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Welkom op onze
kleuterhappening
Lees meer op pag. 6

Luc Deconinck, burgemeester
T 02 371 22 11
luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: 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
M 0495 58 96 25
jos.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Financiën en begroting •
Personeelsbeleid (inclusief pensioenen personeel) • Sport •
Waterbeheer

Jan Desmeth, schepen
M 0495 58 96 28
jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Cultuur • Mobiliteit en verkeer •
Archivering • Erediensten • Roerend en onroerend erfgoed

Luc Van Ruysevelt, schepen
T 02 371 22 08 • M 0495 58 96 23
luc.vanruysevelt@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Markten, kermissen en foren •

Lokale economie • Senioren

Marleen De Kegel, schepen
T 02 371 22 02 • M 0473 41 24 74
marleen.dekegel@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Vlaams beleid • Integratie-en inburgeringsbeleid • Gelijke kansenbeleid • Toerisme • Ontwikkelingssamenwerking • Stedenbanden en Internationale samenwerking

Lucien Wauters, schepen
M 0495 58 96 27
lucien.wauters@sint-pieters-leeuw.be

Beste
Leeuwenaar,
Met het nieuwe jaar hopen we dat ieders goede voornemens mogen uitkomen. Op lokale schaal werken
we alvast voort vanuit een constructieve continuïteit.
Voor de gemeente staan een aantal grote projecten
op stapel die leven en werken in Leeuw aangenamer
zullen maken.
De cijfers van ons budget 2017 tonen dat we investeren en extra middelen vrijmaken voor infrastructuur, veiligheid en bestrijding van wateroverlast. U kunt er meer
over lezen in deze editie. We zijn er ook trots op dat we
dit zullen realiseren met een budget in evenwicht en
zonder belastingverhoging.
We willen graag maximaal voorbereid zijn voor de
uitdagingen die op ons afkomen en wensen u daar
zoveel mogelijk bij te betrekken. Zo kunt u participeren
door lid te worden van een van de vele adviesraden,
zoals de seniorenraad, de cultuurraad, de sportraad
en ouderraad. Met de adviezen van deze raden houden we wel degelijk rekening.
Maar er zijn nog andere inspraakmogelijkheden.
Betrokken burgers kunnen momenteel opmerkingen
formuleren bij de drie ruimtelijke uitvoeringsplannen
(RUPS) die een invloed zullen hebben op onze
ruimtelijke ordening, zie pag. 8-9.
Onze democratie wordt alleen maar sterker van burgers die participeren en constructief meedenken. En
ons lokale niveau biedt daarvoor uitstekende kansen!

BEVOEGDHEDEN: Gemeentelijke gebouwen • Nutsvoorzieningen • Tewerkstelling • ICT • Volksgezondheid en welzijn

Gunther Coppens, schepen
M 0468 10 92 86
gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Onderwijs • Kunstonderwijs •
Bibliotheek • Afvalbeleid • Milieu en Groen (inclusief natuurreservaten)

Bart Keymolen, schepen
M 0478 21 29 98
bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Openbare werken • Jeugd- en
speelplein-werking • Gezins- en kinderopvang • Buitenschoolse
kinderopvang • Landbouw

Paul Defranc, OCMW-voorzitter/schepen
M 0471 05 42 06
paul.defranc@ocmwspl.be
BEVOEGDHEDEN: OCMW • Sociale zaken (inclusief

pensioenen algemeen)
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Met winterse groeten,
Luc Deconinck,
burgemeester

Interessante data!
WEKELIJKSE VRIJDAGMARKT RINK
Elke vrijdag van 15 tot 19 uur aan de Rink.
INFO: dienst Markten, T 02 371 22 53.

WEKELIJKSE WOENSDAGMARKT
NEGENMANNEKE
Elke woensdag van 9 tot 13 uur.
INFO: dienst Markten, T 02 371 22 53.

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

PERMANENTIE WIJKTEAM
• RUISBROEK
8 februari van 9 tot 11 uur in het buurthuis 1601,
Kerkstraat 10. Avondspreekuur op 8 februari van
18 tot 20 uur in ‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A.

Dieren aan
de leiband en
hondenpoep
Wie zijn hond uitlaat op de openbare plaats,
moet steeds in het bezit zijn van een hondenpoepzakje. Uitwerpselen van de hond
moeten op de openbare plaats onmiddellijk
worden verwijderd.
Daarbovenop moet je je hond op de openbare plaats steeds aangelijnd laten rondlopen. Tenslotte moet je steeds de controle
over het dier kunnen behouden en beletten
dat het zich agressief opstelt tegen voorbijgangers of andere dieren.
Algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties
• Zie Art. 5.1 en 5.2

• NEGENMANNEKE
• 1 februari: van 9 tot 11 uur en van 18 tot 20 uur
• 15 februari: van 9 tot 11 uur en van 18 tot 20 uur
in Negenhof, Sint-Stevensstraat, 62.
INFO: dienst Maatschappelijke Veiligheid,

T 02 371 63 18.

COLOFON infoLeeuw is een uitgave van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
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.
Copywriting: Jan Van Hoecke, jan@bodycopy.be Cartoon: Dieter Bevers, Quatsch bvba.

