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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

GEMEENTERAAD
28 juni 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.

02 371 22 08 of 0495 58 96 23
luc.vanruysevelt@sint-pieters-leeuw.be
Markten, kermissen en foren, Lokale economie,
Senioren

MARLEEN DE KEGEL, schepen
02 371 22 02 of 0473 41 24 74
marleen.dekegel@sint-pieters-leeuw.be
Vlaams beleid, Integratie-en inburgeringsbeleid,
Gelijke kansenbeleid, Toerisme, Ontwikkelingssamenwerking,
Stedenbanden en Internationale samenwerking

LUCIEN WAUTERS, schepen
0495 58 96 27
lucien.wauters@sint-pieters-leeuw.be
Gemeentelijke gebouwen, Nutsvoorzieningen,
Tewerkstelling, ICT, Volksgezondheid en welzijn

GUNTHER COPPENS, schepen
0468 10 92 86
gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be
Onderwijs, Kunstonderwijs, Bibliotheek,
Afvalbeleid, Milieu en Groen (inclusief natuurreservaten)

BART KEYMOLEN, schepen
0478 21 29 98
bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be
Openbare werken, Jeugd- en speelpleinwerking,
Gezins- en kinderopvang, Buitenschoolse kinderopvang,
Landbouw

dienst Markten, T 02 371 22 53.

Ruisbroek Vlagt!
Het WK staat voor de deur en daarom fleuren
de inwoners van Ruisbroek hun straat op!
Zelfgemaakte vlaggen, landsvlaggen of
fantasievlaggen; iedereen kan op zijn of haar
manier de straat versieren.
Wie de allerleukste straat heeft, wint bovendien een gezellige buurtdrink!
Vind jij dat er een versierde straat met kop en
staart bovenuit steekt? Vergeet dan zeker niet
te stemmen! Dat kan in één van de stembussen in ’t Paviljoentje of in het Buurthuis 1601.
Hou verder ook de facebookpagina van het
Buurthuis 1601 in de gaten en post foto’s van
je straat via #ruisbroekvlagt. Het gemeentebestuur juicht dit initiatief van het buurtcomité
toe en roept iedereen op om zijn/haar mooiste vlag buiten te hangen!

PAUL DEFRANC, OCMW-voorzitter/schepen
0471 05 42 06
paul.defranc@ocmwspl.be
OCMW, Sociale zaken (inclusief pensioenen
algemeen)

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

Vrijdag 21 september

De zomer is in aantocht. Dat betekent voor onze jeugd nog even
hard studeren en dan tijd voor een – hopelijk zonovergoten –
vakantie. Voor ook wij twee maanden op de pauzeknop van
‘InfoLeeuw’ duwen, tonen we jullie wat de zomermaanden in
petto hebben.

Kwis ten voordele
van Zorgcirkels
Jongdementie

Aftrappen doen we op zaterdag 16 juni met de elfde editie van
Leeuw Rinkt. Cultuurcentrum Coloma zorgt vanaf de late namiddag voor een rijk concertaanbod: laat je meevoeren op de
zomerse deuntjes, gebracht door lokale en regionale artiesten,
zoals Nina Butera, Dean, Squeeze, …
Genieten doen we ook op zondag 8 juli tijdens Vlaanderen feest.
De Vlaamse feestdag vieren we met een academische zitting,
gevolgd door een hapje, een drankje en leuke optredens in het
Colomapark vanaf 14 uur. De Helden, Buurman en Trio BLUF geven het beste van zichzelf! Iedereen is hartelijk welkom.
StraPatzen volgt op zaterdag 4 augustus. Dit jaarlijks straatartiestenfestival is een niet te missen topper. Artiesten uit de hele
wereld staan klaar om jong en oud een dag vol spektakel te
bezorgen. Het volledige programma vind je in LeeuwLeeft.
Op vrijdag 17 augustus start de vijfde rit van de Binkbank Tour
aan ons gemeentehuis. Wees erbij om de tour en de renners
vanop de eerste rij te volgen. Het programma vind je op pg. 4.
Vanwege de drukte is het gemeentehuis die dag uitzonderlijk
gesloten.
Denk eraan: ook tijdens de talrijke festiviteiten blijft verkeersveiligheid een topprioriteit. De politie zal regelmatig snelheidscontroles uitvoeren. Geniet dus met volle teugen van ons mooie
zomeraanbod maar hou het veilig! Drugs en alcohol achter het
stuur zijn uit den boze.
We wensen jullie een mooie en boeiende zomer toe!

