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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

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

GEMEENTERAAD
25 januari 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.
dienst Markten, T 02 371 22 53.

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)

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.
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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 nieuwe jaar staat voor de deur. Stilletjes aan bergen we
onze feestkledij weer op en gaan we aan de slag met de
uitdagingen die 2018 ons brengt.
Eén uitdaging die we ook dit jaar niet uit de weg gaan, is het
creëren en behouden van een veilige omgeving waarin het
voor iedereen aangenaam wonen is. Tijdens een infomoment
op 18 januari kom je alles te weten over het gebruik van de
intelligente ANPR camera’s waar onze gemeente en de politiezone Zennevallei sinds 2016 in investeert.
2018 is ook het jaar waarin Leeuwse onthaalmoeders hun
40-jarige bestaan vieren. We bedanken hen voor hun dagelijkse inzet en lopen een dag mee in het spoor van één van hen.
Ook de 725ste verjaardag van schrijver Jan Ruusbroec wordt
gevierd. Op het programma staat een boeiende poëzieavond, lezingen over zijn werk én een concert in de kerk van
Ruisbroek.
Denk je al terug na over de vakanties? Neem dan zeker een
kijkje naar de vakantiebrochure in LeeuwLeeft of schrijf je in als
animator voor de speelpleinwerking. Met tal van spannende
en leuke activiteiten kan ook de jeugd het nieuwe jaar weer in
springen.
Het college van burgemeester en schepenen wenst jullie allemaal alvast een mooi, gezond en boeiend 2018 toe!

Luc Deconinck,
burgemeester

RUP Sint-Pieters-Leeuw
Centrum – Openbaar
onderzoek
Een aantal ruimtelijke situaties en noden in
de dorpskern van Sint-Pieters-Leeuw Rink zijn
de laatste jaren gewijzigd. Om een aangepaste ruimtelijke visie op de toekomstige
ontwikkeling van de kern te formuleren,
werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor
Sint-Pieters-Leeuw Centrum opgemaakt.
Het landelijk karakter van het dorp vrijwaren en het versterken van de kernfunctie,
het opwaarderen van de publieke ruimte
en het versterken ven de relaties met de
open ruimte, het inpassen van recreatieve
verbindingen en de aandacht voor de waterproblematiek zijn enkele kerngedachten
in deze studie.
Het RUP Sint-Pieters-Leeuw Centrum werd
door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld op 30 november 2017 waarna het
onderworpen wordt aan een openbaar
onderzoek. Het RUP ligt van 22 december
tot en met 20 februari 2018 ter inzage in het
gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening,
Pastorijstraat 21. Eventuele bezwaren en opmerkingen kunnen per aangetekende brief
worden verstuurd of worden afgegeven
tegen ontvangstbewijs. Telkens gericht aan
de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 SintPieters-Leeuw. De uiterste datum voor het
indienen hiervan is 20 februari 2018.

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

#LeeuwLeeft

www.sint-pieters-leeuw.be
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OPVANG

EEN DAG IN HET SPOOR VAN …

onthaalouder Alfrida Kambuno
In 1977 startte de gemeentelijke dienst voor Onthaalouders. Een tiental
onthaalouders gingen aan de slag en zorgden dagelijks voor onze
Leeuwse kindjes.
Vandaag, 40 jaar later, ontfermen nog steeds 13 onthaalouders zich over
de allerkleinste Leeuwenaren. Wij namen een kijkje achter de schermen
bij één van hen.

7.20 uur

Goedemorgen!
Onthaalouder Alfrida Kambuno verwelkomt de eerste onthaalkindjes.

Tijd voor het
ontbijt. Met een lekkere boterham
moet dat lukken.

8.00 uur

8.30 - 9.30 uur

9.30 uur

10.00 - 11.00 uur

11.00 - 11.20 uur

De kinderen
krijgen een tussendoortje om hun
energie weer op peil te brengen.
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Elke week zoekt Alfrida een thema
uit waar de kinderen rond spelen en
bewegen. Deze week staat ‘zelfredzaamheid’ op het programma. De
kinderen leren hun tanden poetsen,
hoe ze hun jas moeten aantrekken
en welke lichaamsdelen ze hebben.

