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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
19 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

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-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.
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Gemeentehuis sluit
tijdens feestdagen
Tijdens de eindejaarsperiode zullen
het gemeentehuis, het Sociaal Huis
en het Huis van het Kind gesloten zijn
op volgende data:
• 24 december vanaf 12 uur. Het Huis
van het Kind is de hele dag gesloten.
• 25 en 26 december.
• 31 december vanaf 12 uur. Het Huis
van het Kind is de hele dag gesloten.
• 1 januari 2020.
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Beste
Leeuwenaar
We trokken de voorbije maand met z’n alle richting de jaarmarkten om te genieten, te dansen, te eten en vooral gezellig
samen te zijn. Oprechte dank aan onze vrijwilligers, gemeentediensten, politie en brandweer om ervoor te zorgen dat ook
dit jaar een geslaagde editie was.
Gezellig samenzijn zal ook deze maand niet ontbreken. Met
de eindejaarsfeesten in het vooruitzicht kunnen we de kerstsfeer opsnuiven in ons kerstdorp. Loop je mee met de kerstcorrida of geniet je meer van een kerstwandeling? Het kan
allemaal.
Nadien is het uitkijken naar oudejaarsavond. Geniet met
volle teugen, maar hou het vooral veilig. Voorzie een BOB in
je gezelschap. Geen BOB gevonden? Dankzij de feestbussen
geraak je ook veilig op je bestemming. Denk er ook aan dat
wensballonnen en vuurwerk niet zijn toegestaan.
Bij een nieuw jaar horen uiteraard ook goede voornemens.
Sint-Pieters-Leeuw engageerde zich alvast voor het project
‘Opgewekt Pajottenland’ waarbij verschillende gemeenten
samen inzetten op hernieuwbare energie en een betere leefbaarheid. Meer info vind je op pg. 4. In 2020 mogen we ook
uitkijken naar de start van de bouw van een nieuwe sporthal
aan het Wildersportcomplex en de renovatie van het landhuis
de Viron. De plannen van deze renovatie worden donderdag
5 december voorgesteld tijdens een info-avond. We heten
iedereen van harte welkom.

INFO-AVOND

Donderdag 5 december

Landhuis de Viron
In 2017 kocht de gemeente Sint-Pieters-Leeuw
het landhuis de Viron aan om er in de toekomst de bibliotheek onder te brengen. Het
gebouw dat naast het Colomapark ligt, wordt
uitgebreid zodat ook de vrijetijdsdiensten er in
de toekomst hun plaats zullen vinden. Er werd
voor een “Design en Build” formule gekozen.
Op donderdag 5 december stellen we je de
plannen voor tijdens een info-avond.

Uur? Vanaf 19.30 uur.
Waar? Raadzaal van het gemeentehuis.
Dienst Gebouwen, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 87,
gebouwen@sint-pieters-leeuw.be

Het gemeentebestuur wenst elke Leeuwenaar alvast mooie,
warme feesten toe.

Luc Deconinck,
burgemeester

© Helon Architecten
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KLIMAAT

Sint-Pieters-Leeuw ondertekent
Ambitiekader 1.0 ‘Opgewekt Pajottenland’
Woensdag 18 september was een
bijzondere dag voor het strategisch
project ‘Opgewekt Pajottenland’.
Onder het wakend oog van journalisten ondertekenden de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Roosdaal,
Pepingen, Lennik, Herne, Gooik,
Bever, Galmaarden en Liedekerke, de stad Halle en de provincie
Vlaams-Brabant het Ambitiekader
1.0 ‘Opgewekt Pajottenland’. Dat
gebeurde in de mooi gerenoveerde
pastorij van Vlezenbeek. Met deze
ondertekening tonen de partners
hun engagement om gezamenlijk
te werken rond de klimaatdoelstellingen. Dat is een belangrijke stap,
want het toont aan dat besturen
over de gemeentegrenzen heen
willen werken aan een visie over
hernieuwbare energie en dat ze
ook willen gaan voor concrete realisaties. Het is een eerste versie van
het ambitiekader en die ambities
zullen doorheen het traject uiteraard meer vorm krijgen en verfijnd
worden.
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Uitgangspunten bij het engagement zijn inzetten op hernieuwbare energie,
het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen en het versterken van de
open ruimte. Het ambitiekader telt volgende tien punten.

