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Jan Desmeth, burgemeester
0495 58 96 28
Jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be

Algemene coördinatie, PR en communicatie, 
Algemene en Integrale veiligheid, Politie en brandweer, Burgerlijke 
stand en bevolking, Juridische zaken, Senioren, Cultuur, Bibliotheek 
en Erfgoed

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

Herwig Smeets, schepen
0496 27 09 03
herwig.smeets@sint-pieters-leeuw.be

Welzijn, OCMW en Sociale zaken, Sport, 
Nutsvoorzieningen

Marleen De Kegel, schepen
02 569 75 22 of 0473 41 24 74
marleen.dekegel@sint-pieters-leeuw.be

Toerisme, werkgelegenheid, Kunst- en muziekacademie, 
Markten, foren en feestelijkheden, Ontwikkelingssamenwerking en 
lokaal mondiaal beleid, Volksgezondheid 

An Speeckaert, schepen
0475 35 31 25
an.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be

Onderwijs, Jeugd, BKO, Speelpleinwerking, Gezin en 
kinderopvang, Dierenwelzijn, Vlaams beleid

Olivier Huygens, schepen 
0475 85 11 39 
olivier.huygens@sint-pieters-leeuw.be

Mobiliteit en Verkeer, Gebouwen, ICT, Lokale economie, 
Land- en tuinbouw

Brahim Harfaoui
0467 12 56 21 
brahim.harfaoui@sint-pieters-leeuw.be

Integratie, Gelijke kansen, Milieu en afvalbeleid, 
Woon- en grondbeleid 

Veerle Seré, schepen
0471 88 73 69 
veerle.sere@sint-pieters-leeuw.be

Financiën en begroting, Begraafplaatsen en erediensten, 
Personeel en archief
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Beste Leeuwenaar

Eerst en vooral wil het gemeentebestuur jullie een mooi en 
gezond 2021 wensen! Dat het nieuwe jaar nieuwe kansen 
mag bieden en er in 2021 een frisse wind mag waaien met 
nieuwe uitdagingen en ideeën. Dat jullie gezond mogen 
blijven en dat we een andere weg kunnen inslaan waarbij 
we het coronavirus stapsgewijs achter ons laten. We wen-
sen het jullie alleszins van harte toe!

Het gemeentebestuur slaat al meteen een belangrijke 
bladzijde om. Zo legt burgemeester Luc Deconinck na 
acht jaren zijn ambt neer en heb ik de eer om hem op te 
volgen als burgemeester. Ik neem deze rol graag op met 
dezelfde passie, werklust en liefde voor onze mooie ge-
meente en haar inwoners. 

Ook Paul Defranc geniet binnenkort van een welverdiend 
pensioen. 

Gunther Coppens geeft zijn carrière dan weer een nieuwe 
wending. Het is de eerste keer in de geschiedenis van onze 
gemeente dat ze een provinciaal gedeputeerde mag le-
veren. Dit is echter onverenigbaar met het uitoefenen van 
een schepenambt en daarom zal Gunther wel titelvoerend 
schepen blijven, verder in de gemeenteraad zetelen, maar 
vervangen worden in het college. 

In naam van alle Leeuwenaren, het gemeentebestuur en 
-personeel wil ik Luc en Paul uitvoerig bedanken voor de 
goede en fijne samenwerking en voor het harde werk dat 
ze hebben verricht. We wensen hen veel succes met de 
nieuwe wendingen in hun leven.

Schepenen Olivier Huygens, Veerle Seré en Brahim 
Harfaoui komen op hun beurt het schepencollege verster-
ken. Ook hen wensen we veel succes toe!

Naar goede gewoonte kan je de volledige - en vernieuw-
de - samenstelling van het college terugvinden op pg. 2 
van infoLeeuw.

Wil je jezelf of iemand anders ook iets moois toewensen? 
Sla dan Leeuw Leeft open. Tijdens het wensbomenproject 
willen we in deze soms donkere periode een lichtpuntje zijn 
voor elkaar. Dat nemen we letterlijk én figuurlijk! Onze vrije-
tijdsdiensten verklappen alvast hoe jij daaraan kan mee-
werken en een lichtpuntje kan zijn voor iemand anders!