Alfrida neemt de tijd om samen met
de kinderen een boekje te lezen, te
zingen en te dansen.

De kinderen gaan samen met
Alfrida de kippen eten geven en
een frisse neus ophalen.
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11.20 uur

Etenstijd! Alfrida
vindt het belangrijk dat de kinderen
de verschillende soorten groenten
en fruit kennen en laat hen er daarom aan voelen en ruiken. Vandaag
staat er witlof op het menu.

12.00 - 14.00 uur

Sommige kinderen kunnen best nog
een dutje gebruiken. Ondertussen
werkt Alfrida verder aan de voorbereidingen van het vieruurtje en heeft
ze tijd om wat op te ruimen.

Onthaalouder
worden?
15.00 - 17.30 uur
Met mondjesmaat worden de
kinderen weer opgehaald en
gaan ze terug naar huis.

17.30 uur

14.00 - 16.00 uur

Vandaag krijgen de kinderen een
stukje fruit voor het vieruurtje. Als het
goed weer is, spelen de kinderen
samen met Alfrida nog even buiten.

Om
zit de
dag van Alfrida er weer op, maar
morgen mag ze terug zes kindjes
verwelkomen. Wij bedanken onze
onthaalouders graag voor hun
dagelijkse inzet en wensen hen een
dikke proficiat met hun 40-jarige
bestaan!

Laat je aansluiten bij de gemeentelijke dienst voor Onthaalouders en zij helpen je
verder op weg!
Moet je zwaar investeren?
Neen, groter materiaal als bedjes, park, relax en eetstoelen
worden gratis ter beschikking
gesteld.
Wat zijn de voorwaarden, wat is
de vergoeding?
ikwordonthaalouder.be
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VEILIGHEID

Politiezone Zennevallei zet in
op cameraschild
Leven in een veilige omgeving; dat vinden we allemaal belangrijk. De politiezone Zennevallei zet dan
ook verschillende middelen in om dit te realiseren. We
patrouilleren regelmatig, spelen in op meldingen van
verdachte handelingen, voeren gericht onderzoek en
zorgen daarenboven voor goed getrainde en gevormde medewerkers, hondengeleiders, performante voertuigen en … intelligente camera’s.

ANPR-camera’s
Twee jaar geleden investeerde Sint-Pieters-Leeuw in de
technologie van ‘automatische nummerplaat herkenning’ of ANPR en vandaag vind je de camera’s terug
aan belangrijke invalswegen en drukke verkeersassen
in onze gemeente. De ANPR-camera’s maken beelden
van voorbijrijdende wagens, lezen de nummerplaten in
en slagen de informatie op in een databank. Verdachte
voertuigen zoals gestolen wagens of nummerplaten kan
de politiezone Zennevallei vervolgens identificeren en
al dan niet linken aan bepaalde feiten. Hierdoor kan de
politiezone ook reactief te werk gaan in het kader van
lopende onderzoeken. De ANPR-technologie vormt een
grote meerwaarde voor het politiewerk en de bestrijding
van criminaliteit. Het systeem zorgt ervoor dat ploegen
efficiënter en specifieker kunnen worden ingezet en
gerichter kunnen zoeken. Verder worden de camera’s
in de loop van 2018 ingezet bij verkeershandhaving.
Zo worden er drie trajectcontroles in onze gemeente uitgerold op de Lenniksebaan, de Postweg en de
Bergensesteenweg. In Ruisbroek wordt er na de werken
dan weer een virtuele vrachtwagensluis gebruikt om
het vrachtverkeer dat niet in Ruisbroek moet zijn, uit het
dorp te weren.

© Julien Steens

ervoor dat vernieuwde technologieën zoals ANPR hun
meerwaarde bewijzen. De politiezone Zennevallei wil
het gebruik van deze methodiek dan ook verder uitbreiden naar andere gemeenten en ze verder verankeren
in de reguliere werking van de politiezone.

