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NUTTIGE INFO

JOUW GEMEENTEBESTUUR
Luc Deconinck, burgemeester
02 371 22 11
luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be
Algemene coördinatie, Algemene en integrale
veiligheid, Politie en brandweer, Financiën en begroting,
Burgerlijke stand en bevolking, Juridische zaken,
PR en communicatie

GEMEENTERAAD
27 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

Bart Keymolen, eerste schepen
0478 21 29 98
bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be
Openbare werken en openbare ruimte,
Groen, Waterbeheersing, Ruimtelijke ordening en
omgevingsvergunningen

Jan Desmeth, schepen
0495 58 96 28
jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be
Welzijn, OCMW en sociale zaken, Cultuur,
Bibliotheek en Erfgoed, Erediensten, Mobiliteit en Verkeer

Gunther Coppens, schepen
0468 10 92 86
gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be
Gemeentelijke gebouwen en begraafplaatsen,
Senioren, Land- en tuinbouw, Archief, ICT en digitale gemeente

An Speeckaert, schepen
0475 35 31 25
an.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be
Onderwijs, Jeugd, BKO, Speelpleinwerking,
Gezin en kinderopvang

Herwig Smeets, schepen
0496 27 09 03
herwig.smeets@sint-pieters-leeuw.be
Sport, Lokale economie, Personeel,
Nutsvoorzieningen

Paul Defranc, schepen
02 371 22 09 of 0471 05 42 06
paul.defranc@sint-pieters-leeuw.be
Milieu en dierenwelzijn, Afvalbeleid, Vlaams
beleid, Integratie, Gelijke kansen, Woon- en grondbeleid

Marleen De Kegel, schepen
02 569 75 22 of 0473 41 24 74
marleen.dekegel@sint-pieters-leeuw.be
Toerisme, Werkgelegenheid, Kunstacademie,
Markten, foren en feestelijkheden, Ontwikkelingssamenwerking en lokaal mondiaal beleid, Volksgezondheid

COLOFON
infoLeeuw is een maandelijks uitgave van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Uitgezonderd in juli en
augustus. Verantwoordelijke uitgever: Luc Deconinck, burgemeester, p/a Gemeentehuis, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 11, F 02 377 72 26, luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be,
www.sint-pieters-leeuw.be. Vormgeving en druk: Stelvio D’Houst, die Keure, Brugge.
Coverbeeld: Stéphanie Marchoul en Erik Devillé.
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MARKTEN
Vrijdagmarkt Rink
Elke vrijdag van 15 tot 19 uur aan de Rink.
dienst Markten, T 02 371 22 53

VOLG ONS!
facebook.be/sint-pieters-leeuw
www.sint-pieters-leeuw.be
#LeeuwLeeft
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Beste
Leeuwenaar
De zomer is in zicht en onze gemeente staat naar goede gewoonte klaar om jong en oud een heerlijke vakantieperiode
te bezorgen.
Leeuw Rinkt is intussen een vaste waarde. Zaterdag 15 juni
worden de marktkraampjes uitgestald en bestijgen artiesten
van eigen bodem het podium van Leeuw Rinkt. De tonen
van deze twaalfde editie worden gezet door onder andere
Ftakke, Lobstar en For the Record.
Op zondag 23 juni geven we het startschot van het Rozenfestival. Verschillende weekends zetten we onze rozen van
wereldniveau in de kijker met een rozenmarkt, workshops en
een picknick in de rozentuin.
Het Colomapark is op 7 juli opnieuw het decor van Vlaanderen Feest. We nodigen jullie uit voor de academische zitting in
het gemeentehuis en komen daarna samen om te genieten
van een hapje, drankje en een streepje muziek. Genieten
doen we uiteraard ook tijdens het straattheaterfestival StraPatZen! Nationale en internationale toppers staan op zaterdag 3 augustus klaar voor een dag vol verwondering.
Wielerliefhebbers halen op zondag 18 augustus hun hart op
tijdens de BinckBank Tour. Afspraak aan het gemeentehuis
waar de renners zullen klaarstaan voor een spannende rit.