Onze beste wensen, Leeuwenaar!

Jan Desmeth,
burgemeester

De coronacrisis maakt het niemand makke-
lijk. We gaan al maanden van de ene on-
voorspelbare periode over in de andere, 
zien onze persoonlijke contacten steeds in-
geperkt worden en leuke plannen smeden is 
al helemaal verleden tijd. Voor de crisis ga-
ven bijna 1 op de 3 Vlamingen aan niet 
goed in hun vel te zitten maar ondertussen 
heeft de pandemie ervoor gezorgd dat het 
mentale welzijn van nog meer mensen onder 
druk staat. Maar hoe help je nu een vriend 
die bang is en het niet meer ziet zitten?

Eerste hulp aanleren is altijd een van de mis-
sies van het Rode Kruis geweest en nu zet het 
Rode Kruis die expertise ook in voor eerste 
hulp bij psychische problemen. Dankzij de 
app ‘Houvast’ krijg je actiegerichte tips en 
bouw je aan je zelfvertrouwen om anderen 
te helpen die het psychisch moeilijk hebben. 
Daarnaast geeft de app jou ook tips om zelf 
om te gaan met schokkende gebeurtenis-
sen, zoals deze coronacrisis. 

Zo leer je er bijvoorbeeld sig-
nalen herkennen die aange-
ven dat iemand psychische 
problemen heeft, tips om ie-
mand bij te staan en te bege-
leiden naar verdere hulp. Uiter-
aard is het belangrijk dat je 
ondertussen ook voor jezelf 
zorgt. Daarom reikt het Rode 
Kruis ook tips en tools aan zoals 
een zelfzorgplan, een dagboek, 
me-time … om je eigen welzijn te 
versterken. 

Je kan de app downloaden via 
www.rodekruis.be/ehbp 

App ‘Houvast’ van
het Rode Kruis  
biedt eerste
hulp bij  
psychische problemen
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Oefen Nederlands in Sint-Pieters-Leeuw

Ben je nieuw in de gemeente? Spreek je nog niet 
zo goed Nederlands? Volg je al een cursus bij het 
Centrum voor Basiseducatie (CBE) of het Cen-
trum voor Volwassenonderwijs (CVO), maar zoek 
je ook nog andere manieren om Nederlands te 
oefenen? 

Spreek je met je kind thuis een andere taal dan 
Nederlands, maar wil je je kind graag een kans 
geven om Nederlands te leren?

Dan kan je op verschillende plaatsen terecht!

Ontdek het volledige aanbod op de website van 
de gemeente www.sint-pieters-leeuw.be. 

Café Combinne
Wat? Hier kom je met anderstaligen en Neder-
landstaligen samen om te babbelen over ver-
schillende thema’s, te wandelen, een workshop 
te volgen … in het Nederlands. Kijk zeker eens op 
de website https://www.archeduc.be/cafecom-
binne om alle Café Combinnes te ontdekken! 
Wanneer? Elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur.
Waar? Buurthuis 1601 in Ruisbroek.
Voor wie? Iedereen die al een klein beetje tot 
uitstekend Nederlands kan praten. 

CORONA UPDATE: Online sessies! Schrijf je in 
via www.sint-pieters-leeuw.be/cafecombinne.

Babybabbels
Heb je geen dagopvang voor je baby of peuter 
en wil je toch graag Nederlands oefenen?
Wil je graag de diensten voor ouders van de 
 gemeente leren kennen? Dat kan!

Huis van het Kind, Arthur Quintusstraat 20, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 06 47
huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be.

Taalklassen
Wat? Ben je overdag thuis en leer je graag 
Nederlands? Kom naar onze taalklas. Een Neder-
landstalige vrijwilliger helpt je graag verder. Wie 
weet kan je nadien naar lessen van het CBE of 
het CVO.
Wanneer? Elke maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag.
Waar? Verschillende locaties in Sint-Pieters-Leeuw.
Voor wie? Iedereen die Nederlands wil leren.