Luc Deconinck,
burgemeester

www.sint-pieters-leeuw.be

Ter gelegenheid van de Internationale
Alzheimerdag organiseren het Woonzorgcentrum Zilverlinde en het Lokaal Dienstencentrum Meander een algemene kwis voor
gelegenheidsploegen maximaal 4 spelers,
ten voordele van “Zorgcirkels Jongdementie”, een organisatie die personen met
dementie, hun familie en omgeving informatie, ondersteuning en begeleiding op maat
biedt.
Bedenk alvast een originele ploegnaam en
schrijf je in voor 5 september 2018.

DEELNAME: 16 euro (max. 4 spelers).
START: 20 uur; deuren open vanaf 19.30 uur.
LOCATIE: Lokaal Dienstencentrum Meander,
Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Een hapje en een drankje zijn te verkrijgen
tegen democratische prijzen. De winst gaat
integraal naar ‘Zorgcirkels Jongdementie’.

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

Ben je geen echte kwisser maar wil je toch
de uitdaging aangaan en het goede doel
steunen? Hou dan zeker vrijdag 21 september 2018 vrij in je agenda!

#LeeuwLeeft

bij Silke De Ridder, administratief
medewerker van WZC Zilverlinde,
silke.de.ridder@ocmwspl.be of T 02 370 88 83.
Je persoonlijk aanmelden bij Silke kan
uiteraard ook (niet aanwezig op vrijdag).
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SPORT

Vrijdag 17 augustus

Binckbank Tour

De BinckBank Tour trekt ook in 2018 weer door Nederland
en België. De enige UCI WorldTour wielerronde in de Lage
Landen start op maandag 13 augustus in Nederland.
Op zondag 19 augustus kennen we in het Belgische
Geraardsbergen de opvolger van Tom Dumoulin.

Op vrijdag 17 augustus start het peloton vanuit
Sint-Pieters-Leeuw en doorkruist het ons land van
het Pajottenland tot Lanaken.
Waar moet je zijn op vrijdag 17 augustus?
De rit start in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw om
via het Pajottenland te finishen in Lanaken.

beek kan je beroep doen op een pendeldienst.
De parkings in het centrum worden gebruikt door de organisatie waardoor er geen parkeermogelijkheid is voor
de bezoekers.

Geïnteresseerd in een VIP-brunch?
Het is ook mogelijk in te schrijven voor de VIPbrunch, een verzorgd en uitgebreid buffet, dat bij
deze gelegenheid wordt georganiseerd vanaf 10
uur met zicht op het inschrijvingspodium.
PRIJS: 90,75 euro (incl. btw) per persoon.

PROGRAMMA:
• 10.20 uur: presentatie van de renners aan het
gemeentehuis.
• 11.25 uur: vertrekken de renners ter hoogte van het
gemeentehuis.
• Na de start volgt een tweede passage in het centrum,
waar ook een tussensprint wordt georganiseerd.

Vermijd het centrum met de auto! Gebruik de shuttle-dienst!
Op vrijdag kan je het centrum van onze gemeente best
vermijden met de auto. Uiteraard kom je beter met de
fiets. De fietsstalling met toezicht bevindt zich op de parking achter de tekenschool. Let op: het gebruik van een
fietsslot is verplicht.
Automobilisten vinden een parkeerplaats op de parking
van de Makro, Bergensesteenweg 427, 1600 Sint-PietersLeeuw, waar de gemeente een pendeldienst naar het
centrum voorziet. Ook vanuit het centrum van Vlezen-
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MEER INFO: sportdienst T 02 371 14 23,
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be.

Gemeentehuis gesloten
Omdat de Binckbank Tour de nodige drukte zal
meebrengen en het centrum al vroeg op de dag
verkeersvrij wordt gemaakt, is het gemeentehuis
uitzonderlijk gesloten.

