be, T 0474 31 56 82
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IN LEEUW

EEN DAG ACHTER DE SCHERMEN VAN …

de jaarmarkt in Leeuw
Wapenstilstand gaat ieder jaar gepaard met een echt volksfeest in Leeuw.
Jong en oud komen de straat op en kuieren langs de 300 kraampjes door de
Leeuwse straten. Alle verenigingen en handelaars zijn vertegenwoordigd.
Vele vrijwilligers zijn nodig om alles geregeld te krijgen.

6.30 uur

De regen valt met
bakken uit de lucht maar de markt
krijgt vorm. Marktkramers vinden
hun plek en stallen uit.

11.00 uur

sten staan paraat!

Ook de hulpdien-

9.00 uur

De vrijwilligers
controleren nog een keer de volledige omloop.

11.30 uur

Niet alleen de
mens staat centraal op onze jaarmarkt, ook de dieren krijgen een
hoofdrol!

5.15 uur

De marktleider
brieft de vrijwilligers. Fietsers zullen
de marktkramers begeleiden naar
hun standplaats!

10.00 uur

De hemel klaart
open en de markt wordt officieel
geopend! Iedereen is klaar voor het
volksfeest.

17.00 uur

De avond valt
maar de bezoekers zijn nog lang
niet uitgefeest en gaan zeker nog
een paar uur door!

19 uur

Om
is de markt alweer volledig verdwenen. De dorst is voor sommige bezoekers en
Leeuwenaren dan nog steeds niet gelest.
De vele vrijwilligers zijn een hele dag in de weer geweest om er opnieuw een topeditie van te maken, bedankt!
Wij zien jullie zeker volgend jaar terug!
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KERSTACTIVITEIT

DONDERDAG 7 EN VRIJDAG 8 DECEMBER

Kerstmarkt in ’t Paviljoentje
Kerstinkopen in een gezellige winterse sfeer
December is cadeautjesmaand. De kerstmarkt van
LDC ’t Paviljoentje is de ideale plaats om originele en
authentieke geschenken of decoratie te kopen!
Terwijl je geniet van een lekker glaasje of hapje - zoals
ajuinsoep, Apfelstrüdel met ijs, oesters, kaasbordjes,
Cava, Glühwein – word je er helemaal ondergedompeld in een gezellige kerstsfeer.
Iedereen is welkom!

WAAR: LDC ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek.
UUR: van 14 tot 18 uur.
Karin Poldervaart, centrumcoördinator
T 02 377 03 55, karin.poldervaart@ocmwspl.be

Sta je graag met een eigen kraampje op de markt?
Reserveer dan telefonisch je plaatsje!
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WONEN

Nieuwe openingsuren Woonwinkel Zennevallei
Bij woonwinkel Zennevallei kan je sinds 2013 terecht met
al jouw vragen rond wonen. Sinds eind april 2017 is de
Woonwinkel, in het kader van de integratie tussen de
gemeente en het OCMW, verhuisd van het gemeentehuis naar het Hemelrijck te Ruisbroek. Op maandag
is het permanentiemoment in het gemeentehuis
behouden.
Om de dienstverlening voor de bewoners van SintPieters-Leeuw nog beter te maken, werd er recent
voorgesteld om het huidige permanentiemoment op
vrijdag te verplaatsen naar donderdagvoormiddag.
Op deze manier is de Woonwinkel gelijktijdig open
met het Sociaal Huis van Sint-Pieters-Leeuw en kunnen
bezoekers makkelijker worden doorverwezen.
Hiernaast is er, gezien de intergemeentelijke samenwerking, eveneens een woonloket in het sociaal huis
van Halle. Ook hier werd er recent een wijziging doorgevoerd, waarbij geopteerd werd om een avondpermanentie te installeren. Hierdoor kunnen o.a. werkende
klanten op een vlottere manier hun weg vinden naar de
Woonwinkel.
De dienstverlening blijft dezelfde. Inwoners van SintPieters-Leeuw en Halle kunnen zonder afspraak langskomen tijdens de openingsuren. Naast de gewone
openingsuren is het ook mogelijk om een afspraak te
maken, dit zowel in de lokalen van de woonwinkel als bij
de klant thuis.