CORONA UPDATE: Sommige taalklassen 
vinden online plaats. 

www.sint-pieters-leeuw.be/taalklassen
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De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw organiseert 
heel het jaar door leuke activiteiten om je 
Nederlands te oefenen! Hou haar Facebookpagina 
in het oog en surf eens naar haar website:
 https://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be.

Taalpunt in de bib
In de bibliotheek vind je een 
Taalpunt. Dat is een apart hoekje 
met allemaal materiaal om beter 
Nederlands te leren. Je vindt er 
beeldwoordenboeken, eenvou-
dige leesboeken, taalspelletjes, 
taalcursussen en tweetalige 
(voorlees)boekjes. 

Het Taalpunt is er voor kinderen 
en volwassenen!  

Taalkamp
Wat? Vanuit de dienst Integratie/
taalstimulering organiseren we 
een week vol leuke activiteiten in 
het Nederlands.
Wanneer? Tijdens de krokus- en 
de herfstvakantie.
Waar? Zonnig Leven.
Voor wie? Kinderen van 4 tot 12 
jaar die Nederlands willen leren 
en oefenen.

in de vakantiebrochure en 
via https://www.sint-pieters-
leeuw.be/babbelkous

Samenleesgroep in de bib
Een samenleesgroep voor iedereen die van lezen houdt en 
graag het Nederlands wil oefenen. 

CORONA UPDATE: Momenteel gaat deze activiteit niet 
door. Houd de website in de gaten voor meer informatie!

Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, https://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/samenleesgroep

Leeshelden
Zit je in het 2de of 3de leerjaar? Vind je lezen soms wat moeilijk? 
Wil je graag samen oefenen met andere kinderen? Dan zijn de 
Leeshelden iets voor jou!

www.leeshelden.be
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Nederlands leren tijdens corona

Tereze, waarom ben jij aan de slag 
gegaan als vrijwillige taalleerkracht? 
‘In april 2014 ging ik met pensioen, 
na een loopbaan van 38 jaar actie-
ve dienst als beroepsmilitaire. 
Toen ik in 2016 een oproep zag van 
RingTV om als vrijwilliger Nederland-
se les te geven aan anderstaligen, 
heb ik geen seconde getwijfeld. In 
oktober 2016 gaf ik mijn eerste les!’

Hoe verloopt zo’n taalklas?
‘Met de glimlach! Dat is zeer 
belangrijk om iedereen een goed 
gevoel te geven. Elke nieuwe cursist 
begint met het opzeggen van het 

alfabet, luid en duidelijk, om de 
uitspraak te testen. Er wordt gespro-
ken, gelachen maar niet ‘uitgela-
chen’. Meestal beginnen we met 
het lezen van een tekst waarna de 
cursisten moeten uitleggen wat ze 
gelezen hebben en of ze de inhoud 
begrijpen. Elk ongekend woord 
wordt uitvoerig uitgelegd. Nadien 
wordt de tekst ontleed (werkwoor-
den, infinitief, vervoeging...).’

Hoeveel mensen komen naar de 
taalklas?
‘In februari waren ze met 10, van-
daag zijn we nog met 6.’

Hoe probeer je contact te 
houden met je cursisten in deze 
coronatijden?
‘Wij schrijven elkaar één keer per 
week in een groep op WhatsApp, 
‘Nederlands met Tereze’. We lezen 
dan enkele pagina’s uit  ‘Het ver-
haal van Mariam’ waaruit ik dan 
een aantal vragen stel.’

Wat zijn de voor- of nadelen van 
digitaal te communiceren met je 
cursisten?
‘Het voordeel is dat je niet naar bui-
ten moet; je kan rustig thuis vanuit je 
luie zetel lesgeven.’

Het nadeel is dat je elkaar niet ziet 
en hoort praten. De uitspraak is erg 
belangrijk! Ik noem het ‘mond kiné’ 
waarbij ze zo luid en zo duidelijk 
moeten articuleren dat de mond 

De voorbije maanden konden onze taalklassen niet fysiek doorgaan.  
Toch bleven we niet bij de pakken zitten. Tereze, één van onze vrijwilligers 
die zich inzet om anderstaligen Nederlands te leren, en een van haar 
cursisten vertellen graag over hun ervaringen met de taalklassen.