Recyclagepark
Het recyclagepark zal op 17 augustus uitzonderlijk
open gaan om 13 uur.

MILIEU

Peuk in de pocket. Niet op de grond!
Peuk in de pocket in Leeuw
Er bestaan wél pocketasbakjes!
Dit is een asbakje dat goed afsluitbaar is en je eenvoudig in een zak of tas kan stoppen. Deze zomer worden
pocketasbakjes op verschillende plaatsen uitgedeeld
zodat rokers geen excuus meer hebben.

Kom op zaterdag 4 augustus naar het straattheaterfestival, StraPatZen, en ontvang je pocketasbakje!
Wil je nu al gratis een pocketasbak bemachtigen? Surf
dan naar www.intradura.be en vraag er eentje aan.

Stoppen met roken is nog beter!
Eén peuk op de grond, dat kan toch niet erg zijn? Het
lijkt onschuldig maar vele kleine peuken zorgen voor
heel wat zwerfvuil en milieuschade!

Stoppen met roken is niet alleen beter voor het milieu
en je medemens maar in de eerste plaats voor jezelf.
Met deze campagne willen we ook deze boodschap mee
verkondigen.

Wist je dat één peuk 500 liter drinkwater kan vervuilen?
Een roker die zijn peuk op de grond of in een rioolputje
gooit, is zich daar waarschijnlijk niet van bewust. Daarom gaan we samen met 18 andere gemeenten uit de
regio deze zomer de strijd aan tegen de talloze peuken
op de grond.
Zoals het hondenpoepzakje er kwam voor de hondenpoep en het vuilnisbakje voor in de wagen, is er ook
voor peuken een oplossing. Twee eigenlijk: de peuken in
een asbak gooien of stoppen met roken natuurlijk.
Geen excuses meer!
Waarom gooien rokers hun peuken op de grond? Een
peuk brandt en ruikt slecht. Dit stop je dus niet in een
broekzak of dergelijke als er geen vuilnisbak in de buurt
is. Overal asbakken op de openbare weg plaatsen is
ook niet haalbaar.

JUNI 2018

5

6

VEILIGHEID

EEN DAG IN HET SPOOR VAN …

de politie-inspecteur
Iedere dag opnieuw staan inspecteurs binnen de verschillende diensten van de politiezone Zennevallei
in voor onze veiligheid, een uitdagende dagtaak met veel afwisseling. Altijd al benieuwd geweest
naar hoe een dag bij de politie eruit
ziet? Wij gunnen je een blik achter
de schermen tijdens een shift IGP
(informatie gestuurde politie). Deze
ploeg is vrijgesteld van interventies
maar springt wel bij in geval van
nood.

19.40 uur

Na een moeilijk gesprek vermoeden de inspecteurs dat het om een transmigrant
gaat. Een PV wordt opgesteld, de
dienst Vreemdelingenzaken wordt
gecontacteerd en beslist wat er
dient te gebeuren. Een ‘bevel tot
het verlaten van het grondgebied’
wordt in dit geval uitgevaardigd.
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17.00 uur

18.00 uur

20.40 uur

22.20 uur

De dag van
inspecteurs Demesmaeker en
Steenhoudt start om 16 uur met
een aantal administratieve taken.
De commissaris brieft hen en geeft
aan dat er deze nacht wordt gefocust op gekende hotspots, plaatsen die gekend zijn voor overlast,
diefstallen, … Klaar om te patrouilleren!

Terug op
pad voor alweer een voetpatrouille
bij een hotspot. Er is niemand. Bij het
verlaten van de hotspot onderwerpen ze een voertuig aan een controle. Boorddocumenten worden
gecontroleerd, de identiteiten van
de inzittenden worden nagegaan
en de laadbak wordt geopend
voor nazicht. Alles blijkt in orde.

De auto
wordt klaargemaakt voor vertrek.
Elke inspecteur beschikt over een
interventietas waarin onder meer
een map zit met alle documenten
die noodzakelijk kunnen zijn tijdens
een interventie.