INFO-AVOND

Wegenwerken
Fabriekstraat –
Fase 2
Op 19 augustus gaat onze gemeente van
start met de tweede fase van de riolerings- en
wegenwerken aan de Fabriekstraat. In deze
fase zal de Wandelingstraat tot de Hemelstraat onder handen genomen worden. Om
de bewoners voldoende in te lichten over de
impact van deze werken, organiseert het lokaal bestuur een info-avond op donderdag 6
juni om 20 uur in de gemeentelijke basisschool
Wegwijzer.
Tijdens dit infomoment bespreken we de
timing, de verkeerscirculatie en de omleiding.
We maken ook tijd vrij om vragen over de
werken te beantwoorden.

Wanneer? Donderdag 6 juni.
Uur? 20 uur.
Waar? Gemeentelijke basisschool Wegwijzer.

Meer honger naar de koers? Bezoek dan van 9 tot 25 augustus de fototentoonstelling in het Colomakasteel. Sportadvocaat, Johnny Maeschalck, geeft een unieke blik achter de
schermen van het vrouwenwielrennen.
We wensen jullie veel leesplezier en hopen jullie tegen te komen op onze evenementen!

Luc Deconinck,
burgemeester

© Stéphanie Marchoul
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SPORT

ZONDAG

18.08.2019

Zondag 18 augustus

Binckbank Tour
Dit jaar trekt de BinckBank Tour weer door Nederland en
België. De enige UCI WorldTour wielerronde in de Lage
Landen start op maandag 12 augustus in Beveren.

De parkings in het centrum worden gebruikt door de
organisatie waardoor er geen parkeermogelijkheid is
voor de bezoekers.

Op zondag 18 augustus starten de renners aan het
gemeentehuis in Sint-Pieters-Leeuw.

Automobilisten vinden een parkeerplaats op de parking
van de Makro, Bergensesteenweg 427, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, vanwaar de gemeente een pendeldienst
naar het centrum inlegt. Ook vanuit het centrum van
Vlezenbeek kun je met een pendeldienst in het centrum
geraken.

De rit start in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw om via
het Pajottenland te finishen in Geraardsbergen.

PROGRAMMA:
• 11 uur: de presentatie van de renners aan het
gemeentehuis;
• 12.15 uur: het vertrek van de renners ter hoogte
van het gemeentehuis;
• na de start volgt een tweede passage in het centrum,
waar ook een tussensprint wordt georganiseerd.
Op de parking van het gemeentehuis richten we een
supportersdorp in waar bezoekers kunnen genieten
van een hapje, een drankje én de renners van dichtbij
kunnen begroeten.

Vermijd het centrum met de auto!
Gebruik de shuttledienst!
Op zondag 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.

infoleeuw

Voor de tribune is er plaats voorzien voor rolstoelgebruikers.

Geïnteresseerd in een VIP-brunch?
Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor een
VIP-brunch; een verzorgd buffet met zicht op het
inschrijvingspodium en de start. Deze brunch start
om 10.30 uur.
PRIJS? 90,75 euro per persoon.
Sportdienst T 02 371 14 23,
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

WONEN

Afficheren huurprijs verplicht!

TE HUUR
3 slaapkamers, grote tuin, garage
vrij vanaf 1 juni 2019
600 euro

225

75 euro

huurprijs / maand

energiescore (EPC)

gemeenschappelijke kosten

Om discriminatie op de private huurmarkt tegen te
gaan, is elke verhuurder van een woongelegenheid
sinds de huurwet van 18 mei 2007, wettelijk verplicht om
de gevraagde huurprijs te vermelden bij elke publieke
mededeling.

Huurprijs
Dat wil zeggen dat elke publicatie op het internet (vb.
immowebsite) of in een advertentieblad de huurprijs
moet vermelden. Ook op affiches of borden aan de
woongelegenheid moet de prijs vermeld staan.

TE HUUR
3 slaapkamers, grote tuin, garage
vrij vanaf 1 juni 2019

Meldpunt huren

75 euro
huurprijs / maand

energiescore (EPC)

gemeenschappelijke kosten

Het woonloket staat
zowel huurders als verhuurders bij op de
woonmarkt. Krijg je te maken met discriminatie,
kan je de huur moeilijk betalen of ontvang je
als eigenaar de huur niet? Dat kan je melden op
www.woonwinkelzennevallei.be/meldpunt-huren.
Samen bekijken we wat we voor je kunnen doen.