Tereze
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rare bewegingen maakt. Na een 
tijdje, als het ijs gebroken is en we 
een goed ‘team’ vormen, doen 
ze het vanzelf; de mond, de tong 
en de keel smeren en losmaken. Ik 
denk ook dat ze op die manier meer 
extravert worden, meer durven.’

Waarom is de taalklas een mooie 
oefenkans voor anderstaligen?
‘De lessen zijn gratis. Door de taal te 
(willen) leren, voelen ze zich beter 
in hun vel, meer op hun gemak 
en meer gewaardeerd door hun 
omgeving.’

Wat is het leukste thema waarmee je 
al aan de slag bent gegaan tijdens je 
taallessen?
‘Het uitwerken van dialogen die ik 
vond in boekjes, op het net, in mijn 
onmiddellijke omgeving. Heel ijveri-
ge cursisten stuurden zelf dialogen 
door. De cursisten krijgen anderhalf 
uur de tijd om de dialoog in te 
studeren, waarna ze de dialoog 
voordragen. De andere luisteren, 
genieten en applaudisseren. Zo 
leren ze van elkaar!’

Ook de cursisten komen graag 
naar de taalklas die heel divers is. 
Amira komt uit Syrië en spreekt 
thuis Arabisch en Italiaans. Ana is 
een Spaanse. Farida is afkomstig 
van Algerije, zij spreekt thuis Frans 
en Arabisch en Magali heeft de 
Belgische nationaliteit. Zij spreekt 
thuis Frans. 

Amira, Ana, Farida en Magali vinden 
het allemaal belangrijk om goed 
Nederlands te kunnen spreken.

Ze leren allemaal om verschillende 
redenen het Nederlands. Zo heeft 
Ana een schoonheidszaak waar-
door ze de taal erg belangrijk vindt 
en hecht Farida belang aan de taal 
omdat ze in een Vlaamse gemeen-

te woont. Maar het kunnen praten 
met mensen in de buurt vinden alle 
cursisten een leuk gevolg van het 
Nederlands leren. 

De manier waarop ze naast de 
taalklas Nederlands oefenen ver-
schilt. Zo oefenen Amira en Magali 
het Nederlands met Nedbox, leert 
Farida de taal via de computer, 
leest en schrijft Ana zo veel mogelijk 
in het Nederlands en spreekt Magali 
de taal zelfs met haar buren. En 
soms is het natuurlijk even wat moei-
lijk. Onze rijke woordenschat en de 
uitspraak in het Nederlands vinden 
de cursisten niet altijd eenvoudig. 
Gelukkig kunnen de cursisten ook 
tijdens corona het Nederlands 
oefenen, maar het liefst van al leren 
ze de taal in de klas met Tereze. Het 
rustige tempo, de losse manier van 
werken, de kans tot betere inte-

gratie en kansen om Nederlands te 
spreken en te oefenen vinden de 
cursisten de belangrijkste redenen 
om naar de taalklas te komen!

www.sint-pieters-leeuw.be/
taalklassen. 

Weetje: Uit statistieken blijkt dat een 
goede kennis van het Nederlands in 
onze regio je kansen op een goede 
job doen stijgen! Naast het sociale 
aspect van onze gemeenschappe-
lijke taal om zo één gemeenschap 
te vormen, nog een extra stimulans 
om samen het Nederlands te 
 gebruiken in de openbare ruimte.

Word vrijwilliger voor onze 
oefenkansen Nederlands
Ben je sociaal? Zoek je leuk vrijwilligerswerk waarmee je anderen kan 
helpen? Hou je van de Nederlandse taal? Wij zoeken nog versterking 
om extra oefenkansen Nederlands aan anderstaligen aan te bieden.

Bel of mail voor een kennismaking naar de integratiedienst via  
integratie@sint-pieters-leeuw.be of T 02 371 03 51.

