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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
20 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.
dienst Markten, T 02 371 22 53.

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)

GEMEENTEHUIS SLUIT
TIJDENS FEESTDAGEN
Tijdens de eindejaarsperiode zal het
gemeentehuis, het sociaal huis en het huis
van het kind gesloten zijn op volgende
data:
• 24 december vanaf 12 uur
• 25, 26 en 31 december
• 1 januari 2019

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, met dank aan Groendekor.

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
De jaarmarkten liggen weer achter ons. In grote getalen
kwamen jullie samen om er een echt feest van te maken
en daar werd met volle teugen van genoten. Door jong
en oud! Ook het laatste herdenkingsmoment rond de
Eerste Wereldoorlog werd door heel wat Leeuwenaars
bijgewoond. En terecht, want met veel trots onthulden we
het gerestaureerde monument ter ere van de oudstrijders
en ontdekten we het nieuwe gedenkteken ‘HOOP’ dat
onze blik richt op een hoop- en vredevolle toekomst.

INFOMOMENT: donderdag 6 december

Kostbare tijd met elkaar doorbrengen doen we ook tijdens
de eindejaarsfeesten. Naar goede gewoonte zijn er weer
tal van festiviteiten die zorgen voor de nodige sfeer! Vanaf
vrijdag 21 december stallen we drie dagen lang het kerstdorp uit, lopen we een rondje tijdens de kerstcorrida of
genieten we van het prachtige winterse landschap tijdens
de kerstwandeling.

Beheersplan Rink
uit de doeken

Wil je helemaal zorgeloos en veilig feesten? Denk dan ook
dit jaar aan een veilige rit naar huis! De bus staat tijdens
de feestdagen klaar om je zonder zorgen op je bestemming te brengen. Wil je op oudejaarsnacht vuurwerk of
wensballonnen afsteken? Dat kan, maar vergeet niet dat
je hiervoor toestemming nodig hebt. Op pag. 6 in LeeuwLeeft lees je er meer over.

Het oud-strijdersperk naast de Sint-Pieterskerk in
het centrum van Leeuw wordt op dit moment
helemaal opgefrist. Het is je vermoedelijk ook
niet ontgaan dat het oorlogsmonument voor
de bibliotheek werd gerestaureerd. De opfrissing van het perk en de restauratie van het
monument kaderen in het ‘beheersplan Rink’.

Het gemeentebestuur wenst jullie mooie en warme feestdagen toe!

In het beheersplan vind je terug hoe de omgeving van de kerk de komende jaren zal worden ingericht. Niet alleen de kerk maar ook de
kerkhofmuur en het oorlogsmonument worden
onder handen genomen.

Luc Deconinck,
burgemeester

Het projectteam o.l.v. Ann Voets maakte
het ontwerp op. Dit ontwerp geeft meer info
over hoe het erfgoed op lange termijn moet
worden onderhouden, hoe vaak en hoeveel
dat zal kosten. Zo neemt de gemeente elk jaar
een deel van de kerkomgeving onder handen
wat uiteindelijk een mooie, opgefriste Rink
oplevert.

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

#LeeuwLeeft

Donderdag 6 december om 20 uur geeft Ann
Voets verheldering en info bij dit beheersplan,
zowel over de geschiedenis ervan als over de
toekomst. Afspraak in de raadzaal van het
gemeentehuis voor een boeiende avond.
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VERGUNNINGEN

Wat zeg je?!
Een langdurige blootstelling aan een hoge geluidsintensiteit veroorzaakt gehoorschade. Deze gehoorschade is
dikwijls onomkeerbaar en schaadt de levenskwaliteit
van het slachtoffer.
Verminderd gehoor of permanente oorsuizingen (tinnitus)
zijn gekende en regelmatig voorkomende gevolgen.
Geluidsnormen
Om gehoorschade te voorkomen, gelden er in Vlaanderen geluidsnormen voor elke vorm van elektronisch
versterkte muziek in een publiek toegankelijke ruimte. Er
werd een maximaal geluidsniveau vastgesteld. Activiteiten met niet elektronisch versterkte muziek of activiteiten die zich afspelen binnen de privésfeer en niet
toegankelijk zijn voor het ruime publiek vallen niet onder
deze regelgeving. Vergeet niet dat je in geen geval (geluids)overlast mag veroorzaken voor de buurt!
Organiseer je een concert, een dansavond, een toneelvoorstelling, een festival, een rommelmarkt in de wijk
of baat je een café, een restaurant, een winkel, een
sportzaal, een bowlingzaak uit waarbij je gebruik maakt
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van elektronisch versterkte muziek, dan is hier specifieke
wetgeving van toepassing.
Dat wil zeggen dat elke openbare activiteit met opgenomen muziek of elektronisch versterkte livemuziek
(liveoptredens met microfoons, versterkers, ...) onder de
regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus voor:
• café met gewone achtergrondmuziek;
• fuif in een zaal of een tent;
• dansvoorstelling;
• eetfestijn met achtergrondmuziek;
• theatervoorstelling met muziek;
• optreden in een kleine of grote zaal;
• festival in openlucht;
•…