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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Sluitend budget voor 2017
In het exploitatiebudget 2017 plant het gemeentebestuur
38,3 miljoen euro inkomsten en 35,3 miljoen uitgaven. Met
dit resultaat en een aanzienlijk pakket investeringsuitgaven
slaagt het bestuur erin om een sluitend budget voor te
leggen, zowel op kasbasis als op de financieringsmarge in
het meerjarenplan.
De personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven op hetzelfde niveau als in 2016.

Al voor het derde opeenvolgende jaar konden de investeringen met eigen middelen worden betaald. Door het
gelijktijdig verder aflossen van uitstaande leningen is de
schuldenlast fors gedaald. Dit geeft ons zuurstof om nieuwe
investeringen te doen.
Voor het jaar 2017 staan voor meer dan 9 miljoen euro
investeringen op het programma, voor 2018 nog 6 miljoen
euro.

40 % van het exploitatiebudget wordt opgeslorpt door
personeelsuitgaven. In het begin van deze legislatuur is in
het meerjarenplan vooral op personeelsvlak een besparing
doorgevoerd om waar mogelijk diensten samen te voegen
en efficiënter in te zetten. Dit geeft nu wat ruimte om extra
personeel in te zetten op nieuwe noden, met een vierde
gemeenschapswacht, een projectingenieur en een handhavingsambtenaar.
Naar aanleiding van de wateroverlast in mei en juni 2016
heeft het bestuur beslist om snel maatregelen te treffen
tegen de wateroverlast. De aanwerving van een waterbeheersingsambtenaar moet er voor zorgen dat de nieuwe
projecten snel en accuraat worden uitgevoerd. Voor de
uitvoering van die werken wordt in 2017 en in 2018 telkens
800.000 euro geïnvesteerd.

Een opsomming van de grootste
projecten in 2017 (in euro)

De toelage aan het OCMW werd met 190.000 euro verminderd in het kader van de integratie gemeente-OCMW.
De afdeling ICT en het secretariaat werden vanaf dit jaar
overgenomen door de gemeente, zodat deze kosten nu in
het gemeentebudget zijn opgenomen. De werkingskosten
blijven nagenoeg stabiel.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nieuwe voetbalinfrastructuur Vlezenbeek: 600.000.
Vernieuwen sporthal Wildersportcomplex: 400.000.
Herinrichten pastorie Vlezenbeek: 450.000.
Vernieuwen voetpaden (Galgstraat en
Pedestraat): 500.000.
Asfalteren en onderhoud wegen: 800.000.
Vernieuwen fietspaden: 800.000.
Projecten wateroverlast: 900.000.
Wegenwerken Fabriekstraat: 950.000.
Cameraplan: 300.000.

Melden van evacuatieoefeningen verplicht
Als werkgever ben je verplicht om minstens één keer per jaar een brandoefening
te organiseren (KB dd 28.03.2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen - art 27). Plan je in de toekomst een brand- en evacuatieoefening? Dan
ben je verplicht om het hulpcentrum Vlaams-Brabant op de hoogte te brengen
om nutteloze interventies van de hulpdiensten te vermijden.
Download het meldingsformulier op www.sint-pieters-leeuw.be/leven-welzijn/
veiligheid-preventie/brand-en-evacuatieoefeningen en stuur het ingevuld naar
de ambtenaar Noodplanning via tom.pardaens@sint-pieters-leeuw.be of naar
onderstaand adres. Doe dit minstens twee weken voor de oefening.
INFO: Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw, dienst Maatschappelijke Veiligheid ter

attentie van de heer Tom Pardaens, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
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Eandis vernieuwt tijdsturing elektrische
boilers en accumulatiekachels
In het voorjaar van 2017 vernieuwt Eandis zijn sturingssysteem voor elektrische boilers en accumulatiekachels in
Halle en Sint-Pieters-Leeuw. De meeste bewoners zullen
helemaal niets merken van die aanpassing.

automatisch met de nieuwe signalen en zorgt ervoor dat
je toestellen gewoon blijven werken als de oude signalen
worden uitgeschakeld.

Gezinnen met een oude elektriciteitsinstallatie van voor
1982 waarop een elektrische boiler of accumulatiekachel
is aangesloten, ondervinden mogelijk wel impact. Omdat
een aantal verouderde signalen zullen worden vernieuwd, moet Eandis die installaties in specifieke gevallen
uitrusten met een nieuwe ontvanger.
Eandis contacteert alle betrokken gezinnen persoonlijk
voor een afspraak. Een technicus komt dan bij je langs
voor de aanpassing. Dat is uiteraard volledig kosteloos en
duurt ongeveer 30 minuten. De nieuwe ontvanger werkt

Infomoment maandag 6 februari

Waterbeheersing
Het gemeentebestuur organiseert een infomoment over de
geplande acties in het kader van wateroverlast in deelgemeenten Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken.
Alle bewoners en eigenaars van deelgemeenten Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken nodigen wij uit op maandag
6 februari om 20 uur in de zaal Molenborre.
Je bent van harte welkom!

Aanmeldsessie voor
inschrijvingen voor
schooljaar 2017-2018
Op donderdag 16 februari 2017, van 15 tot 19uur, organiseert de dienst Onderwijs samen met het Huis van het Kind
een aanmeldsessie voor inschrijvingen voor schooljaar
2017-2018 en kinderen geboren in 2015. Je kan dan zonder
afspraak naar de bibliotheek komen (Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw) en samen met één van onze medewerkers je
kind(eren) aanmelden voor een basisschool in Sint-PietersLeeuw, Beersel en/of Halle.