Enkele tips om anderstaligen te helpen met het Nederlands: 
• wees geduldig en gebruik gemakkelijke woorden;
• schakel niet meteen over naar een andere taal maar zoek naar 

simpele gebaren;
• als je toch naar een andere taal overstapt, probeer het ook altijd 

eens in het Nederlands te zeggen;
• spreekt jouw buurman of buurvrouw nog niet zo goed Nederlands, 

of babbelen de vriendjes van je zoon of dochter nog niet zo vlot? 
Spreek hen aan en geef hen de info die ze nodig hebben om hun 
weg te vinden naar een oefenkans Nederlands.
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Ruil je oude gsm in 
voor nieuw bos 
in het Pajottenland!

Heb je ook nog ergens een oude gsm, tablet of laptop 
liggen én wil je graag meer bos in de regio? Dan komt 
dit goed uit, want onze gemeente neemt deel aan het 
gsm-inzamelproject ‘Meer bos voor iedereen’. Vanaf 16 
november tot en met 1 februari vind je in het gemeen-
tehuis en het recyclagepark een inzamelbox waarin je 
jouw afgedankte gsm, lader of tablet kunt deponeren. 
Deze wordt ingeruild voor een nieuwe boom in het 
Pajottenland. Hoe meer gsm’s we verzamelen, hoe 
meer bomen in ons Pajottenland! Mooi toch?

Wist je trouwens dat wereldwijd slechts 1 procent van 
alle gsm’s wordt gerecycleerd, terwijl deze barstensvol 
kostbare metalen zitten? Uit 1 ton gsm’s kan je 340 gram 
goud halen, uit 1 ton gouderts slechts 5 gram puur goud. 
De metalen uit onze mobieltjes zijn vaak conflictgrond-
stoffen. Metalen waarover smerige oorlogen gevoerd 
worden. Klassieke mijnbouw is ook oneindig veel scha-
delijker voor mens en milieu dan urban mining waarbij 
de grondstoffen uit bestaande producten, zoals oude 
gsm’s, gehaald worden. In gsm’s zitten ook talloze ge-
vaarlijke afvalstoffen waardoor het elektronisch afval is.

De gsm-inzamelactie is een initiatief van het project Op-
gewekt Pajottenland in samenwerking met Natuurpunt. 

Hier vind je de inzamelboxen in onze gemeenten: 
• gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw;
• recyclagepark , Pepingensesteenweg 246,
 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Dienst Leefmilieu, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be, 
T 02 371 63 54

Ons prachtige en glooiende Pajottenland, bedekt met akkers, weides, 
houtkanten en wat bos, mag er nog wel wat groener uitzien in de toekomst. 
Daarom roept het project Opgewekt Pajottenland, Steunpunt Bos en Voka 
Vlaams-Brabant alle Pajotse inwoners en bedrijven op om mee te investeren 
in meer bos. Voor het bedrag van 4 euro maak je onze regio al een boompje 
rijker. Als we samen 10.000 euro bijeen sparen, krijgt onze regio er één hectare bos bij! We gaan actief 
op zoek naar plaatsen om te bebossen met hoofdzakelijk inheemse boomsoorten, zodat jouw investering het 
Pajottenland groener en klimaatbestendiger maakt. Interessant weetje: door corona ligt de fiscale aftrekbaar-
heid van giften in 2020 op 60 % in plaats van op 40 %. Daarnaast wordt via het klimaatbossenfonds van Bos+ 
ook een oproep gelanceerd naar terreinen om te bebossen. 

www.klimaatbossenfonds.be/pajottenland

Investeer mee in meer Pajots bos!
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Vanaf 
1 januari 
nieuwe 
vuilzakken! 

Toe aan nieuwe ramen  
of extra isolatie?  
Bereken je winst op 
fluvius.benoveren.be

We schreven er in infoLeeuw van september al 
eens uitgebreid over, maar onder het mom ‘een 
verwittigd mens is er twee waard’ herinneren we 
jullie er nog eens graag aan: vanaf 2021 intro-
duceert Intradura ook in Sint-Pieters-Leeuw drie 
nieuwe afvalzakken. 