De regels!
De algemene regel is dat alle publiek toegankelijke
ruimten, met inbegrip van evenementen in openlucht
en tijdelijke evenementen, zonder bijzondere voorwaarden, versterkt geluid mogen verspreiden, maar niet
luider dan 85 dB(A), gemeten gedurende 15 opeenvolgende minuten (Categorie 1).
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Uitzonderingen
Je kan een gemotiveerde afwijking op de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en
schepenen. Deze afwijking kan maximaal 12 keer/jaar
en 2 keer/maand toegestaan worden. Het bekomen
van een afwijking is echter geen recht.
Voor de uitzonderingen bestaan 2 categorieën:
• Categorie 2: > 85dB(A) tot ≤ 95 dB(A).
Deze categorie kan worden aangevraagd voor een
karaoké, kleine fuif, dansoptreden of een live concert
in een rustig genre.
• Categorie 3: > 95 dB(A) tot ≤ 100 dB(A).
Ben je van plan om een rockconcert of een festival te
organiseren dan moet je een afwijking in deze categorie aanvragen.
Elke aanvraag wordt individueel behandeld naargelang
het type evenement, de locatie, de duur, … Wanneer
je een afwijking krijgt voor categorie 2 of 3 moet je altijd
de bijhorende voorwaarden respecteren!

Ter verduidelijking hebben we alle regels op de volgende
pagina in een schema gezet.
• maatschappelijkeveiligheid@sint-pieters-leeuw.be
• leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

Lees meer over de gevolgen van gehoorschade
op www.lne.be/gehoorschade
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Alles op een rijtje!
In onderstaand schema vind je de geldende regels met betrekking tot de geluidsnormen voor elke vorm
van elektronisch versterkte muziek in een publiek toegankelijke ruimte.

HOE DIKWIJLS ORGANISEER JE ACTIVITEITEN MET MUZIEK OP DEZELFDE PLAATS?

Occasioneel = minder dan 12 keer per jaar

Stiller dan
85 dB(A)

Geen toelating
nodig
• Niet meten.
• Geen maatregelen.
• Geen geluidsoverlast veroorzaken voor de
buurt.

Permanent = meer dan 12 keer per jaar

Kleine fuif
Optreden

Jongerenfuif
Pop-rockconcert

Restaurant
Praatcafé

Danscafé
Feestzaal

Discotheek
Feestzaal

Luider dan
85 dB(A) maar
stiller dan
95 dB(A)

Luider dan
95 dB(A) maar
stiller dan
100 dB(A)

Stiller dan
85 dB(A) L

Luider dan
85 dB(A) maar
stiller dan
95 dB(A)

Luider dan
95 dB(A) maar
stiller dan
100 dB(A)

Je doet bij het CBS
een melding om
een “ingedeelde
inrichting klasse 3”
te worden.

Je doet bij het CBS
een aanvraag om
een “ingedeelde
inrichting klasse 2”
te worden.

• Je neemt de
nodige bijkomende maatregelen.
• Meten geluidsvolume.
• Volume steeds
zichtbaar voor
wie het volume
bedient.

• Je neemt de
nodige bijkomende maatregelen + je laat
een geluidsplan
opmaken van
de vaste installatie.
• Meten + registratie geluidsvolume.
• Volume steeds
zichtbaar voor
wie het volume
bedient.
• Verplicht
oordopjes
voorzien.

Je vraagt per
activiteit de
toelating aan
het CBS!

Je vraagt per
activiteit de
toelating aan
het CBS!

• Zaal/café:
maximum
12x/jaar – 2x/
maand.
• Meten geluidsvolume.
• Volume steeds
zichtbaar voor
wie het volume
bedient.

• Meten + registratie geluidsvolume.
• Volume steeds
zichtbaar voor
wie het volume
bedient.
• Verplicht
oordopjes
voorzien.

Geen toelating
nodig
• Wil je toch een
aantal keer
per jaar luider
gaan? Volg procedure onder
“occasioneel”!

Bijkomende
toestemming:
3u luider tussen
12u en 24u – max.
12x/jaar.