Na een
tussenstop in de politiepost wordt
opnieuw een verdacht voertuig
opgemerkt. De inspecteurs gaan
over tot de controle van het voertuig. Ook hier is alles in orde.
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Rode zones
De politiezone Zennevallei werd dit jaar al meer dan 40 keer (cijfers tot
eind maart) opgeroepen voor verkeersongevallen met gewonden. In
2016 waren dit er 247 en in 2017 241. Dit jaar vielen er in de zone nog
geen verkeersdoden. Vorig jaar betreurden we vier verkeersdoden, in
2016 was dit er één. Elk ongeval met een dode of gewonde is er één te
veel. Daarom blijven we dus alert.

Meer snelheidscontroles in rode zones

18.30 uur

Voetpatrouille
aan het station van Halle. Een persoon die de treinreizigers lastigvalt,
wordt aangesproken. De betrokkene kan geen identiteit voorleggen
en wordt meegenomen naar de
politiepost voor verdere identificatie. Persoonlijke bezittingen worden
doorzocht en alles wordt geregistreerd.

Door gerichte controles wil de lokale politie in de zone het aantal
verkeersongevallen doen dalen. Zo wordt er gekeken naar de plaatsen
waar het meest aantal ongevallen gebeuren. Deze plaatsen krijgen
binnen een zone een kleurcode. Rood of oranje staat voor gevaarlijk.
Hier wordt extra gecontroleerd. Er wordt voornamelijk gecontroleerd op
snelheid. Verder wordt er ook gecontroleerd op alcohol, drugs, alsook
op het dragen van de veiligheidsgordel en gsm-en achter het stuur,
omdat het algemeen gekend is dat ook deze inbreuken een belangrijke
rol spelen bij verkeersongevallen.

Rode zones in onze zone
De Brusselbaan (buiten bebouwde kom), de Georges Wittouckstraat
en de Bergensesteenweg (zowel binnen als buiten de bebouwde kom)
staan gekend als gevaarlijke zones met een hoog aantal verkeersongevallen.

Opmerkelijke resultaten
De controles hebben zeker effect op de verkeersveiligheid. Zo merkten
we een significante daling van het aantal verkeersongevallen op de
Bergensesteenweg waar het aantal daalde met meer dan 30 %. In 2016
gebeurden er 17 zware verkeersongevallen. In 2017 waren dit er nog 5.
Ook op de Postweg daalde het aantal van 8 verkeersongevallen met
lichamelijk letsel naar 3.

Verkeersveiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen

23.00 uur

Opnieuw in
de politiepost geven de inspecteurs
een avondmaaltijd en water aan
de gearresteerde. Ze handelen
nog wat administratie af. Om 24 uur
worden de wapens opgeborgen.
De shift zit erop!

Help je mee het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen? De politie
kan dan wel controleren, maar controleren alleen is niet zaligmakend.
Daarom deze warme oproep.
• Respecteer de maximumsnelheid.
• Tolereer geen alcohol of drugs achter het stuur.
• Maak de gordel vast, voorin en achterin, idem voor kleine kinderen
met kinderzitje.
• Laat je niet afleiden door je gsm.
• Pas je snelheid aan de weersomstandigheden aan.
• …

We rekenen op jou!

JUNI 2018
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MOBILITEIT

Treinaanbod in Sint-Pieters-Leeuw
In Ruisbroek passeert de S2 lijn naar Leuven – ‘s Gravenbrakel. Sinds 10 december 2017 rijden er gedurende de
week 2 treinen per uur in beide richtingen. Op zaterdag
en zondag rijdt er slechts 1 trein per uur in beide richtingen.
Vanuit Ruisbroek reizen de meeste mensen naar Brussel-Centraal, Etterbeek, Leuven, Brussel-Schuman en
Luchthaven-Brussel-Nationaal, al dan niet met een
overstap. Wie deze trein neemt, is sneller ter plaatse
dan wie met de auto naar zijn bestemming rijdt! In het
geval van normaal verkeer op de weg, ben je in 20 – 35
minuten in Brussel-Centraal, wie met de trein gaat, staat
er al op 15 minuten.

Sinds 10 december
2017

Bestemming

Frequentie per uur
(week)

Reistijd trein

Reistijd auto

Ruisbroek

Brussel-Centraal

2

14 - 15 min.