Vanaf nu gebruiken we één uniforme restafval-
zak, een vernieuwde en uitgebreide P+MD-zak 
én een GFT-zak. De nieuwe uniforme restafval- en 
gft-zakken zijn verkrijgbaar in formaten van 60, 30 
en 15 liter. Bovendien kan je vanaf nu bovenop het 
gewone PMD-afval ook yoghurtpotjes, ijsdozen, 
plastic schaaltjes, tubes, botervlootjes en andere 
huishoudelijke plastic verpakkingen kwijt in de nieu-
we P+MD-zak. Dit maakt de afvalverwerking weer 
een stukje eenvoudiger, efficiënter en duurzamer! 

Nog even dit: gooi je oude vuilniszakken nog niet 
weg! Tot eind juni 2021 kan je zowel de oude als 
nieuwe vuilniszakken buitenzetten.

www.intradura.be/3nieuwezakken

Benieuwd hoeveel je bespaart met isolatie of nieuwe 
ramen? Fluvius stelt vier nieuwe online calculators voor 
waarmee je in een handomdraai berekent hoeveel je 
BENOvatie (beter dan een gewone renovatie) kost, wat 
de terugverdientijd is en hoeveel energie je bespaart. Je 
komt bovendien meteen ook te weten of je in aanmer-
king komt voor een premie. Probeer het zelf op be-
noveren.fluvius.be. Je vindt er trouwens nog veel meer 
onafhankelijk advies om je BENOvatie tot een goed 
einde te brengen.

Goed renoveren is niet gemakkelijk. Onze gemeente 
komt financieel tussen in de prijs van de BENOvatie-
coach. Je betaalt € 100 in plaats van € 350. Na het 
uitvoeren van 1 BENOvatie krijg je € 100 terugbetaald!

Met welke vragen kan ik terecht bij een BENOvatie-
coach?
• Welke werken ga ik doen?
• In welke volgorde pak ik deze aan?
• Met welke materialen en hoe dik isoleer ik?
• Is dat voldoende om de premies te krijgen?
• Mijn verwarmingsinstallatie is aan vervanging toe, kan 

ik een warmtepomp plaatsen?

Doe hier een aanvraag voor de coach: 
benovatiecoach.klimaatpunt.be.

https://www.klimaatpunt.be/benovatiecoach

Nieuwe

restafvalzak

Nieuwe
gft-zak

Herinnering

Nieuwe
pmd-zak



infoleeuw

10 MAATSCHAPPELIJKE VEILIGHEID

Opleiding 
burenbemiddeling
voor (vrijwillige) 
bemiddelaars

Woon of werk je in Vlaams-Brabant? Dan kan je vanaf 
maart tot en met april 2021 deelnemen aan de oplei-
ding tot burenbemiddelaar van het Provinciaal Instituut 
voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Relegem (Asse).

Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de 
communicatie en het oplossen van conflicten tussen 
buren. Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte 
spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leef-
baarheid in een wijk negatief beïnvloeden. De meeste 
conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door 
huisdieren (blaffende hond), geluidshinder door kinde-
ren, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, 
afvalverbranding), zwerfvuil, rondslingerende rommel, 
geurhinder, enz. Het bemiddelingsgesprek gebeurt door 
2 goed opgeleide vrijwilligers. Zij worden hierbij door 
de lokale of provinciale coördinator burenbemiddeling 
begeleid en ondersteund.  

De (vrijwillige) burenbemiddelaar beschikt over sociale 
en communicatieve vaardigheden, is integer en dis-
creet en in staat om een neutrale, objectieve houding 
aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij niet be-
langrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie 
en justitie is nuttig, maar geen absolute noodzaak.  

De vrijwilliger of doorverwijzer moet bereid zijn alle 6 
opleidingsdagen te volgen en nadien tijd vrijmaken 
voor het project burenbemiddeling. Vooraf is er een ver-
kenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen 
worden afgetoetst en wordt gepeild naar de motivatie 
van de kandidaat.