Het college van burgemeester en schepenen (CBS) kan steeds bijkomende maatregelen opleggen.
Bovendien moet je je steeds houden aan de algemene regels betreffende geluidshinder,
opgenomen in het GAS-reglement.
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NATUUR

Woudreuzen in park van Gaasbeek krijgen
gezondheidskuur
Het Agentschap voor Natuur en Bos startte met het
aanduiden van een aantal bomen die vanaf dit najaar
zullen worden gekapt. Gelet op de bijzondere historische
waarde, gebeurt deze maatregel na nauw overleg.
Eén van de kenmerken die het domein van Gaasbeek
zo uniek maken, is de talrijke aanwezigheid van eeuwenoude dikke bomen, die de term ‘woudreus’ meer
dan waard zijn.
Doordat het bomenbestand door de laatste decennia steeds dichter is geworden, is er ook meer en meer
concurrentie gekomen tussen de bomen onderling. De
beheerders van het park hebben vastgesteld dat veel
dode en kwijnende bomen gemakkelijker omwaaien bij
wind. In het midden van het bos kan dat geen kwaad
en kan dat zelfs interessant zijn voor heel wat soorten
paddenstoelen, kevers en andere dieren. Maar aan de
randen en langs paden leveren deze bomen vaak een
risico op.
Daarom stelt het Agentschap deze winter de meest
waardevolle bomen vrij. De boswachters zullen met
een koninklijke hamer een stukje schors verwijderden en
er een afdruk van een leeuw in het hout slaan. In het
najaar zal een houtkapper gezocht worden die deze
bomen onder strikte voorwaarden moet kappen. Het
Agentschap zal het hele proces van de kapping van
nabij opvolgen.
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WONEN

Isolatie: vanzelfsprekend,
ook in huurwoningen

Wie energie wil besparen, moet in de eerste plaats zijn
woning goed isoleren. Voor eigenaar-bewoners is dat
evident omdat ze besparen op hun energiefactuur.
Maar ook voor verhuurders zijn er alleen maar voordelen
als ze hun huurhuis isoleren.

Voordelen
• Een gunstiger Energieprestatiecertificaat (EPC) zorgt
ervoor dat de woning makkelijker verhuurd geraakt.
• Lage stookkosten verlagen de verwarmingskosten
voor de huurder. Bij gebrek aan isolatie zetten huurders omwille van de stookkosten soms noodgedwongen de verwarming enkele graden lager en houden
ze deuren en ramen goed dicht, wat vaak aanleiding
geeft tot vochtproblemen.
• Er zijn momenteel nog verschillende premies voor
energiebesparende maatregelen via Eandis. Je kan
bovendien een energielening aangaan voor energiebesparende maatregelen aan een rentevoet van 2 %.
Sommige energiebesparende maatregelen zijn intussen
wettelijk verplicht in huurwoningen.

Vanaf 2015 moet er dakisolatie aanwezig zijn. De minimumnorm voor dakisolatie is een R-waarde 0,75 m² K/W.
Dit stemt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 tot 4 cm (afhankelijk van het materiaal dat
wordt gebruikt). Indien er geen dakisolatie aanwezig is
in de woning kan ze vanaf 2020 ongeschikt verklaard
worden.
Vanaf 2020 wordt er een dubbelglasnorm ingevoerd.
Als een woning geen dubbel glas heeft in 2020 zal dit
een aantal strafpunten opleveren. Vanaf 2023 kan een
woning ongeschikt verklaard worden als er geen dubbel
glas in de woning aanwezig is.
Eigenaars, aarzel niet langer en investeer in isolatie
voor al jouw huurwoningen! Vraag zeker na op welke
premies je recht hebt!
Ook voor eigenaar-bewoners zijn er nog steeds
verschillende premiemogelijkheden bij renovatie- en isolatiewerken.
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VACATURES

Wij zoeken:

Deskundige
omgevingsvergunning (M/V)

Directeur woonzorgcentrum
Zilverlinde (M/V)

C4-C5/B1-B3-niveau • voltijds • onbepaalde duur •
procedure van aanwerving, bevordering en externe
mobiliteit

A1a-A2a-A3a niveau • voltijds • statutair verband •
procedure van aanwerving, interne en externe mobiliteit

Binnen jouw beleidsdomeinen sta je mee in voor de
implementatie en coördinatie van een efficiënt handhavingsbeleid. Je bent een kei in het bewaken van de
correcte toepassing van wetgeving, reglementen en
verordeningen inzake ruimtelijke ordening, leefmilieu en
wonen.

Je bent een echte leider, teamplayer, sociaal geëngageerd, werkt graag met mensen. Je staat in voor de
planning, organisatie, aansturing en opvolging van de
werking van het WZC Zilverlinde.

Je beschikt over de Belgische nationaliteit.
Voor B1-B3-niveau moet je ofwel beschikken over een
bachelor-diploma ofwel een diploma van het hoger
onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld
onderwijs.
Voor C4-C5-niveau beschik je over een diploma van het
secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
en heb je minimaal vier jaar relevante beroepservaring
bij een overheid, in de privé-sector of als zelfstandige.