Gemeenschappelijke lasten en EPC
Als er gemeenschappelijke lasten zijn, moeten die altijd
worden vermeld, zowel online, in een advertentieblad
als op de raamaffiches. Denk aan de provisie voor water- en elektriciteitsverbruik, de kosten voor de reiniging
van de gemene delen of de kosten voor het liftonderhoud in een appartementsgebouw.

Woonwinkel Zennevallei
• Aug. Demaeghtlaan 30, 1500 Halle, T 02 361 16 16
• Fabriekstraat 1B, 1601 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 03 47
• H. Torleylaan 13, 1654 Beersel, T 02 356 73 18
www.woonwinkelzennevallei.be,
info@woonwinkelzennevallei.be

Het EPC moet alleen worden vermeld bij bekendmakingen in etalages van de makelaar, advertenties in
folders, kranten en online.

Gratis raamaffiche
Woonwinkel Zennevallei stelt je een gratis ontwerp van
een raamaffiche ter beschikking. Daarop kunnen zowel
de huurprijs, eventueel gemeenschappelijke kosten en
de EPC-score worden vermeld. Je kan het ontwerp printen of gratis afhalen bij Woonwinkel Zennevallei.
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E-loket succesvol

Documenten nodig? Denk aan het e-loket!
Sinds 2019 is het via het e-loket mogelijk om documenten aan te vragen zonder aan te schuiven aan de loketten
van het gemeentehuis. Leeuwenaars vinden stilaan de weg naar het e-loket. Verleden jaar werden 1.350 documenten
digitaal afgeleverd. Toch heeft nog niet iedereen de voordelen van het e-loket al ontdekt. Wij zetten ze graag nog even
op een rijtje.
Voordelen van het e-loket

Hoe werkt het?

• Vermijd de files; documenten aanvragen doe je nu
gewoon vanuit je zetel. Dat is niet alleen goed voor je
portefeuille maar meteen ook voor het milieu.
• Verlof nemen om naar het gemeentehuis te komen?
Dat hoeft niet meer.
• Het e-loket is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. Je kan de documenten altijd ‘afhalen’ en doorgeven aan derden.
• De afgeleverde documenten zijn 100 % rechtsgeldig.
• Heb je de aanvraag verricht met je digitale identiteitskaart of eID? Dan vind je het aangevraagde
document, zolang het geldig is, terug in je persoonlijke
digitale kluis. Het e-loket is dus ook veilig!
• Via het e-loket kan je niet alleen attesten of uittreksels
krijgen, je kan er ook bepaalde aanvragen indienen
een inkomensgarantie, een parkeerkaart voor personen met een handicap tot evenementen en zelfs
boekentrolleys.

Surf naar www.sint-pieters-leeuw.be/e-loket, kies
het gewenste document, en klik vervolgens op
‘Online aanvraag attest/uittreksel ...’

infoleeuw
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Je wordt doorverwezen naar eGovFlow waar je je
kan aanmelden met je eID. Aanvragen zonder het
gebruik van een eID zijn ook mogelijk, maar dan verloopt de procedure veiligheidshalve niet automatisch
en elektronisch.

2

Vervolledig het webformulier en verzend
de aanvraag. Je ontvangt onmiddellijk een
bevestigingsmail.

3

Als er geen tussenkomst van een ambtenaar
vereist is, ontvang je even later een tweede mail
met een link naar het aangevraagde document.
Als er wel een tussenkomst van een ambtenaar vereist
is, word je verwittigd als de ambtenaar de aanvraag
heeft verwerkt. Je kan intussen de status van je aanvraag volgen.
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3

De
meest
gevraagde documenten
via het e-loket

1

2
3

en
Openingsuhr uis
Gemeentede
tijdens e
d
zomerperio

> Het uittreksel strafregister
Dit document, dat ook wel bekend staat als
het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en
zeden’, wordt onder andere opgevraagd
door je (nieuwe) werkgever. Het is een
officieel document waarop eventuele strafrechtelijke veroordelingen en uitgesproken
vonnissen vermeld staan. Een lijst van die
veroordelingen wordt bij het getuigschrift
toegevoegd.