Ambitie 1: een opgewekt

Ambitie 6: een diversiteit

Ambitie 2: een ruimtelijke
opgave, op maat van
het Pajotse landschap.

Ambitie 7: elke schaal en

Ambitie 3: hefboom voor
een krachtig landschap
in al zijn glorie.

Ambitie 8: intergemeentelijke en innovatieve
gebiedsgerichte
samenwerkingen.

Ambitie 4: eerst bespa-

Ambitie 9: een transitie

Ambitie 5: hernieuwbaar
en lokaal geproduceerd

Ambitie 10: woorden en

Pajottenland in 2040,
energieneutraal en
klimaatbestendig.

ren, dan produceren.

aan hernieuwbare
energiebronnen.

elke vorm is van belang.

met, door en voor
iedereen.

daden: een sterke visie
vertaald in concrete
acties.

WONEN

Energiezuinig bouwen?
In 2020 wijzigen de energiepremies

Wie plannen heeft om zijn woning energiezuinig te
verbouwen, kan ook in 2020 nog een premie aanvragen
bij netbeheerder Fluvius. De premies blijven behouden,
maar het premiebedrag bij een aantal werken wordt
verlaagd.*

Dakisolatie

€ 4/m² werken via aannemer
€ 2/m² doe-het-zelf

Buitenmuurisolatie en
isolatie aan binnenkant
van een buitenmuur

€ 15/m²

Vloerisolatie

€ 6/m²

Hoogrendementsbeglazing € 8/m²
Warmtepomp

Afhankelijk van systeem,
min. € 300 en max. € 1.500

Warmtepompboiler

€ 300 (max. 40 % factuur)

Zonneboiler

€ 550/m² (max. € 2.750 en
40 % factuur)

* onder voorbehoud van aanpassingen die de nieuwe
Vlaamse Regering kan beslissen vóór het einde van
2019.

Wie bovendien binnen een termijn van 5 jaar 3 nieuwe
investeringen (uiteraard uit de lijst van werken die in
aanmerking komen voor een premie) uitvoert, kan
aanspraak maken op een totaalrenovatiebonus.
Voor de vernieuwde voorwaarden van de verschillende
premies én de aanvraagformulieren, kan je terecht
op de website van Fluvius: www.fluvius.be. Je kan de
premies ook elektronisch aanvragen op de website.
Voor meer concrete vragen en informatie over al
deze wijzigingen, nieuwe aanvraagdocumenten en
hulp bij de aanvraag kan je terecht bij de Woonwinkel
Zennevallei.
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 in Ruisbroek),
• woensdag van 13 tot 15 uur (gemeentehuis),
• of na afspraak.

DECEMBER 2019

5

6

NIEUWS

Nieuwbouw Wildersportcomplex
Na de verschillende herstellingswerken die al werden
uitgevoerd aan het sportcomplex, wordt in 2020
een nieuwe sporthal gebouwd. Voor de afbraak en
nieuwbouw opteert het gemeentebestuur voor een
“Design en Build” formule. Deze procedure werd ook
na de brand van de sporthal in Ruisbroek toegepast en
laat toe de ontwerp- en realisatiefase in één opdracht
te verwezenlijken.
De duur van de bouwwerken bedraagt volgens
het bestek dertien maanden. Als alles volgens plan
verloopt, zou de nieuwe sporthal klaar moeten zijn
tegen eind augustus 2021. Tijdens de werken moeten
de sportverenigingen tijdelijk uitwijken naar andere
zalen in en buiten de gemeente. De nieuwe sportzaal
van de gemeentelijke basisschool Den Top en de
sporthal A.J. Braillard in Ruisbroek worden alvast
maximaal ingezet. De sportdienst staat de verenigingen,
zoals in het verleden, ook bij in het zoeken naar
uitwijkmogelijkheden en alternatieven.