20 - 35 min.

Etterbeek

3*

45 - 56 min.

24 - 40 min.

Leuven

2

50 - 60 min.

45 min - 1 u. 25 min.

Schuman

2*

31 - 33 min.

24 - 45 min.

Brussels Airport

2*

39 - 41 min.

43 - 58 min.

* met overstap

Goed nieuws!
Wie op zaterdag de S2 trein neemt
kan dit vanaf december 2018
tweemaal per uur. Ideaal voor wie
een dagje wil winkelen in Brussel
of Leuven, of een daguitstap plant
naar een andere stad.
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Kies voor het E-loket en vermijd files!
Welke attesten?
Je kan quasi alle attesten/uittreksels en afschriften van
akten opvragen via het e-loket.
De meest gevraagde documenten:
• attest van woonst
• attest samenstelling gezin
• afschrift akte van huwelijk
• uittreksel strafregister

Geen computer?
Heb je thuis geen computer of internetverbinding, dan
kan je uiteraard nog steeds terecht aan de loketten
in het gemeentehuis of in de bib. Je meldt je zonder
afspraak aan tijdens de openingsuren. In de meeste gevallen krijg je het document onmiddellijk mee.

Van thuis kan je documenten van de dienst Burgerzaken
aanvragen zonder dat je moet aanschuiven aan het loket in het gemeentehuis. Je kan ze in de meeste gevallen
na betaling onmiddellijk downloaden op je computer,
doorsturen of uitprinten. Je kan je documenten aanvragen met een e-ID kaartlezer. Heb je geen kaartlezer?
Geen probleem! Gebruik je token of de mobiele app
Itsme.

T 02 371 22 11, info@sint-pieters-leeuw.be,
www.sint-pieters-leeuw.be

Voordelen van het e-loket
• Je moet niet naar het gemeentehuis komen.
• Je kan 24/24 - 7/7 documenten afhalen én doorgeven
aan derden.
• De afgeleverde documenten zijn 100 % rechtsgeldig.
• Je vindt het aangevraagde document, zolang het
geldig is, terug in je persoonlijke digitale kluis.

Hoe werkt het?
1. Ga naar www.sint-pieters-leeuw.be/e-loket, kies het
gewenste document en klik op ‘Online aanvraag
attest/uittreksel ...’.
2. Meld je aan met een eID. Aanvragen zonder gebruik
van eID zijn ook mogelijk, maar dan verloopt de procedure veiligheidshalve niet automatisch en elektronisch.
3. Vul het formulier in en verzend de aanvraag. Je ontvangt onmiddellijk een bevestigingsmail.
4. Indien er geen tussenkomst van een ambtenaar nodig
is, ontvang je even later een tweede mail met een link
naar het aangevraagde document.
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WONEN

Dinsdag 19 juni

Club van 10
Met dit project wil de gemeente
Sint-Pieters-Leeuw samen met vzw
Pajopower al haar inwoners helpen
om met onafhankelijk en concreet
advies de woning op een juiste manier energiezuiniger te maken.
Meer informatie vind je op de website van de gemeente of via vzw
Pajopower.
We zien jou graag terug op
ons infomoment ‘club van 10’
WANNEER: 19 juni om 20 uur.
WAAR: kasteel Coloma,
Joseph Depauwstraat 25.

Wil je een individuele begeleiding
rond de mogelijkheden van het
energiezuinig renoveren van je eigen
woning, dan kan je als inwoner van
Sint-Pieters-Leeuw de begeleiding
via het BENOvatietraject aanvragen.
Deze begeleiding bestaat uit een
doorlichting van je woning, een individueel besparingsplan, een berekening van de beste ingrepen rond
isolatie, verwarming en zonne-energie, begeleiding bij de uitvoering
van deze ingrepen via lokale aannemers en hulp bij het aanvragen van
de premies en renovatieleningen via
lokale woonconsulenten.
Deze begeleiding kost 150 euro.
De gemeente en de provincie
Vlaams-Brabant betalen de overige
kosten van deze begeleiding.
Wanneer er 10 gezinnen uit SintPieters-Leeuw via deze begeleiding
overgaan tot minstens één renovatie-ingreep van het BENOvatietraject, dan krijg je als renoverend gezin
100 van de 150 euro terugbetaald.
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Vorige maand stond de klimaatmobiel reeds bij ons in de gemeente, op
het stationsplein in Ruisbroek. Deze
maand, 19 juni om 20 uur, houden
we de ‘Club van 10’ in het kasteel
Coloma.