Je bent onderdaan van de EER of van de Zwitserse
Bondsstaat. Je beschikt over een masterdiploma, of een
diploma van het universitair onderwijs of een diploma
van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld
werd met universitair onderwijs.
Indien je niet beschikt over bovenvermelde diploma’s
kan je eveneens in aanmerking komen als je:
• voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring (min. 4 jaar) en slaagt voor een niveau- of
capaciteitstest;
• beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs;
• beschikt over een op de functie afgestemd attest van
een beroepsopleiding die je gevolgd hebt bij een
door de Vlaamse Regering erkende instelling voor
beroepsopleiding.

Solliciteren tot 13 december 2018

Solliciteren tot 30 december 2018

Werfreserve

Interesse voor één van deze functies?

Aanleg werfreserve geldigheidsduur 1 jaar en max.
verlengbaar met 2 jaar.

Download een infobundel op onze website
www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of
vraag deze op bij Sandra Vandevelde:
• 02 371 63 46
• personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be

Ons aanbod
• Een uitdagende en boeiende job.
• De ruimte om met het team vernieuwende ideeën
uit te werken en samen te zorgen voor de positieve
uitstraling van onze gemeente.
• Begeleiding en omkadering voor een goede start.
• Een aantrekkelijk loon waarbij relevante beroepservaring wordt gevalideerd.
• Een aantrekkelijke vakantieregeling, maaltijdcheques en tussenkomst in woon-werkverkeer met
openbaar vervoer of fietspremie.
• Hospitalisatieverzekering.
• Aanvullend pensioen bij contractuele aanstelling.

Solliciteren
• Vul het sollicitatieformulier digitaal in via onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures, en laad
je diploma samen met je motivatiebrief op.
• Stuur je kandidatuur per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat
21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw of geef de brief af
tegen ontvangstbewijs bij de personeelsdienst.
• E-mailen mag ook; sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be.

De selecties gaan door in het voorjaar van 2019.
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JUBILARISSEN

Jubilarissen

GOUDEN BRUILOFT / 24 JULI
Alain De Kuyper en Magda Laveyne

DIAMANTEN BRUILOFT / 23 AUGUSTUS
Robert Gunst en Liliane De Blaere

GOUDEN BRUILOFT / 7 SEPTEMBER
Roger Declerck en Marie Janssens

GOUDEN BRUILOFT / 10 AUGUSTUS
Jozef Verherstraeten en Marie Boon

GOUDEN BRUILOFT / 3 SEPTEMBER
John Devleeschauwer en Alida Joly

GOUDEN BRUILOFT / 14 SEPTEMBER
Michel Vens en Andrée Bassine

Proficiat!
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INFO

Wij werken aan …
> Collector Zuunbeek – fase 2
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer Hoogstraat onderbroken
november 2017
voorjaar 2019

> Tobie Swalusstraat
Nutswerken
Doorgaand verkeer onderbroken
6 november
14 december

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/collectorzuunbeek.

7 Rode brievenbussen
verdwijnen
De klassieke briefwisseling is
de voorbije vijf jaar met 20 %
gedaald. Daarom heeft Bpost
besloten het netwerk van rode
brievenbussen de komende
maanden aan te passen. 90 %
van de klanten zal echter nog
over een brievenbus beschikken in een straal van 500 meter
binnen een stedelijke omgeving en binnen een straal van 1500 meter in een meer landelijke omgeving. De regel dat er in elke gemeente minstens één brievenbus is die na
17 uur wordt gelicht, blijft behouden.
Het gemeentebestuur betreurt dat ook in Sint-Pieters-Leeuw vanaf
26 november een aantal rode brievenbussen zullen verdwijnen.
Het gaat om deze zeven locaties:
• Brusselbaan 352
• Fazantenlaan 18
• Galgstraat 3
• Joseph Depauwstraat 112
• Lentelaan 2
• Ruisbroeksesteenweg 65
• Slesbroekstraat 97

Oppervlakkige
ruimingswerken
aan provinciale
waterlopen
Tussen 1 december 2018 en
31 maart 2019 worden oppervlakkige ruimingswerken aan de
waterlopen van 2de categorie
in het Zennebekken (zuidelijk
deel) uitgevoerd. In onze
gemeente wordt er gewerkt
aan de Zuunbeek, Molenbeek,
Baasbergbeek, Vogelenzangbeek, Lubbeek en Lotbeek.
De omwonenden zijn verplicht
doorgang te verlenen aan
de personen (incl. het nodige
materiaal) die de ruimingswerken werken moeten uitvoeren.
Eventuele klachten en/of verzoeken kunnen gemeld worden
via hendrik.vanstechelman@
vlaamsbrabant.be.

Tegen maart 2019 zullen al deze bussen verwijderd zijn.
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