INFO: dienst Openbare Werken, T 02 371 22 11,
148 mm

Naar school in
Beersel, Halle of
Sint-Pieters-Leeuw

154 mm

Voor

openbare.werken@sint-pieters-leeuw.be

Je kind inschrijven
voor schooljaar
2017 - 2018

Aanmelden
op de
computer

Alle kinderen
13/02/2017 tot 3/03/2017

148 mm

Voor

Broers / zussen / kinderen personeel
5/12/2016 tot 16/12/2016

154 mm

Stap voor stap

DESIGNTEMPLATE
• Voor alle kinderen geboren in 2015
SQUARE 148 - AFGERONDE HOEKEN
Formaat : 148 x 148 mm

• Alle oudere kinderen die nog niet
veranderen
van school

Importeer dit bestand op een aparte laag in jouw opmaakprogramma.
naar school
gaan of willen
Vergeet niet deze laag onzichtbaar te zetten bij het exporteren
van de uiteindelijke
PDF.
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Broers / zussen / kinderen personeel
12/01/2017 tot 13/01/2017
Alle kinderen
Mail toewijzing 23/03/2017 tot 24/03/2017
of weigering

Bruto formaat (154 x 154 mm)

Netto formaat + 3 mm snijmarge (aﬂoop).
Laat de achtergrond en alle afbeeldingen doorlopen tot aan deze
rand. voor
NIET

Netto formaat (148 x 148 mm)

kinderen die al
ingeschreven zijn in een school

Afgewerkt formaat. Hier wordt jouw drukwerk gesneden.

Veiligheidszone
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DESIGNTEMPLATE
Broers / zussen / kinderen personeel
16/01/2017
tot 3/02/2017
SQUARE
148
- AFGERONDE
HOEKEN
school
Formaat : 148 x Alle
148 mm
kinderen

Importeer dit bestand
op een aparte
laag in jouw opmaakprogramma.
tot 5/05/2017
28/03/2017

Blijf met jouw tekst of andere belangrijke informatie minimum
3 mm binnen het netto formaat

www.basisschool-aanmelden.be
Voor

148 mm
154 mm

Inschrijving in
Vergeet niet deze laag onzichtbaar te zetten bij het exporteren van de uiteindelijke PDF.
de school
Bruto formaat (154 x 154 mm)
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Netto formaat + 3 mm snijmarge (aﬂoop).
Laat de achtergrond en alle afbeeldingen doorlopen tot aan deze rand.

Netto formaat (148 x 148 mm)

• Hier
www.basisschool-aanmelden.be
Afgewerkt formaat.
wordt jouw drukwerk gesneden.
Veiligheidszone
•

stefanie.carbon@ond.vlaanderen.be of 0492 34 60 00

Blijf met jouw tekst of andere belangrijke informatie minimum
3 mm binnen het• netto
formaat
Gemeente
Beersel 02 359 18 51

• Stad Halle 02 365 97 13
148 mm
154 mm

Voor

• Gemeente Sint-Pieters-Leeuw 02 371 22 38
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Zondag 12 februari

Kleuterhappening

Van 27 februari tot en met 3 maart

Kleuter- en
sportkamp tijdens
de krokusvakantie
Op zondag 12 februari wordt de sporthal omgetoverd tot
een groot speelparadijs voor de allerkleinsten met een
groot aanbod aan kindvriendelijk speelmateriaal zoals:
• SPRINGKASTELEN
• KLIM- EN KLAUTERPARCOURS
• FIETSEN
• GROTE BOUWBLOKKEN
• LEUKE PUZZELS
•…
De kleuters moeten onder begeleiding zijn van minstens 1
volwassene. Gelieve de zaal enkel te betreden met aangepast schoeisel zoals sportschoenen of turnpantoffels.
Voor: kinderen van 3 tot 6 jaar.
Uur: Van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Waar: Sporthal Wildersportcomplex, Sportlaan 11,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Prijs: 3 euro per kleuter.
Inschrijving: ter plaatse.
De cafetaria zal ook open zijn.
INFO: Sportdienst, Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

T 02 371 14 20, sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
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De kampen vinden telkens plaats van 9 tot 16 uur. De
kinderen worden elke dag door een volwassen begeleider naar sporthal A.J. Braillard, Wandelingstraat 54, 1601
Ruisbroek gebracht en opgehaald. Er zal dagelijks opvang
worden voorzien vanaf 8 uur ’s ochtends en na het kamp
tot 17 uur. Daarna zijn de ouders verantwoordelijk voor hun
kinderen.
Voor wie
• Kleuterkamp: voor kinderen van 3 tot 6 jaar.
• Omnisportkamp: voor kinderen van 6 tot 14 jaar.
Inschrijving: via de website www.sint-pieters-leeuw.be/
sport waar je op het logo TicketGang klikt.
Prijs: 70 euro per kind.
Dit moeten de kinderen meenemen: een lunchpakket,
een tussendoortje (liefst een stuk fruit), drank (liefst water),
sportieve kledij, sportschoenen of turnpantoffels. Gelieve
de eerste dag ook zwemgerief te voorzien zoals een zwembroek of badpak (geen losse kledij) en een handdoek
want zwemmen kan de eerste dag al op het programma
staan.