> Bewijs van woonst
of het attest van inschrijving, bevestigt
dat een inwoner ingeschreven is op het
aangegeven adres in de gemeente. Het
bevat enkele persoonlijke gegevens zoals je
naam, adres, burgerlijke staat, nationaliteit
en de datum van van inschrijving op het
adres. Je kan ook een bewijs van woonst
aanvragen waarop de historiek van je vorige adressen vermeld staan.

Vanaf 1 juli tot 31 augustus gelden er andere
openingsuren voor het gemeentehuis en
zijn we gesloten in de namiddag.
Openingsuren zomerperiode:
• van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur.
Natuurlijk kan je ook altijd een afspraak maken
met de betrokken diensten.
info@sint-pieters-leeuw.be of T 02 371 22 11

> Attest samenstelling gezin
of het attest gezinssamenstelling, vermeldt
alle personen die officieel deel uitmaken
van je gezin.

Sluitingsdagen:
•
•
•
•
•

maandag 10 juni;
donderdag 11 juli;
vrijdag 12 juli;
donderdag 15 augustus;
vrijdag 16 augustus.

Wil je weten welke documenten je kan raadplegen
en opvragen of welke aanvragen je kan indienen?
• Surf dan naar www.sint-pieters-leeuw.be/e-loket
• Of neem contact op met de bevolkingsdienst,
bevolking@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 22 11.
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VEILIGHEID

Een melding of klacht?
Maak een afspraak!
Afspraak maken?
www.lokalepolitie.be/5905
02 363 93 00

Voortaan is het mogelijk om een afspraak te maken bij
de lokale politie. Gedaan met lange wachttijden en
weg met ‘ik moet terug even naar huis om een document op te halen’.
Vanaf nu kan je je aangifte doen aan het loket van de
verschillende politieposten en dit op het uur dat voor jou
past.

Dringend?
Kan het niet wachten en is het dringend? Dringende politiehulp is en blijft 24 uur op 24 gegarandeerd door onze
interventieploegen. De politie is telefonisch bereikbaar
tussen 7 en 22 uur op het nummer 02 363 93 00.
Na de openingsuren van de politiepost, kan je voor dringende politiehulp een politie-inspecteur spreken via de
parlofoon. Als het nodig is, komt de interventieploeg ter
plaatse. Ook via het algemeen noodnummer 101 kan je
voor dringende politiehulp of het melden van verdachte zaken terecht.

Politieposten Zennevallei
Een afspraak maken kan in de politieposten Brabantpoort, Halle, Beersel en het 3D-loket in Sint-Pieters-Leeuw.

infoleeuw

Politiepost Brabantpoort
Weekdagen: van 8 tot 16.30 uur en maandag uitzonderlijk
tot 19 uur.
Weekend: op zaterdag tussen 8 en 12 uur.
Je bent ook welkom in het 3D-loket in Zuun,
Generaal Lemanstraat 47 in Sint-Pieters-Leeuw.
Hier werken we ook op afspraak. Een afspraak maken
kan via het nummer 02 363 94 00.

Politiepost Rondenbos
Weekdagen: open iedere werkdag van 8 tot 16.30 uur en
woensdag uitzonderlijk tot 19 uur.
Weekend: enkel geopend op zaterdag tussen 8 en 12 uur.
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Samen tegen woninginbraak en diefstal!
Trek je er tijdens de zomermaanden op uit met het hele
gezin? Leuk! Maar ook hét ideale moment voor inbrekers om hun slag te slaan.
Onze teams organiseren daarom regelmatig gerichte
patrouilles en acties. Maar wist je dat je zelf heel wat
kan doen om het dieven zo lastig mogelijk te maken?
Met enkele kleine ingrepen of voorzieningen aan ramen
en deuren kom je al ver. Ook diefstalpreventietips kunnen helpen om dieven buiten te houden.