een turnzaal, een spelersgang, een berging voor het
onderhoud, een economaat, een toezichtslokaal,
sanitaire ruimtes, een technische ruimte, een
circulatie-ruimte, een personenlift, een spiegelzaal,
een polyvalente zaal en een optionele boulderzaal.
Uniek aan de nieuwe sporthal is de combinatie met
een schoolbibliotheek met afhaalpunt voor Zuun en
Negenmanneke. Zo worden sport en leesplezier dichter
bij elkaar gebracht voor onze schoolgaande jeugd.
Sportdienst, Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 14 20

Tijdens de werkzaamheden blijven
de cafetaria en het zwembad in gebruik.

De plannen van de nieuwbouw bevatten o.a. een
iets grotere sportzaal, specifieke sportuitrusting voor
volleybal, tennis, basketbal, zaalvoetbal en badminton,
een berging, groepskleedkamers, kleedkamers voor de
scheidsrechters, een afzonderlijke gevechtsportzaal,

© Tineke De Vos
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MOBILITEIT

Alternatieven openbaar vervoer tijdens
de werken in Ruisbroek
Sinds de werken in Ruisbroek ervaren heel wat inwoners
problemen met het openbaar vervoer. Buslijn 50 van
MIVB werd onderbroken waardoor haltes Sportcentrum,
Kapel Ruisbroek, Voetbalclub, Beka, Waterbury en
Lot station niet worden bediend en het eindstation
verschuift naar de Wandelingstraat. Lijn 810 van De Lijn
rijdt een omgeleid traject. Dat vervangtraject gaat via
R0/E19. Omdat de bussen van MIVB maximum 50 km/
uur kunnen rijden, kunnen zij dit vervangtraject niet
afleggen.
Om toch vlot op je eindbestemming te geraken en/of
het traject tussen Ruisbroek en Lot af te leggen, zijn er
enkele alternatieven. Wij sommen ze graag voor je op:

Reizigers van MIVB (buslijn 50)
• Zij kunnen op vertoon van een geldig MIVB/MTB
abonnement met de S2-trein van de NMBS reizen van
het station in Ruisbroek of Lot tot aan het Zuidstation in
Brussel.
• Op vertoon van een MOBIB- kaart kunnen MIVBreizigers tussen de haltes Kerk Ruisbroek en Lot Station
gebruik maken van bus 810 van De Lijn.
• Opstappen op bus 50 aan de kerk van Ruisbroek? Er
worden extra fietsstallingen voorzien om je fiets veilig
kwijt te geraken.
• Kom je met de auto? Vlakbij het tijdelijke eindpunt
van Lijn 50 in de Wandelingstraat, is er voldoende
gratis parkeerplaats aan de sporthal A.J. Braillard.

Meer info over MIVB: www.stib-mivb.be

Reizigers van De Lijn (buslijn 810)
• Zij kunnen vanaf 1 november gebruik maken van
buslijn 50 tussen de haltes Wandelingstraat en
Ruisbroek kerk. Het is voldoende je abonnement van
De Lijn te tonen.

Meer info over De Lijn: www.delijn.be
Via www.delijn.be/routeplanner plan je je route in real
time.

Via www.stib-mivb.be/tripplanner kan je terecht voor je
route in real time.

Alle info over de wegenwerken
in Ruisbroek vind je op
www.sint-pieters-leeuw.be/wegenwerkenruisbroek

Dienst Mobiliteit, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-PietersLeeuw, T 02 371 22 92, mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be

Opgelet: Door een chauffeurstekort paste De Lijn vanaf
4 november enkele ritten in de vervoerregio Vlaamse Rand
aan. Dat geldt onder andere ook voor de buslijnen 170 en 171
die onze gemeente bedienen. Alle informatie en een
volledig overzicht over de aangepaste dienstregeling
vind je op www.delijn.be.