Sinds maandag 6 november 2017 zien de
openingsuren er als volgt uit:
• Maandag
9 tot 12 uur gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw
• Dinsdag
9 tot 12 uur Sociaal Huis Halle
• Woensdag
9 tot 12 uur Hemelrijck Ruisbroek
• Donderdag
- 9 tot 12 uur Hemelrijck Ruisbroek
- 14 tot 19 uur Sociaal Huis Halle
• Vrijdag
Gesloten
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WOONWINKEL ZENNEVALLEI HELPT JOU
VERDER MET:
• vragen over je huurwoningen en de huurwetgeving;
• bemiddeling tussen huurder en verhuurder;
• advies over woningaanpassing, renovatiewerken, …;
• advies over de kwaliteit van je (huur)woning;
• informatie en aanvraag van premies voor
renovatiewerken;
• ondersteuning voor de aanvraag van een
sociale woning;
• informatie over huursubsidies, sociale woonleningen, …;
•…

Woonwinkel Zennevallei Hemelrijck
Fabriekstraat 1B, 1601 Ruisbroek
T 02 371 03 47
www.woonwinkelzennevallei.be

NIEUWS

Kennisgeving over de
15-jarige concessies die
vervallen in 2018

In de loop van 2018 vervallen verschillende 15-jarige
grafconcessies – in volle grond en in het columbarium
– op de gemeentelijke begraafplaatsen. De concessiehouders of aanverwanten worden hiervan op de hoogte gebracht via aanplakking van een bericht bij de
betreffende graven en columbaria en aan de ingangen
van alle begraafplaatsen. Gekende concessiehouders
of aanverwanten werden persoonlijk aangeschreven.
Tot 31 december 2018 hebben betrokken concessiehouders of aanverwanten de mogelijkheid om hun concessie te verlengen. Bij niet-verlenging of bij gebrek aan
bericht van al of niet-verlenging, zullen de grafzerken
weggenomen worden en zal de as van de niet verlengde concessies die in het columbarium zitten, uitgestrooid
worden.

Voor meer info betreffende het tarief en betaling voor de
verlenging kan je terecht bij de dienst Burgerlijke Stand
T 02 377 22 45, burgerlijke.stand@sint-pieters-leeuw.be.
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UIT DE GEMEENTE

Jubilarissen

Opgepast met
vuurwerk en
wensballonnen
Vooral kerst- en nieuwjaarsavond zijn gelegenheden
waarop vuurwerk wordt gebruikt. Maar dit is niet
zonder gevaar en ook niet altijd legaal!

DIAMANTEN BRUILOFT / 26 OKTOBER
Iwan Bojko en Anna Choma

Wil je het nieuwe jaar inzetten met een feestvuurwerk?
Weet dat vuurwerk en wensballonnen verboden zijn.
Voor vuurwerk, knal- en rookbussen is er wel een
afwijking mogelijk. Je moet deze dan schriftelijk
en minstens 30 kalenderdagen voor de geplande
datum aanvragen aan de burgemeester. Hij moet
toestemming verlenen om vuurwerk af te steken of
knal- en rookbussen te laten ontploffen.
Een GAS-boete bij overtreding is dus mogelijk.

GAS Art. 2.6.2 Vuurwerk
100 JAAR / 16 OKTOBER
Suzanne Demol

Proficiat

Wij zoeken collega’s
Ben jij de persoon die wij zoeken? Ga naar
onze website en ontdek alle vacatures.
www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures.

Met behoud van de toepassing van de
wettelijke en reglementaire bepalingen is het
verboden, zowel op de openbare plaats als
op private domeinen, binnenplaatsen en op
alle plaatsen die palen aan de openbare
weg, om het even welk vuurwerk af te steken
of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen en
wensballonnen op te laten.
In afwijking van het voorgaande is de burgemeester ertoe gemachtigd toestemming te
verlenen om vuurwerk af te steken of knal- en
rookbussen te laten ontploffen. De aanvraag
moet schriftelijk en minstens 30 kalenderdagen
voor de geplande datum ingediend worden.

TIPS: www.economie.fgov.be of T 0800 120 33.
www.sint-pieters-leeuw.be/vuurwerk
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WEGENWERKEN

Wij werken aan …
> Werken Ruisbroek - fase 2A
Rotonde Kerkplein
Doorgaand verkeer onderbroken
31 juli 2017
11 december 2017

> Werken Ruisbroek - fase 2b
P. Gilsonlaan
Doorgaand verkeer onderbroken
december 2017
voorjaar 2018

> Collector Zuunbeek - fase 2
Riolerings- en wegeniswerken
Doorgaand verkeer Hoogstraat
onderbroken
2 november 2017
augustus 2018

Ruisbroek

> R. Balléstraat
Aanleg/vernieuwen voetpaden
Verkeer onderbroken
4 december 2017
Februari 2018

Rene Balléstraat

Hoogstraat

www.sint-pieters-leeuw.be/wegenwerken
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