Wie geïnteresseerd is in deze vorming en zich geroepen 
voelt om een persoonlijke bijdrage te leveren aan een 
beter samenleven kan een aanvraag indienen. 

De opleiding in het voorjaar 2021 is gepland op:
maandag 8 maart, vrijdag 12 maart, vrijdag 19 maart, 
vrijdag 26 maart, vrijdag 2 april en maandag 19 april 
2021. De opleiding start telkens om 9 uur en eindigt om 
17 uur.

Inschrijven kan na aanvraag via mail aan:
burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be.

Je ontvangt bijkomende informatie en een  
uitnodiging voor een verkenningsgesprek.  
Na dit gesprek word je al dan niet toegelaten  
tot de opleiding.

www.vlaamsbrabant.be/pivo of 
www.vlaamsbrabant/burenbemiddeling,  
burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of T 016 26 78 41

Burenbemiddeling is een initiatief van de 
provinciegouverneur van Vlaams-Brabant 
(dienst maatschappelijke veiligheid) in  
samenwerking met de geïnteresseerde 
steden en gemeenten.
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Wintertips: 
bescherm jouw
waterleiding en 
watermeter!
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Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw 
waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen 
onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten. 
Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enke-
le tips.

• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met 
waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. 

• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te ver-
warmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint 
parallel met de leiding en de watermeter. Let wel op 
voor kunststofbuizen en voor het binnenwerk van de 
watermeter: deze kunnen smelten door de warmte 
(wikkel dus nooit een verwarmingslint rond de leiding, 
maar leg het verwarmingslint parallel). Knutsel niet zelf 
iets in elkaar, maar doe een beroep op een vakman. 

• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en 
leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als 
die zijn blootgesteld aan koude wind.

• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op 
veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle lei-
dingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen 
open nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid.

• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, 
controleer je best regelmatig de stand van jouw wa-
termeter. Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga dan 
op zoek naar de oorzaak. Je kan bv. ’s avonds voor 
het slapengaan de stand van de watermeter noteren. 
Indien je ’s nachts geen water verbruikt hebt en je stelt 
’s morgens toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit je 
waarschijnlijk met een lek.

Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de 
winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloop-
kraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken. 
Zo kom je in de koude wintermaanden niet voor verras-
singen te staan.

Wat doe je als de leidingen toch bevroren zijn?
• Indien er nergens in de woning water is, dan is hoogst-

waarschijnlijk de aansluiting bevroren. Sluit eerst de 
hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis met 
de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar 
de hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. Pas op 
met leidingen in kunststof omwille van smeltgevaar. 
Beweeg de haardroger voortdurend heen en weer. 

• Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, 
want er zouden buizen gesprongen kunnen zijn en 
dan zit je met waterschade na ontdooiing. Na contro-
le kan de hoofdkraan volledig opengezet worden.

• Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevro-
ren is, dien je de hulp in te roepen van jouw drinkwa-
terbedrijf.

• Als je er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, 
kan je enkel wachten tot het warmer wordt en dan 
ontdooien de leidingen vanzelf. In dat geval houd je 
de hoofdkraan best dicht als je niet thuis bent of gaat 
slapen. Zo vermijd je eventuele lekken bij plotse dooi.

• In geval van waterschade neem je best contact op 
met jouw verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.

Voor meer tips kan
je terecht op
www.dewatergroep.be
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Opgelet voor valse 
e-mails en websites!
Phishing is fraude via het internet waarbij oplichters 
gevoelige informatie (gebruikersnaam, wachtwoord, 
kredietkaartnummer, bankkaartcode …) van je probe-
ren te verkrijgen via valse e-mails en websites. 

Deze oplichters geven zich onder meer uit voor nutsbe-
drijven, supermarkten, banken,  en zelfs overheids- of po-
litiediensten. Het is dus belangrijk om steeds alert te zijn!

Hoe kan je verdachte e-mails herkennen? 
• De e-mails komen onverwacht, zijn zogezegd ‘drin-

gend’ en vragen naar persoonlijke gegevens.
• De e-mails bevatten vaak taal- of spellingsfouten.
• Controleer het e-mailadres. Een vreemde domein-

naam (hetgeen dat achter de @ staat) wijst vaak op 
oplichting. 