Enkele tips voor je de deur achter je toetrekt
• Zie je een onbekende auto traag door de buurt rijden? Onthoud dan de kleur, het type en de nummerplaat en geef ze door aan de politie.
• Vertrek je op vakantie? Vraag dan aan een buur of
familielid om de brievenbus leeg te maken, het gras
te maaien, de rolluiken op en af te laten … Een bewoonde indruk kan helpen om dieven af te schrikken.
• Doe altijd ramen en deuren op slot. Laat de ramen
niet op kiepstand staan.
• Laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht van
iedereen achter.
• Berg materiaal goed op; laat geen ladders, of werkmateriaal slingeren in de buurt van je woning of tuinhuisje. Maak het tuinhuisje slotvast.
• Hou een inventaris bij van waardevolle voorwerpen
en noteer de serienummers. Hou ook de facturen bij.
Zo kan de politie jouw goederen gemakkelijker teruggeven wanneer ze na een diefstal gevonden worden.
• Vertrek je op vakantie? Let dan op wat je post op sociale media. Sommige inbrekers schuimen Facebook
af, op zoek naar mensen die verschillende dagen het
land uit zijn.

Toch ingebroken?
Als je vaststelt dat er werd ingebroken, ga dan niet naar
binnen. Laat alles onaangeroerd, verwittig de politie en
wacht op hun komst. Neem achteraf de nodige voorzorgsmaatregelen om een tweede inbraak te vermijden.

Op vakantie? Vraag gratis vakantietoezicht aan!
Bij de lokale politiezone kan je gratis vakantietoezicht
aanvragen. De politie komt dan op onregelmatige
tijdstippen bij je woning langs, controleert of al je deuren
en ramen afgesloten zijn en let op mogelijke sporen van
inbraak.
Wil je zorgeloos op vakantie vertrekken? Via het webformulier van de lokale politie kan je de periode van
afwezigheid doorgeven. Doe dit minstens 7 dagen op
voorhand.
Zorg voor een contactpersoon die de politie eventueel
kan bereiken tijdens je afwezigheid. Sociale controle is
niet te vervangen door politietoezicht.

Contact
Meld verdachte gedraging en in de straat of
bij je buren.
Lokale politie Zennevallei
www.lokalepolitie.be/5905
info@politiezennevallei.be
T 02 363 93 00
Noodgeval? Bel 101 of 112.

Andere info en tips over de beveiliging van je appartement of huis vind je op www.veiligewoning.be
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LOKALE DIENSTENCENTRA

Zondag 16 juni

Opendeurdag in dienstencentrum
’t Paviljoentje
Op zondag 16 juni is het kermis en feest in Ruisbroek.
Kom zeker ook eens langs in het dienstencentrum
‘t Paviljoentje tussen 14 en 16 uur. Tijdens de opendeurdag, die dit jaar in het teken staat van ‘Eigen Streek’,
valt er heel wat te beleven.

Programma
• Streekbierenbar, foodtruck, hapjes, drankjes.
• Live-muziek met Rudi.
• Petanquetornooi met mooie prijzen (inschrijven per
ploeg).
• Tombola.
• Toeristische infostand over onze eigen streek.
Tijdens de opendeurdag kan je kennis maken met onze
werking. Maar ook op andere dagen ben je welkom. Wij
zijn open op werkdagen van 9.30 uur tot 17.15 uur.

Waarvoor kan je in de lokale dienstencentra terecht?
Het dienstencentrum is voornamelijk een ontmoetingsplaats waar je gebruik kan maken van diensten. Je kan
er vanalles leren door boeiende vormingen en lessen te
volgen of je kan je benen strekken tijdens onze sportactiviteiten.
Dienstverlening: seniorenrestaurant, wassalon, pedicure,
kapsalon, vervoerdienst, sociale dienst, bad of douche,
boodschappendienst en telefoonster.