DECEMBER 2019

7

8

CULTUUR

Leeuwse cultuurraad doet open oproep
naar 5 extra leden
Ben je gebeten door cultuur? Heb
je een visie over het cultuurbeleid
of zit je met verfrissende en
vernieuwende ideeën? Dan is de
Leeuwse cultuurraad misschien wel
op zoek naar jou!
Naast de 54 vertegenwoordigers
van de erkende verenigingen,
houdt de cultuurraad voor de
eerste keer 5 plaatsen vrij voor
mensen met een hart voor cultuur,
die niet verbonden zijn aan een
vereniging.

Hoe stel ik me kandidaat?
Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw
met een engagement voor cultuur
kunnen zich kandidaat stellen.
Motiveer je kandidaatstelling op
basis van individuele betrokkenheid,
interesse, deskundigheid en/of
engagement op cultureel vlak.
De verbondenheid met de lokale
gemeenschap en het gebruik
van het Nederlands als enige
voertaal is hierbij een waardevol
en noodzakelijk element. Hou
er rekening mee dat “actief zijn
binnen een vereniging” of “eerder
lidmaatschap van de cultuurraad”
geen motiveringen zijn. Erkende
verenigingen vaardigen immers zelf
een lid af ter vertegenwoordiging.
Je kan je kandidatuur samen met
je contactgegevens en motivatie
bezorgen aan het secretariaat van
de raad via cultuur@sint-pietersleeuw.be.

de algemene vergadering over
de weerhouden kandidaturen. De
nieuwe leden worden aanvaard in
volgorde van het stemmenaantal.
Om aanvaard te worden als lid
moet je dan ook minstens de helft
plus één ja-stem krijgen.

Hoe lang ben ik lid wanneer ik
verkozen ben?

Wie beslist over de kandidaturen?

Je bent lid gedurende één
beleidsperiode, daarna doet
de cultuurraad opnieuw een
algemene oproep. Natuurlijk kan je
je dan opnieuw kandidaat stellen.

De algemene vergadering van
de cultuurraad stemt over de
kandidaturen. Aan de hand van
de gestelde voorwaarden stemt zij
over het al dan niet weerhouden
van een kandidatuur. Daarna stemt

Cultuurdienst,
Joseph Depauwstraat 25,
1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 63 08,
cultuur@sint-pieters-leeuw.be
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Het volledige reglement
kan je raadplegen via
www.sint-pieters-leeuw.be/
cultuurraad.

BEGRAAFPLAATSEN

FOTOWEDSTRIJD

LENS OP DEMENSie
Rond dementie hangt een dermate groot taboe dat mensen
met dementie en hun omgeving daar veel nadelen van
ondervinden. Tijd om daar verandering in te brengen en ons
te focussen op de mens achter dementie.
Als “dementievriendelijke gemeente” wil Sint-Pieters-Leeuw
dan ook aansluiten bij de fotowedstrijd van fotogroep EOS
Wevelgem in samenwerking met het woonzorgcentrum Gulle
Heem. Tot 20 februari 2020 kan je 1 tot maximum 4 foto’s
indienen waarin dementie en de warme zorg bij dementie
centraal staan. De jury bestaat onder meer uit fotograaf
Michiel Hendryckx en vooraanstaande professionals uit de
ouderen- en dementiezorg. Enkele bewoners van WZC Gulle
Heem vervolledigen de jury.
EOS Wevelgem hecht veel belang aan foto’s die op een
respectvolle manier genomen zijn. De waardigheid van de
gefotografeerde(n) is daarbij essentieel.
Natuurlijk kan je met deze wedstrijd ook mooie prijzen winnen!
De eerste 3 laureaten ontvangen een afdruk van 80 bij 120
cm en een geldprijs. De volgende 12 laureaten krijgen een
afdruk van 46 bij 60 cm. De moeite waard dus om jouw
prachtfoto in te zenden!
het wedstrijdreglement en bijkomende informatie vind je
op de website van fotogroep EOS: www.eos-wevelgem.be of
op hun Facebookpagina. Mailen kan naar lens-opdemensie@eos-wevelgem.be