• dienst Leefmilieu, T 02 371 63 53,
leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be
• Pajopower vzw, T 0468 19 07 74,
benovatietraject@pajopower.be
• beweging.net, T 0495 56 65 89
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Provinciale groepsaankopen breiden uit

Dankzij de provinciale groepsaankopen plaatsten al
zo’n 500 gezinnen zonnepanelen of dakisolatie, en dat
voor een scherpe, maar correcte prijs. In 2018 breiden
deze groepsaankopen verder uit.
Nu kan je als inwoner van Vlaams-Brabant intekenen op
een groepsaankoop voor (spouw)muurisolatie of isolerende ramen. Grijp dus de kans om je woning nog beter
te isoleren en je wooncomfort te laten stijgen. Naast de
nieuwe groepsaankopen kan je nog steeds inschrijven
voor dakisolatie of zonnepanelen.

Overtuigd?
Ben je overtuigd van groepsaankopen? Schrijf je dan
snel in en maak vrijblijvend een afspraak met de aannemers.

www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen

Wat maakt de provinciale groepsaankopen zo uniek?
Samen met vier lokale partners, IGO, Pajopower, 3Wplus
en De Kringwinkel Hageland, selecteerde de provincie
enkele aannemers. Ze kregen hierbij steun van het ‘Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen’. Op die manier
stelt de provincie een kwalitatieve uitvoering en correcte prijs voorop. Door te werken met lokale aannemers
en installateurs steunen we ook de lokale economie.
Kiezen voor de provinciale groepsaankopen is dus drie
keer winnen. Niet alleen stoot je minder CO2 uit en
bespaar je op je energiefactuur, je helpt ook onze lokale
economie bloeien.
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WATER

Een milieuvriendelijk en doeltreffend
rioolnet in Leeuw
Sinds 1 april beheert Infrax het rioolnet in onze gemeente. Dit betekent dat Infrax instaat voor het beheer, het
onderhoud en de verbetering van het rioolnet. Door de
krachten van een aantal gemeenten en het netbedrijf
Infrax te bundelen, staan we sterker om het waterbeheer versneld te verbeteren.

Nieuwe Rioolaansluiting?

Levende rivieren, heldere beken en propere grachten;
daar gaan we voor! Er werden de voorbije jaren al inspanningen geleverd, maar het kan nog beter. Uiteindelijk mag geen druppel afvalwater nog ongezuiverd in de
natuur geloosd worden.

Water is een kostbaar goed. Daarom wil Infrax er samen
met jou voor zorgen dat er zinvol en zuinig mee wordt
omgesprongen. Infrax lanceerde hiervoor de term Rationeel Water Gebruik (RWG) en koppelt daaraan een interessante premie voor wie een gescheiden afvoersysteem
aanlegt. Dat houdt je hemelwater en afvalwater apart,
zodat het kan worden aangesloten op een gescheiden
rioolstelsel. Het afvalwater gaat naar de zuiveringsinstallatie. Het hemelwater gaat rechtstreeks terug naar de
natuur.

Ruimte voor water schept ook ruimte voor mens en natuur. Infrax kiest voluit voor integraal waterbeheer, waarbij
drinkwater niet verspild, regenwater optimaal benut en
afvalwater volledig gezuiverd wordt. De uitbouw van een
rioolnet dat afvalwater en hemelwater (regen, sneeuw
en ijs) gescheiden houdt, zal wateroverlast helpen
voorkomen en ervoor zorgen dat de zuiveringsinstallaties
beter renderen.

Om storingen te melden op het rioleringsstelsel kan je terecht bij Infrax. Voortaan is Infrax ook jouw aanspreekpunt
voor het aanvragen van nieuwe rioolaansluitingen of het
melden van verstoppingen op het openbaar domein.