Hartveilige gemeente
Animatoren
speelpleinwerking
gezocht
Heb je ongelooflijk veel zin om tijdens de zomervakantie
als animator of hoofdanimator op het speelplein te staan?
Of wil je stage lopen op ons plein? Vul dan vóór woensdag
1 maart het kandidatuurformulier online in op
www.sint-pieters-leeuw.be/jeugd en klik dan op de
link ‘Speelpleinwerking animatoren’. Daar vind je ook
alle nodige informatie terug.

Het gemeentebestuur werkt samen met het Rode Kruis in
het kader van een hartveilige gemeente sinds 26 oktober
2015. Het Hartveilig-project zorgt ervoor dat mensen leren
werken met een automatische externe defibrilator (AED).
Die AED’s zijn op verschillende publieke plaatsen aanwezig
in de gemeente: WZC Zilverlinde, Hoofdbibliotheek Rink,
Sporthal Ruisbroek, Wildersportcomplex, GC Merselborre.

Wat houdt de speelpleinwerking in?

Elke dag krijgen bijna 30 mensen een hartstilstand buiten
het ziekenhuis. Slechts 7 % overleeft dit. Nochtans is de kans
op overleving 70 % als het slachtoffer de eerste drie à vier
minuten wordt gereanimeerd. Daarom is Hartveilig belangrijk. De organisatie beoogt zoveel mogelijk mensen met
een plotse hartstilstand te helpen.

Tijdens de speelpleinwerking in juli & augustus worden kinderen opgevangen van 2,5 tot 12 jaar. De animatoren en
hoofdanimatoren zorgen ervoor dat de kinderen zich geen
moment vervelen. Elke week worden er rond een bepaald
thema leuke activiteiten georganiseerd. Als animator neem
je initiatief, draag je verantwoordelijkheid, beschik je over
een portie inlevingsvermogen en zorg je ervoor dat iedereen zich amuseert.

Voorbereiding en vergoeding
Beschik je nog niet over een animatorattest? Dan raden
we je aan een cursus van animator in het jeugdwerk bij
een erkende organisatie te volgen. Mits je aan de voorwaarden voldoet, kan een deel van het cursusgeld worden
terugbetaald.
Animatoren met attest en hoofdanimatoren krijgen een
vergoeding van 10,79 euro per uur(*), zonder attest en
tijdens je stage ontvang je 33,36 euro per dag(*).

Voorbereidingsdag
Op zaterdag 22 april is er een voorbereidingsdag (aanwezigheid sterk gewenst!). Deze vindt plaats in Zonnig Leven
Jan Vanderstraetenstraat 198 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Je
leert er de andere animatoren beter kennen, je komt er te
weten met wie je in de zomer een team zal vormen en je
volgt er toffe en boeiende workshops.
INFO: jeugddienst, T 02 370 28 82,

In de AED-opleiding leren cursisten:
• hoe ze een plotse hartstilstand snel kunnen herkennen;
• hoe ze anderen moeten waarschuwen;
• hoe ze hartmassages en beademingen kunnen toedienen in afwachting van de AED;
• hoe ze de AED kunnen herkennen;
• hoe ze de AED moeten gebruiken bij de reanimatie;
• hoe ze een gereanimeerd slachtoffer moeten bijstaan tot
het hulpteam arriveert.
Geïnteresseerd in een opleiding? Schrijf je snel in via de
website van het Rode Kruis: www.act.rodekruis.be.
Wanneer: op woensdag 8 februari, 22 februari, 8 maart,
22 maart, 19 april, 10 mei en 7 juni.
Uur: van 19 tot 22 uur.
Plaats: Site Brabantpoort (Lokaal Rode Kruis,
Pepingensesteenweg 250.02 te Sint-Pieters-Leeuw).
INFO:

• Luc De Tobel, lesgever eerstehulpverlening/voorzitter,
T 0470 21 35 15
• Leo Vanderstraeten, Animator Hartveilig, T 0475 53 47 99

speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be
(*) Deze vergoedingen zijn afhankelijk van de index.
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ruimtelijke
uitvoeringsplannen in
openbaar
onderzoek

Op 24 november 2016 werden door
de gemeenteraad drie ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUPS) voorlopig
vastgesteld. Nu liggen ze voor alle
geïnteresseerden ter inzage.
Tot en met 6 maart kan je bezwaren
en opmerkingen formuleren.
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1
RUP Bergpoort
Het RUP Bergpoort betreft de Bergensesteenweg vanaf
de Frans Baesstraat tot aan de Colruytwinkel. Het RUP
bestaat uit de herneming van het gebied ‘Bergpoort’ uit
het vernietigde RUP Wilderveld en aldus de herziening
van een deel van het BPA ‘Wilderveld’ en het BPA ‘Steenweg op Groot-Bijgaarden’. Het gaat om de zone voor
grootwinkel, zone voor bedrijvigheid en zone voor wonen
en een nieuwe ontsluitingsweg voor het plangebied.
De huidige BPA’s zijn verouderd en beantwoorden niet
meer aan de gewijzigde stedenbouwkundige visie voor
het gebied en aan de feitelijke evolutie van deze zone.