Kennisgeving
over de 15-jarige
concessies die
vervallen in 2020
In 2020 vervallen meerdere 15-jarige concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen.
Dit geldt zowel voor vergunningen van graven in volle grond als in het columbarium.
Gekende concessiehouders of aanverwanten schreven we al persoonlijk aan.
Concessiehouders worden ook op de hoogte gesteld via een aanplakbericht op het
betrokken graf, de columbariumnis en de
ingangen van alle begraafplaatsen.
Tot 31 december 2020 hebben concessiehouders of aanverwanten de mogelijkheid
om hun concessie te verlengen. Bij niet-verlenging, zullen de grafzerken weggenomen
worden en zal de as van de niet verlengde
concessie, uitgestrooid worden.
Betreffende het tarief en betaling voor
de verlening kan je terecht bij de dienst
Burgerlijke Stand, T 02 371 22 45,
burgerlijke.stand@sint-pieters-leeuw.be
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POLITIE

Uw mening over de politie:
resultaten bevolkingsbevraging
Het afgelopen jaar werd een bevolkingsbevraging georganiseerd bij de inwoners van diverse gemeenten.
Ook onze lokale politiezone Zennevallei deed mee! In totaal werden maar liefst 4.200 vragenlijsten verstuurd en
namen 1.400 inwoners deel aan de enquête.

Voor de respondenten die de afgelopen periode
contact had met de politie gaf 70 % aan tevreden tot
heel tevreden te zijn. Die tevredenheid is het hoogst
in geval van verloren en gevonden voorwerpen,
vragen om informatie, controle door de politie en
verkeersongelukken. Het minst tevreden zijn inwoners
op vlak van gerechtelijk onderzoek. Dit is dan ook een
aandachtspunt.

Aangiftebereidheid
Welke buurtproblemen?
De meest ervaren buurtproblemen zijn in volgorde van
belangrijkheid: snelheid in het verkeer, sluikstorten en
zwerfvuil, hinderlijk parkeren, agressief verkeersgedrag
en woninginbraak. Niet toevallig is daarom beslist de
top 3 buurtproblemen meer en meer lokaal aan te
pakken. Dit gebeurt door middel van trajectcontroles,
de inzet van gemeenschapswachten in het kader van
parkeren en sluikstorten, parkeerfirma’s, verborgen
camera’s, extra controles …

Tevredenheid
De werking van politie werd door 67 % van de
respondenten beoordeeld met tevreden en helemaal
tevreden. Heel wat inwoners kennen intussen hun
wijkagent. Enkel bij jongeren wordt vastgesteld dat zij
hun wijkagent niet of minder kennen. Aandacht mag
ook gaan naar de groep 65-plussers. Zo wenst 90 %
van de bevraagden binnen deze leeftijdscategorie
meer contact met hun wijkagent.

infoleeuw

Onrustwekkend is de aangiftebereidheid van de
respondenten. Zo blijkt dat slachtoffers niet altijd
overgaan tot aangifte. Autodiefstallen worden in
77 % van de gevallen aangegeven. In iets meer
dan de helft van de gevallen worden pogingen tot
woninginbraak, diefstal uit auto, fietsdiefstallen en
geweld binnen het gezin aangegeven. Het minst
worden diefstal of beschadigingen aan de buitenkant
van de auto en motor- of bromfietsdiefstallen
aangegeven: iets meer dan een kwart.
Op vlak van delicten op persoonlijk niveau blijkt de
aangiftebereidheid nog schrijnender. Enkel diefstallen
met en zonder geweld worden in het merendeel van
de gevallen aangegeven (63 en 58 %). Het meest
verontrustend is de aangiftebereidheid in kader van
intimidatie, belaging en pesten via internet. Daar gaf
slechts 3 % aan aangifte te doen.