Uitbreiding
Naar aanleiding van het succes van de ANPR-camera’s
in Sint-Pieters-Leeuw, voerde de politiezone voor de stad
Halle en de gemeente Beersel het afgelopen jaar een
haalbaarheidsstudie uit. Ook voor hen kan deze technologie een meerwaarde betekenen. Zowel Halle als
Beersel liggen op een belangrijke verbindingsweg tussen grootsteden als Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik.
Deze aanrijroutes worden vaak gebruikt door criminelen
die steeds verder van huis hun slag proberen te slaan.
Bovendien zorgt de ligging van de zone vlakbij Brussel

infoleeuw

Infomoment
Wil je meer weten over het gebruik van de ANPR
technologie? Op 18 januari 2017 organiseert de
gemeente Sint-Pieters-Leeuw een infomoment
over de werking van deze intelligente camera’s,
het netwerk en enkele strategieën.
WAAR: raadzaal gemeentehuis.
WANNEER: 18 januari om 20 uur.
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De Telefoonster
Ouder worden is niet altijd even gemakkelijk. Soms kom
je er alleen voor te staan, verlies je vrienden of familie, ervaar je verminderde mobiliteit of heb je last van
gezondheidsproblemen. Deze factoren kunnen ervoor
zorgen dat je in een geïsoleerde situatie terechtkomt
en je jezelf niet meer goed voelt. Vereenzaming kan je
welzijn dan ook sterk ondermijnen. Heb je soms last van
eenzaamheid? Wil je je hart luchten of heb je gewoon
nood aan een gezellige babbel? Dan kan je terecht bij
‘de Telefoonster’.

Een wekelijks
telefoontje kan
deugd doen en
je week
doorbreken!

Hoe werkt de telefoonster?
Eenmaal per week belt een vrijwilliger je op om te luisteren hoe het met je gaat. Heb je bepaalde gebeurtenissen in het vooruitzicht zoals de geboorte van een achterkleinkind of een naderend bezoek aan de dokter?
Dan houden we dat bij in een logboek zodat we ernaar
kunnen informeren tijdens een volgend gesprek.
De vrijwilligers worden opgeleid zodat ze een goed
gesprek kunnen voeren, kunnen luisteren en in staat zijn
om de juiste signalen op te vangen en door te geven.
Uiteraard respecteren de vrijwilligers het beroepsgeheim
en gaan ze vertrouwelijk om met wat je hen vertelt. Je
hebt ook steeds dezelfde vrijwilliger aan de lijn.

Oproep!
Ken je zelf mensen die geholpen kunnen worden door
deze dienst? Vertel hen dan over ‘de Telefoonster’ en
neem contact op met de dienstencentra.

Voor wie?
Voor mensen die zich eenzaam voelen en wonen in SintPieters-Leeuw.

Josée en Georgette zetten zich wekelijks met veel passie
vrijwillig in! Met hun telefoontjes hopen ze een lichtpuntje te zijn in het leven van de ouderen met wie ze wekelijks bellen.

Prijs?
De dienstverlening van de Telefoonster is gratis, je hoeft
geen telefoonkosten te betalen.

Wil je een gesprek aanvragen? Neem dan
contact op met de centrumverantwoordelijke
in jouw buurt:
• ’t Paviljoentje: Karin Poldervaart, T 02 377 03 55
• Het Negenhof: Els Aerts, T 02 332 59 53
• De Meander: Wenke Peetroons, T 02 370 88 80
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WONEN EN WERKEN

De klus klaren met wijk-werken
PWA wordt ‘Wijk-werken’
Vanaf 1 januari 2018 wordt het Plaatselijk Werkgelegenheids-Agentschap of PWA omgedoopt tot ‘Wijk-werken’. Heb je hulp nodig met bepaalde klusjes? Dan
kan je terecht bij onze wijkwerkers! Voor alle activiteiten
betaal je vanaf nu één vaste prijs. De wijkwerkers betaal
je uit met wijk-werkcheques.

Wie zijn de wijkwerkers?
‘Wijk-werken’ richt zich op werkzoekenden die ingeschreven zijn bij VDAB of leefloongerechtigd zijn maar
door omstandigheden niet in het gewone arbeidscircuit aan de slag kunnen. Het geeft ze de kans om een
centje bij te verdienen en extra werkervaring op te
doen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld aan de slag in scholen,
verenigingen, de gemeente,… of kunnen ze helpen
met klusjes aan huis. Voor de wijkwerkers betekent het
wijkwerken een stap in hun zoektocht naar een duurzame job.

en tuinbouwbedrijven en vzw’s of niet-commerciële
verenigingen. Op de webpagina van VDAB kan je
terecht voor een lijst met activiteiten die onze wijkwerkers kunnen uitvoeren: www.vdab.be/wijk-werken/activiteitenlijst.