Wat doe je met verdachte e-mails? 
• Open en beantwoord de e-mails niet.
• Stuur de e-mails door naar verdacht@safeonweb.be. 
• Verwijder nadien de e-mails ook zo snel mogelijk uit je 

prullenbak. 
• Toch geopend? Klik dan niet op afbeeldingen, bijla-

gen of links naar websites. Vul ook geen persoonlijke 
gegevens in!

Twijfel je over een e-mail? 
• Neem telefonisch contact op met de afzender om 

navraag te doen over de e-mail.
 BELANGRIJK: gebruik het officiële telefoonnummer en 

geen nummers die in de verdachte e-mail staan. 

Heb je toch gegevens doorgegeven?
• Gaat het om een wachtwoord dat je ook op andere 

plaatsen gebruikt? Wijzig dit wachtwoord dan onmid-
dellijk. 

• Gaat het om bankkaartgegevens? Bel onmiddellijk 
naar Cardstop (070 344 344) om je kaart te blokkeren.

• Klacht indienen kan bij de lokale politie of via de web-
site https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Herken jij verdachte berichten op tijd?
Doe de phishingtest op www.safeonweb.be/doe-de-phishingtest

infoleeuw
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13WEGENWERKEN

Wij werken aan …

> Fabriekstraat fase 2
 Riolerings- en wegenwerken
 Doorgaand verkeer onderbroken
 augustus 2019 voorjaar 2021

 Deel 2a tussen Wandelingstraat tot 
Laekebeeklaan

 19 augustus 2019 7 februari 2020

 Deel 2b tussen Laekebeeklaan tot 
Bevrijdingsstraat

 27 januari 2020 29 mei 2020

 Deel 2c tussen Bevrijdingsstraat  
(uitgezonderd kruispunt) tot Hemelstraat

 4 augustus 2020 31 maart 2021

> Leon Kreperlaan en Koning Albertplein
 Riolerings- en wegenwerken
 Doorgaand verkeer onderbroken
 18 mei 2020 31 maart 2021

> Bergensesteenweg (N6)
 Herinrichtingswerken 2020 - 2026
 Fase1: kruispunten Georges Wittouckstraat en 

Olmenlaan
 5 oktober 2020 30 april 2021

  Voorbereidende nutswerken voor fase 2 t.e.m. 8
  5 oktober 2020 augustus 2021

De vermelde begin- en einddata kunnen 
steeds wijzigen door ongunstige  

weersomstandigheden en/of  
onvoorziene omstandigheden!

Preventietip:
inbraak met list
Waarom zou jij iedereen binnen laten? 
Dieven kunnen zich voordoen als politie-inspecteur, als 
controleur van de nutsmaatschappijen, als verkoper 
… om zich zo onterecht toegang tot uw woning te 
verschaffen. Wij geven je enkele tips om oplichting te 
voorkomen:
• 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 trouwens niet verplicht om iemand binnen te 
laten, ook niet de politie!

Bij verdachte situaties bel je de politie
via het noodnummer: 101!

Hoe herken je een politie-inspecteur?
De inspecteur draagt meestal een herkenbaar uniform, 
het logo van de politie is goed zichtbaar. De politie-
ambtenaar toont zijn dienstkaart en beschikt over een 
naamkaartje op de borst. Kijk of je een herkenbaar 
dienstvoertuig ziet. De politie zal nooit vragen om een 
rondleiding in je huis of waar je jouw 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 dit te controleren.

Hoe herken je een controleur van een nutsmaatschappij?
Een controleur van de nutsmaatschappij komt om de 
2 jaar en dit alleen tijdens de kantooruren op weekda-
gen. 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 herkenbaar 
dienstvoertuig ziet.

dmv.preventie@vlaamsbrabant.be of 
www.vlaamsbrabant.be/criminaliteitspreventie

Herken jij verdachte berichten op tijd?
Doe de phishingtest op www.safeonweb.be/doe-de-phishingtest