Doelstellingen
• Een antwoord bieden op de gewijzigde vraag
naar ruimte voor handelszaken en KMO’s in het
plangebied.
• Het structureren van de ontwikkelingen aan de
Bergensesteenweg, zowel ter bevordering van de
verkeersveiligheid en de leefbaarheid als van de
bedrijvensites langs de steenweg.
• Het behouden van een verweving tussen wonen
en werken conform de opties in het gemeentelijk
structuurplan.
• Het plangebied inbedden in zijn omgeving, zowel
voor de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer als voor de langzame verkeersverbindingen.
• Het vrachtverkeer op termijn via de Drie Fonteinenbrug naar de RO laten rijden om de N6 te ontlasten.

2

3

RUP Rodebeek

RUP Vangaever

Het RUP Rodebeek presenteert een alternatief voor de
geselecteerde woonwagenterreinen in het provinciaal RUP ‘Weekendverblijven, campings en residentiële
woonwagenterreinen’.

Het RUP Vangaever wordt opgemaakt in uitvoering van
een positief planologisch attest. Het bedrijf Vangaever
aan de Bergensesteenweg is gespecialiseerd in Bobcat-machines en de productie van aanbouwonderdelen. Het planologisch attest voorzag in een beperkte
uitbreiding van ongeveer 250 m² in het agrarisch gebied
achteraan de bestaande bedrijfsloods. De uitbreidingsbehoefte omvat een opslagplaats en bovenliggende
bureaus. Het geheel zal ten opzichte van het achterliggende openruimtegebied worden afgeschermd met
een ruime groenbuffer.

Dit RUP omvat twee plangebieden: Hoogelst en Fazantenlaan. Plangebied Hoogelst (Bergensesteenweg
700/700b) beoogt de uitbreiding van het woonwagenterrein aansluitend bij het reeds bestaande woonwagenterrein. Het tweede plangebied Fazantenlaan (Bergensesteenweg 777) omvat een inbreidingsproject voor
woningbouw.

Doelstellingen plangebied Hoogelst

Doelstellingen

• Bundeling van de twee locaties voor kleinschalig
wonen in verplaatsbare constructies op één terrein.
• Het noordelijk terrein uitbreiden met een reservegebied zodat maximaal 45 woonwagens kunnen
worden geplaatst.
• Het tijdelijk maken van de bestemming woonwagenterrein met vastlegging van de nabestemming agrarisch gebied.

• Vertaling van het positief planologisch attest van
20/06/2011 in een RUP met voldoende garanties
naar buffering, ruimtelijke kwaliteit, beeldwaarde
en straatbeeld.
• Rechtszekerheid en ontwikkelingsperspectieven
bieden aan Vangaever op lange termijn.
• De visuele inpassing in en buffering ten aanzien
van het achterliggende landschap.

Doelstellingen plangebied Fazantenlaan
• Een kwaliteitsvol woonproject met een gedifferentieerd woonaanbod (eengezins- en meergezinswoningen, sociaal wonen, bescheiden wonen, etc.)
ontwikkelen.
• Het versterken van het bestaande ruimtelijk-morfologisch weefsel, met bijzondere aandacht voor het
verblijfsgebied en een ontsluiting via de Fazantenlaan.

Bezwaren en opmerkingen?
Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen
per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste
datum voor het indienen hiervan is 6 maart.
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Laat geen
onbekenden
binnen
Dieven kunnen zich voordoen als politie-inspecteur,
als controleur van de water- of energiemaatschappij,
als verkoper, … om zo in je huis te raken.

Hoe herken je een politie-inspecteur?
De inspecteur draagt meestal een uniform, het logo van de politie is goed
zichtbaar. De politieambtenaar toont zijn dienstkaart en beschikt over een
naamkaartje op de borst. Kijk of je een politievoertuig ziet in de straat. De
politie zal nooit vragen om een rondleiding in je huis of waar je je geld of
juwelen bewaart. Een boete moet je nooit cash betalen. Twijfel je? Vraag
de naam van de politieman of -vrouw en bel naar de politie om hem te
controleren.

Hoe herken je een controleur van een nutsmaatschappij?
Een controleur van de nutsmaatschappij komt om de 2 jaar tijdens de
werkuren op weekdagen. Een controleur beschikt over een dienstkaart
en draagt een herkenbaar uniform met het logo van de maatschappij
(Eandis, Infrax, …). Rekeningen moet je nooit cash aan huis betalen.
Kijk of je een voertuig van de maatschappij ziet in de straat.
Bij verdachte situaties, bel de politie op het noodnummer 101!
INFO: dmv.preventie@vlaamsbrabant.be of

www.vlaamsbrabant.be/criminaliteitspreventie
(Bron afbeelding: www.besafe.be)
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Algemene tips
• Laat huis-aan-huis verkopers nooit
binnen.
• Weiger mensen die vragen om naar
het toilet te gaan of de telefoon te
gebruiken.
• Let goed op de handelingen van de
persoon.
• Vermeld op de deurbel alleen je
familienaam. (zo is het niet duidelijk
hoeveel personen er wonen).
• Kijk eerst door het raam of kijkgaatje
wie er aanbelt.
• Je bent niet verplicht om iemand
binnen te laten, ook niet de politie!