Hoe meld ik me aan?
Om beroep te doen op een wijkwerker meld je je online
aan via www.vdab.be/wijk-werken/gebruiker. Voor de
wijkwerker aan de slag gaat teken je een gebruikersovereenkomst, bestel je de wijk-werkcheques en betaal
je 7,50 euro voor het jaarlijkse inschrijvingsgeld.

• www.vdab.be/wijk-werken
• www.zuidwestrand.be
• Er zijn ook zitdagen in Sint-Pieters-Leeuw: deze uren
worden later bekend gemaakt.

Welke klusjes kan ik laten uitvoeren door een
wijkwerker?
Of het nu gaat over het gras afrijden bij je thuis, busbegeleiding in de school of logistieke hulp tijdens een
event: met ‘wijk-werken’ kan het allemaal. De wijkwerkers kunnen ingeschakeld worden door privépersonen,
de gemeente, het OCMW, onderwijsinstellingen, land-

Vlaamse Energielening nog tot eind 2018
Wil je in jouw woning werken uitvoeren die energie
besparen? Bouw je aan een ‘Bijna-Energieneutrale’
woning of BEN-woning ? Dan kan je nog tot eind
2018 een energielening afsluiten om energiebesparende werken te financieren.

Heb je nog vragen over deze lening? Neem dan
zeker contact op met Woonwinkel Zennevallei

Met de energielening kan je tot 15.000 euro lenen.
Deze betaal je terug over een periode van acht jaar
en aan een intrest van 2 %. Kwetsbare doelgroepen
of eigenaars die hun woning verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor kunnen ook tot 15.000 euro lenen
maar betalen de lening af over een termijn van 10
jaar aan een intrest van 0 % . Kwetsbare groepen
kunnen bovendien ook nog na 2018 een energielening aanvragen.

• het gemeentehuis: maandag van 9 tot 12 uur.
• het sociaal huis: woensdag en vrijdag
van 9 tot 12 uur (of na afspraak).
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Woonwinkel Zennevallei
T 02 371 03 47, www.woonwinkelzennevallei.be

KIND

Huis van het kind Sint-Pieters-Leeuw krijgt
nieuwe locatie
Ons geduld werd even op de proef gesteld maar eindelijk is het zo ver! Het Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw
neemt samen met het consultatiebureau van Kind &
Gezin definitief zijn intrek in het voormalige bibliotheekfiliaal in Zuun, A. Quintusstraat 20.

Nieuw
Het Huis van het Kind bestaat niet meer louter virtueel!
Voortaan ben je welkom in ‘ons’ Huis.
’t Ruilhuisje, de ruilwinkel voor kinderkleding en speelgoed, krijgt voortaan een belangrijke plaats in het
nieuwe gebouw. De openingsuren worden uitgebreid.
De ruilwinkel zal open zijn op maandagnamiddag en
donderdagvoormiddag.
De ruilwinkel wordt groter en daarom zullen we kinderkleding tot maat 6 jaar (116) aanvaarden. Het principe
blijft ongewijzigd. In ruil voor jetons bezorg je ons kinderkledij. De jetons kan je opnieuw inruilen voor andere
kledij. We garanderen je dat alle kledij in goede staat is!
Vanaf januari kan je samen met je kleine spruit (tot 4
jaar) terecht in de spel- en ontmoetingsruimte. De spelen ontmoetingsruimte is samen open met de ruilwinkel.
De kinderen kunnen zich uitleven en ouders maken
kennis met elkaar en kunnen verhalen, bezorgdheden
en vreugdemomenten delen.
Vanaf 4 januari kan je ook in het Huis van het Kind terecht voor je consultatie bij de arts en verpleegkundige
van Kind & Gezin. De zitdagen blijven ongewijzigd.
Wanneer je een dringende vraag hebt, kan je steeds
beroep doen op de expertise van de verpleegkundige
van Kind & Gezin. Dit kan tijdens het inloopmoment,
iedere donderdagvoormiddag.
We blijven uiteraard ook een gevarieerd aanbod infosessies en workshops aanbieden.