Waar ligt u wakker van?
Een laatste interessant onderdeel van de bevraging
handelde over de gewenste prioriteiten voor de
politiezone.

11

35 % van de respondenten gaf de hoogste prioriteit
aan het aanpakken van woninginbraken, 28 % aan
de aanpak van alcohol en drugs in het verkeer en
19 % aan de aanpak van diefstal met bedreiging
of geweld. 16 % stelde de snelheidscontroles als
prioriteit nummer 1 en nog eens 16 % de aanpak van
drugsverkoop in het openbaar.

Prioriteit top
1

5

35 %

Aanpak woninginbraken
2

28 %

Aanpak van alcohol en drugs in het verkeer
3

19 %

Aanpak van diefstal met bedreiging of geweld
4

16 %

Snelheidscontroles
5

16 %

Aanpak van drugsverkoop in het openbaar
De prioriteiten die werden aangegeven door de
respondenten werden gevolgd en zullen ook de
komende jaren de grootste aandacht verdienen van
de lokale politie. Zo werden de prioriteiten diefstal in
woningen, drugs, verkeer, geweldsdelicten, overlast
en cybercriminaliteit opgenomen in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de lokale politie Zennevallei.
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Jubilarissen
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‘Inbreken? Niet bij mij!’

GOUDEN BRUILOFT / 4 OKTOBER
Antoine Roosens en Emilienne De Neef

Nu de donkere maanden naderen, is het tijd om
je af te vragen wat je kan doen om inbraken te
voorkomen.
Vaak hechten we pas belang aan de beveiliging
van onze woning wanneer het te laat is. Maar de
cijfers liegen niet. Zo worden er in België meer dan
141 inbraken per dag gepleegd! In Sint-Pieters-Leeuw
klokten we eind 2018 af met 245 inbraken. In 2017
waren dit nog 333 inbraken.

1

2

Goede gewoonten
Een inbraak voorkomen begint bij goede
gewoonten zoals het steeds op slot doen van
deuren en ramen, het verbergen van aantrekkelijke
voorwerpen zoals een computer, smartphone,
GPS ..., de indruk geven dat er iemand aanwezig
is in je woning door verlichting met tijdschakelaars
te gebruiken of door aan je buren te vragen om
de rolluiken omhoog en omlaag te doen ... Deze
kleine maatregelen zijn gemakkelijk en bovendien
helemaal gratis.

DUBBELE GOUDEN BRUILOFT / 12 AUGUSTUS
1
2

Hubert Tierens en Anne-Marie Willems
Francis Jacobs en Estella Tierens

Extra politie
Tijdens de donkere maanden zullen er verschillende
acties plaatsvinden. Extra patrouilles en controles,
een extra ronde van de wijkagent ... Aan acties
geen gebrek. Wil je zelf initiatieven nemen om
bijvoorbeeld je buren beter te leren kennen
en zo inbrekers af te schrikken? Op de website
www.1dagniet.be vind je talrijke preventietips!

100 JAAR / 11 OKTOBER
Germana De Winter

infoleeuw

WEGENWERKEN

Wij werken aan …
> Collector Zuunbeek Fase II

> Aanleg fietspaden Galgstraat/Pepingensesteenweg

Riolerings- en wegenwerken

Fase Victor Nonnemanstraat
Doorgaand verkeer Victor Nonnemanstraat
onderbroken.
30 september 2019
13 december 2019

Fase 2b Pepingensesteenweg
Doorgaand verkeer onderbroken.
12 november 2019
30 april 2020

> Fabriekstraat fase II
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer onderbroken.
augustus 2019
december 2020

> Deel 2a tussen Wandelingstraat tot Laekebeeklaan
19 augustus 2019

31 januari 2020

Collector Zuunbeek. Fase Victor Nonnemanstraat

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.

Fabriekstraat deel 2a t.h.v Wandelingstraat

De vermelde begin- en einddata kunnen
steeds wijzigen naar aanleiding van
ongunstige weersomstandigheden.

DECEMBER 2019

13