Energiepremies 2017

Identiteitskaart kwijt?
Bel DOC STOP.
Stel je voor: je raakt je portefeuille kwijt in
een drukke winkelstraat. Wat moet je doen?
Doc stop bellen!
Je geld, bankkaart,
rijbewijs, identiteitskaart
… allemaal weg. Verloren of gestolen, eigenlijk weet je niet hoe het precies gebeurd is. Hoe voorkom je
dat iemand misbruik maakt van jouw documenten?
Identiteitsfraude is wereldwijd een van de sterkst groeiende
misdrijven. Wanneer iemand met andermans identiteitskaart op zak misdrijven pleegt, moet de rechtmatige eigenaar van de identiteitskaart nadien vaak zelf aantonen dat
hij of zij onschuldig is. Om problemen daarmee te vermijden, is er DOCSTOP, een gratis nummer waarop iedereen
het verlies of de diefstal van zijn papieren kan melden. In
België is het nummer van DOCSTOP 0800 2123 2123, in het
buitenland is de dienst te bereiken via +32 2 518 21 23. Dit is
een permanente dienst, 24 uur op 24 bereikbaar, 7 dagen
op 7.

In 2017 kan je bij de netbeheerder Eandis een premie
aanvragen voor de volgende werkzaamheden:
• dak- of zoldervloerisolatie;
• buitenmuur- of spouwisolatie;
• vloerisolatie;
• hoogrendementsbeglazing;
• zonneboiler;
• warmtepomp;
• na-isolatie aan de binnenzijde (nieuw).
Wie vanaf 2017 binnen een termijn van vijf jaar drie nieuwe investeringen uitvoert, kan aanspraak maken op een
totaalrenovatiebonus. De belangrijkste wijzigingen die
verder zijn doorgevoerd, hebben voornamelijk te maken
met de premiebedragen bij de verschillende werken, die
in de meeste gevallen verlagen. De minimale voorwaarden voor een premie zijn verstrengd.
De vernieuwde voorwaarden en aanvraagformulieren
vind je op www.eandis.be. Voor alle informatie of ondersteuning als je geen internet hebt, kan je contact opnemen met de Woonwinkel.
INFO: Woonwinkel Zennevallei,

Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21,
Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 68,
www.woonwinkelzennevallei.be
Openingsuren: maandag, woensdag en
vrijdag van 9 tot 12 uur.

De documenten worden dan meteen geblokkeerd,
zodat ze onbruikbaar zijn voor dieven. Het systeem is te
vergelijken met cardstop bij de banken. DOCSTOP staat
in verbinding met de website Checkdoc, waarop bijvoorbeeld autoverhuurders, hoteluitbaters of banken kunnen
controleren of de identiteitspapieren niet geseind staan als
gestolen of verloren.
INFO:

• www.docstop.be
• Lokale politie Zennevallei
T 02 363 93 00, info@politiezennevallei.be
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CONCERT

LIEBRECHT VAN BECKEVOORT
Donderdag 23 februari – 20 uur

THEATER

“VERDACHT” door TOM VAN BAUWEL
Donderdag 16 februari – 20.30 uur

Zaterdag 9 november 1985, 19:37 uur. Het is al donker
buiten en de wind waait hevig. In de Delhaize aan de
Parklaan in Aalst is het een drukte van jewelste. Maar
plots slaat alles om. Vanuit het niets duiken gewapende
mannen op die zich al schietend een weg naar binnen
banen ...
Op deze dag pleegde de Bende van Nijvel zijn laatste
en bloedigste overval. Vandaag, 32 jaar later, zijn de
schuldigen nog steeds niet gevonden. Topauteur Peter
Terrin creëert een politiethriller en een monoloog die
graaft, schuurt, wrijft en ontroert. Een brok geschiedenis
die ons land teisterde wordt samengevat in een ingrijpend relaas gebracht door rasverteller Tom Van Bauwel.
Waar: De Merselborre.
Inkom: 13 euro.
Tickets: CC Coloma,
T 02 371 22 62,
www.colomaspl.be.

KOOP JE TICKETS ONLINE: WWW.COLOMASPL.BE
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In 2007 werd pianist Liebrecht Vanbeckevoort laureaat
van de Koningin Elisabethwedstrijd. Een jaar later mocht
CC Coloma hem verwelkomen voor de uitvoering van
een Mendelssohnprogramma.
Opnieuw is deze inmiddels internationaal gewaardeerde pianovirtuoos te gast in de Merselborre om er zijn
tienjarig jubileum als concertartiest te vieren. Hij brengt
solo een pianorecital met enkele van zijn meest geliefde
pianocomposities.
Waar: De Merselborre.
Inkom: 18 euro.
Tickets: CC Coloma, T 02 371 22 62, www.colomaspl.be.