Breng een bezoekje aan onze website en volg ons op
Facebook zodat je steeds op de hoogte blijft van alle
activiteiten.
Aurelie Vannieuwenhuyze en Greet Timmermans,
maatschappelijk assistenten Huis van het Kind
T 02 371 06 47, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/huisvanhetkind

Een warm nest
Met veel enthousiasme staan we te popelen om jullie te
verwelkomen in het Huis van het Kind. Samen met jullie
willen we er vanaf 2018 een warm Huis van maken. Een
plek waar veel te beleven valt en waar leuke ontmoetingen plaatsvinden.
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Heb jij de watermeterstand
al doorgegeven aan I.W.V.B?
Vanaf 1 januari 2018 wordt De Watergroep jouw nieuwe
drinkwaterleverancier en staat Infrax in voor het beheer
van het rioleringsstelsel in onze gemeente.

Nieuwe dienstregeling
van De Lijn start op
8 januari 2018
Raadpleeg ze online

Om de overstap naar De Watergroep vlot te laten
verlopen, vraagt de huidige leverancier I.W.V.B. om de
watermeterstand door te geven zodat ze de slotfactuur
kunnen opstellen. Indien je de waterfactuur betaalt via
domiciliëring zal I.W.V.B. deze domiciliëring automatisch
stopzetten na het innen van de slotfactuur. Zodra jouw
klantengegevens zijn overgedragen, krijg je van De Watergroep een brief met de nieuwe contractgegevens.
Heb je nog vragen over deze slotfactuur, dan helpt de
klantendienst van I.W.V.B. je graag verder. Tot 31 maart
2018 blijft de klantendienst van I.W.V.B. eveneens het aanspreekpunt voor alle vragen rond aftakking en riolering.
klantendienst I.W.V.B.: T 02 363 34 05

Vanaf maandag 8 januari 2018 past De Lijn de
dienstregeling van sommige lijnen aan.
Benieuwd of er een verandering is doorgevoerd op
jouw vertrouwde lijn? Bekijk dan de dienstregeling
op de website van De Lijn.

Vind je dienstregeling online
Surf naar www.delijn.be
Indien je niet over internet beschikt, kun je ook nog
steeds gratis een gedrukte lijnfolder verkrijgen. Je
kunt deze bekomen in de Lijnwinkels van Brussel en
Leuven of door een aanvraagkaartje in te vullen bij
je chauffeur.
Hou er wel rekening mee dat de info online altijd de
meest actuele is!

In het gemeentehuis
Wij ontvangen ieder jaar automatisch de nieuwe
lijnfolders van alle lijnen die in Sint-Pieters-Leeuw
passeren. Je kan ze gratis bekomen via onze infodisplay aan het onthaal van het gemeentehuis.

Jouw aanspreekpunt bij De Watergroep en
Infrax vanaf 1 april 2018
De Watergroep – klantendienst Vlaams-Brabant
Herbert Hooverplein 23, 3000 Leuven
T 02 238 96 99 (ook wachtdienst, 24 uur per dag)
• elke werkdag van 8 tot 12 uur en
van 12.30 tot 16.30 uur
• op donderdagvoormiddag gesloten
• info.vlaams.brabant@dewatergroep.be,
www.dewatergroep.be

Voor al je vragen over riolering kan je terecht
bij Infrax:
• Infolijn: T 078 35 30 20
• Storingslijn: T 078 35 34 33 (24/24 en 7/7)
• www.infrax.be
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WEGENWERKEN

Wij werken aan …
> Werken Ruisbroek - fase 2b
P. Gilsonlaan
Doorgaand verkeer onderbroken
januari 2018
april 2018

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

> R. Balléstraat
Aanleg/vernieuwen voetpaden
Verkeer onderbroken
januari 2018
maart 2018

Hoogstraat

Rene Balléstraat

> Patrijzenlaan
Aanleg/vernieuwen voetpaden
(vervolg)
Verkeer gestremd
januari 2018
februari 2018

Rondpunt Ruisbroek

www.sint-pieters-leeuw.be/wegenwerken
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