Spring zuinig om met water en vang een premie

www.infrax.be of 078 35 30 20

Bij verstoppingen van de riolering op het openbaar
domein kan je 24/7 terecht op het nummer
078 35 34 33.

infoleeuw
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Zuinig omspringen met water
• De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breek je de harde laag. Dat
houdt de grond luchtig en vochtig. Dat op die manier
het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen.
• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever
1 keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten:
de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig
worden voor de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect
met opgevangen regenwater.
• Begiet je bloemen en planten op de minst warme
momenten van de dag, zoals ‘s ochtends vroeg of
‘s avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel.
Bovendien voorkom je beschadiging van de planten,
want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een
vergrootglas werken en ze verschroeien.
• Besproei je gazon niet. Je zal merken dat het zich na
een periode van droogte sneller herstelt dan je dacht.
• Was je auto met regenwater of sla gewoon een keertje
over.
• Laat ‘s nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen. Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk
fris leidingwater.
Nog vragen over drinkwater? Neem gerust contact op
met De Watergroep.

Tijdens de warme zomermaanden brengt water de
nodige verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke
bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden
worden gevuld voor een zomer vol waterpret.

De Watergroep hecht veel belang aan een goede
dienstverlening en een heldere communicatie met haar
klanten. Als klant hoef je je niet te verplaatsen om de nodige informatie te krijgen. Via de website www.dewatergroep.be vind je alle informatie over je waterfactuur, een
nieuwe aftakking, de waterkwaliteit, storingen en werkzaamheden. Wie wil langskomen voor extra informatie of
om een complexer dossier te bespreken, kan daarvoor
een afspraak maken. De klantendienst van De Watergroep is telefonisch bereikbaar, 02 238 96 99.

Sinds 1 januari 2018 zorgt De Watergroep voor de drinkwatervoorziening op het volledige grondgebied van SintPieters-Leeuw. Ze geven graag enkele tips om in droge
periodes zuiniger met drinkwater om te springen.
• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender
dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt al
snel 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water
waarmee je drie keer kan douchen. En met zuinige
sproeikoppen zelfs 5 keer.
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JUBILARISSEN

Jubilarissen

GOUDEN BRUILOFT / 23 FEBRUARI
Frédéric Misotten en Liliane Braes

DIAMANTEN BRUILOFT / 5 APRIL
Maurice Clemant en Gabrielle Lecocq

GOUDEN BRUILOFT / 18 MAART
André Coppens en Monique Vandenbergen

DIAMANTEN BRUILOFT / 12 APRIL
Gary Ledeghen en Irène Reniers

Proficiat!
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WEGENWERKEN

Wij werken aan …

Rondpunt Ruisbroek

> Werken Ruisbroek - fase 2b
P. Gilsonlaan

Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer onderbroken
januari 2018
juni 2018

> Werken Ruisbroek Stationsstraat
Wegeniswerken
Doorgaand verkeer onderbroken
midden april
juni 2018

Hoogstraat

Voor de werken ‘collector Zuunbeek – fase 2’ verwijzen we naar de
website van Aquafin, www.aquafin.be/nl-be/mijn-omgeving/98251.
Voor de gewijzigde verkeerssituatie en de volledige timing
kan je terecht op de gemeentelijke website,
www.sint-pieters-leeuw.be/collectorzuunbeek.

> Collector Zuunbeek – fase 2
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer Hoogstraat
onderbroken
2 november 2017
november 2018

> Europalaan/J. Depauwstraat(1)
Verbeteringswerken
Doorgaand verkeer onderbroken
midden juni 2018
september 2018

www.sint-pieters-leeuw.be/wegenwerken

1 In het kader van verbeteringswerken “aanleg fietspaden Galgstraat/Pepingensesteenweg
fase 1” zijn werken gepland t.h.v. het kruispunt Pauwke. Vanaf midden juni zal er gewerkt
worden in de Europalaan en J. Depauwstraat (zone aangeduid in geel). Tevens zal langs
de Europalaan de waterleiding (Watergroep) worden vernieuwd tot aan de V. Millairstraat
(kant pare huisnummers).
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