KALLIGRAFIE VOOR BEGINNERS,
GEVORDERDEN EN STERK
GEVORDERDEN!
Herhaling historische lettertypes en nieuwe toets:
de versierde letters en het derdebasisalfabet. De
unciaal die in de loop der eeuwen meer dan 500
jaar in omloop was en in de Angelsaksische landen tot grote bloei kwam.
Waar: Kasteel Coloma.
Wanneer: 9 & 23/02, 9 & 23/03, 20 & 27/04,
4 & 11/05.
Inkom: 75 euro (60 euro met gebruik van eigen
materiaal voor een reeks van 8 avonden).
Uur: 19u30 tot 22 uur.
Tickets: CC Coloma, www.colomaspl.be.

in Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw
in
Meer activiteiten op www.sint-pieters-leeuw.be/uitinleeuw
FEBRUARI
DONDERDAG 2, 9, 16 EN 23 FEBRUARI
Qi Gong lessen. Qi Gong is een energetische bewegingsleer die voor iedereen toegankelijk is. Qi Gong is een
manier van zijn. Kleuterschool Don Bosco, Mekingenweg 1
van 19 tot 20 uur.
PRIJS: 230 euro.
INFO: 0479 27 89 23, www.gittahulik.be.
DONDERDAG 2 EN 16 FEBRUARI
Drums Alive. Groepsfitness waarbij je op het ritme van de
muziek allerlei pasjes zet en intussen met drumsticks op
een zitbal trommelt. Nodig: gemakkelijk zittende kledij,
een zitbal en een kom om de bal in te zetten. Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198, van 19.30 tot 21 uur.
PRIJS: 2 euro.
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
DONDERDAG 2 EN 9 FEBRUARI
AED opleiding. Een automatische externe defibrilator
of AED is heel eenvoudig te bedienen en leidt de hulpverlener tot wanneer professionele hulp het van hen zal
overnemen. Samenkomst georganiseerd i.s.m. met het
Rode Kruis. Gezien het aantal inschrijvingen beperkt is
tot 15 worden er 2 avonden georganiseerd. Inschrijvingen gebeuren nog steeds via www.act.rodekruis.be. Bij
deelname naam, voornaam, adres en geboortedatum
vermelden. Site ‘Brabantpoort’, Pepingensesteenweg 250
van 19.15 tot 22.30 uur.
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
DONDERDAG 2, 9, 16 EN 23 FEBRUARI
Vrouw in beweging. Van stress naar evenwicht. Voor
alle vrouwen die terug thuis willen komen in deze drukke
tijden. Anderhalf uurtje voor jou, gewoon genieten en ontspannen. Met oefeningen uit de Healing Tao en relaxatie
op het einde van de les…Life is beautiful. Ruisbroeksesteenweg 211, Sint-Pieters-Leeuw van 20 tot 21.30 uur.
PRIJS: 5 euro.
INFO: hildedeblieck@telenet.be
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
ZONDAG 5, 12 EN 19 FEBRUARI
Circusworkshop. Altijd al de clown willen uithangen? Of
kijk je vol bewondering naar acrobatenkunstjes? Schrijf je
dan samen met je mama of papa in om echte circustrucs
onder de knie te krijgen! Van 10 tot 12.30 uur voor kleuters tussen 4 & 6 jaar en van 13.30 tot 16 uur voor lagere
schoolkinderen tussen 6 & 9 jaar. Vlaams Trefpunt Laekelinde, Lotstraat 6.
PRIJS: 60 euro per duo.
INFO: 02 370 28 82
ORG.: Jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw.
MAANDAG 6, 13, 20 EN 27 FEBRUARI
Damesturnen. Op maandag worden grondoefeningen
aangeboden in combinatie met rek- en strekoefeningen.
Kom gerust eens proberen! ’t Populiertje, Jan Vanderstraetenstraat 91.
PRIJS PER JAAR: 80 euro
INFO: 02.532.13.84, kristel.stoffels@telenet.be
ORG.: Sint Steven Yoga- en turnclub.

MAANDAG 6 EN 20 FEBRUARI
Wandelen. Wandelen langs de unieke plekjes van onze
gemeente. Gemeentehuis van 13.30 tot 15.30 uur.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
DINSDAG 7 FEBRUARI
Yoga met Femma Ruisbroek. Na de feesten brengen we
ons lichaam weer in balans. Yoga-oefeningen voor iedereen. Zelf meebrengen: losse kleding en een turnmatje.
Ons Huis, Fabriekstraat 9 van 19.45 tot 21 uur.
ORG.: Femma Ruisbroek (BT).
VRIJDAG 10 FEBRUARI
Frederic Imbo. Ja of JA? De strategie van het geluk.
Frederik houdt je een spiegel voor en daagt je uit om bij
jezelf stil te staan. In cc de Merselborre om 20 uur.
PRIJS: 14 euro (VVK en KVLV-leden), 18 euro (niet KVLV en
kassa)
RESERVATIE: Annie Magnus-De Wit, 02 377 21 33,
magnus_annie@hotmail.com.
MAANDAG 13 EN 27 FEBRUARI
Wandeling. Wandeling van +/- 8 km. Gemeentehuis van
13.30 tot 15.30 uur.
INFO: je.schets@gmail.com
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
DINSDAG 14 EN 21 FEBRUARI
Cursus relaxatie. In de 8-delige cursus relaxatie leer je je
lichaam, je geest, kortom, je hele zijn tot rust te brengen.
Tijdens de cursus maak je kennis met verschillende relaxatietechnieken (progressieve relaxatie, autogene training,
…). Nadien kan je ‘relaxeren’ gemakkelijk toepassen in
dagelijkse situaties. CC Coloma van 19.30 tot 21 uur.
ORG.: Dienst gezondheidspromotie CM Sint-Michielsbond.
DINSDAG 21 FEBRUARI
Naaisalon. Wil jij ook je eigen rokjes maken? Of moet je
een nieuwe broek inkorten? Je kunt in een naaisalon
terecht om te leren hoe je een rits vervangt, een zoom
inlegt of een knielap opzet, maar ook om je allereerste
avondkleedje in elkaar te leren stikken. Parochiecentrum,
René Balléstraat 6, van 19 tot 21 uur.
INFO: 02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.com
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
DONDERDAG 23 FEBRUARI
Lingerie, je tweede huid. We maken je wegwijs in de wondere wereld der lingerie. Zonnig Leven, Jan Vanderstraeten 198, van 19 tot 22 uur.
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
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Vacatures
Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw gaat over tot een aanwerving, met aanleg
van een wervingsreserve voor:

Ploegbaas onderhoud
(m/v)

Animatiemedewerker LDC
(m/v)

D4 - voltijds in contractueel verband –
onbepaalde duur

C1-C2 – halftijds (19/38) –
in contractueel verband –
onbepaalde duur

Wie ben jij

Wie ben jij

Je beschikt over goede leidinggevende en communicatieve vaardigheden. Je hebt ervaring in de schoonmaaksector.

Je hebt een uitgesproken maatschappelijk engagement.
Je kunt zelfstandig en in team werken. Je bent gemakkelijk aanspreekbaar. Je hebt voeling met de leefwereld
van senioren.

Diploma
Geen diploma of getuigschrift vereist. Minstens 4 jaar
relevante beroepservaring in de schoonmaak.

Diploma
Je beschikt over een diploma secundair onderwijs.

Selectieprocedure
Als je slaagt voor de selectieprocedure, word je volgens je behaalde resultaat opgenomen in een wervingsreserve.
Deze wervingsreserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en kan max. verlengd worden met 2 jaar.

Ons aanbod
Een uitdagende job in een stabiele werkomgeving, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding.
Vorige diensten met een gelijkaardige functie worden financieel in rekening gebracht voor de berekening van de
geldelijke anciënniteit.

Interesse
Stuur ons uiterlijk 16 februari 2017 per post of per e-mail je motivatiebrief en sollicitatieformulier (zie website)
samen met een kopie van je gevraagde diploma (animatiemedewerker) ter attentie van de personeelsdienst,
Fabriekstraat 1 B in 1601 Ruisbroek. E-mailen mag naar ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.
Een uitgebreide functiebeschrijving, het selectieprogramma, de wervingsvoorwaarden en het sollicitatieformulier
kan je downloaden op onze website www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be of vraag onze infobundel aan.
Tel. 02 371 03 64, e-mail: ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.

Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht,
etnische afkomst, handicap en nationaliteit!
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Jubilarissen

Briljanten bruiloft 19 september

Gouden bruiloft 24 september

Frans De Keyser (86) en Irène Coosemans (86)

Henri De Temmerman (72) en Betsy Van Kerckhove (68)

Gouden bruiloft 9 november

Gouden bruiloft 12 november

Charles Boelens (71) en Louisa Roossens (79)

Leopold Vanderpoorten (69) en Lydia Van den Bossche (68)

Wegenwerken
STRAAT

OMSCHRIJVING
WERKEN

AANNEMER

AANVANGSDATUM

VOORZIENE
EINDDATUM

GEVOLG VOOR
VERKEER

Kerkplein (deel), Karel
riolerings- en
Gilsonstraat, Fabriekstraat wegeniswerken
(tot Wandelingstraat)
FASE 1 (*)

DECKX Algemene
Ondernemingen nv

5 september
2016

30 mei
2017

doorgaand
verkeer
onderbroken

Hoogstraat

GKW

5 december
2016

15 maart
2017

doorgaand
verkeer blijft
mogelijk,
verkeerslichten

vernieuwing
nutsleidingen

(*) Deze fase maakt deel uit van in totaal 6 fasen langsheen Fabriekstraat (tussen centrum en Wandelingstraat),
A. Vandenboschstraat, Vredelaan, Karel Gilsonstraat, Kerkplein, Kerkstraat, Stationsstraat, Paul Gilsonlaan, Beemdstraat.
De uitvoeringstermijn loopt vanaf begin september 2016 tot eind september 2017. Deze periode is verlengbaar ingevolge
mogelijke onvoorziene omstandigheden en weerverlet (regendagen, winterse toestanden,...).
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#LeeuwLeeft
Leeuw Leeft meer dan ooit! Ga je binnenkort naar één van de evenementen,
georganiseerd of ondersteund door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, neem
dan zeker een leuke foto en gebruik #LeeuwLeeft!

JOHAN VANDENBERGHEN
KERSTCORRIDA

PAULA VAN ONSEM
SINT-PIETERS-LEEUW

STARTVERGADERING NIEUWE JAAR
LEEUWSE ONTHAALOUDERS

LAEKELINDE
FEEST LEEUWSE COLLEGA’S

BIBLIOTHEEK
SPELLETJESNAMIDDAG 28 DECEMBER

NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE EN OCMW
INHULDIGING GEVIERDE PERSONEELSLEDEN

www.sint-pieters-leeuw.be