Zo blijf je op de hoogte
Elke maand verschijnt er een programmaboekje. Daarin
vind je al de activiteiten van de maand terug. Je kan
het boekje gratis verkrijgen in de dienstencentra of lezen
via de website www.sint-pieters-leeuw.be/lokaledienstencentra. Natuurlijk kan je ons ook bellen of langskomen!
Lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje
Karin Poldervaart, centrumcoördinator
Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek
T 02 377 03 55, karin.poldervaart@sint-pieters-leeuw.be

Ontmoeting: hobbynamiddagen, kaarten, Rummikub,
bingo, biljart, feesten, scrabble, modeshow, culturele en
ontspannende uitstappen …
Leren: Engelse lessen, vorming rond digitale thema’s,
kooklessen, bloemschikken, klei-atelier, naailessen …
Bewegen: lijndans, aerobic, wandelen, fietsen,
aquagym, petanque …

infoleeuw

Lokale Dienstencentra Sint-Pieters-Leeuw
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Eerste hulp bij
dierengevallen

Buurthuis 1601
komt naar je toe
In juli en augustus komt het buurthuis 1601 naar
je toe. Vier woensdagnamiddagen brengen we
de buurtwerking naar het pleintje aan de Vorstsesteenweg. Kom mee spelen, zingen, dansen en
chillen. Kom proeven en vertoeven! Samen maken we er een super leuke zomer van. Iedereen is
welkom om mee te doen of om een babbeltje te
komen slaan.

Waar? Plein aan de Vorstsesteenweg, 1601 Ruisbroek.

Wanneer?
•
•
•
•

Woensdag 3 juli van 14 tot 18 uur.
Woensdag 10 juli van 17 tot 21 uur.
Woensdag 21 augustus van 17 tot 21 uur.
Woensdag 28 augustus van 14 tot 18 uur.

Save the date: Daguitstap Buurthuis 1601
Naar goede gewoonte trekken we er ook deze
zomer op uit! Houd zeker je agenda vrij op donderdag 4 juli want dan gaan we met z’n allen
naar de Ardennen!
over de pleinwerking en de daguitstap vind
je op de Facebook- en Instagrampagina van het
buurthuis 1601

Een aangereden huisdier
of wild dier
langs de
weg? Wat
doe je daarmee? Als er
geen gevaar
is voor de
veiligheid kan
je zelf ingrijpen. Maar doe dit nooit met blote handen;
het gewonde dier kan fel uithalen en je verwonden. Als
het dier een gevaar vormt, contacteer je best de politie
via het noodnummer 101.

Leeft het dier nog maar is het gewond?
Als je een gewond huisdier vindt, contacteer je de
lokale politie; zij kunnen het baasje terugvinden. Is het
een wild dier zoals een konijn, vos, ree of vogel? Dan
breng je het naar Wildlife Taxi Team of naar een erkend
vogelopvangcentrum. Voor Vlaams-Brabant is dit het
VOC in Malderen.

Een dood, wild dier?
Verwittig het Meldpunt Wegen Vlaanderen. Als het dier
op een kleinere gemeenteweg ligt, verwittig je best de
gemeente.

Enkele speciale gevallen
• Een dode marterachtige zoals een bever, bunzing,
das … ? Neem contact op met het Marternetwerk.
• Als je een dode roofvogel vindt en je vermoedt
kwaad opzet (vergif, schotwond ...) laat je de vogel
liggen en meld je het dier bij de Natuurinspectie van
het Agentschap voor Natuur en Bos.
• In Wallonië werd de Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij everzwijnen. Meld een dood of ziek everzwijn
bij het VOC Malderen.

• Meldpunt Wegen Vlaanderen: 1700 of
meldpuntwegen.be
• Vogelopvangcentrum Malderen: T 052 33 64 10 of
www.vogelopvangcentrummalderen.be
• Wildlife Taxi Team: T 03 331 97 00
• Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en
Bos: www.natuurenbos.be/natuurinspectie
• Marternetwerk: www.inbo.be/marternetwerk
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Publieke inspraak over het plan-MER voor de
Stroomgebied-beheerplannen 2022-2027
Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en
milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure
voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Vanaf
19 april tot en met 18 juni 2019 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan ook de
milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht
moeten worden en de manier waarop dat het best kan
gebeuren. Je kan daarnaast ook voorstellen formuleren
voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering
de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen
voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties
bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van
de toestand van de watersystemen en voor een betere
bescherming tegen overstromingen en droogte.

Je kan de nota downloaden via de website van
de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid op
www.volvanwater.be, via de website
www.mervlaanderen.be of inkijken in het gemeentehuis
en bij het Team Milieu-effectrapportage in Brussel.
Tot en met 18 juni 2019 kan je je opmerkingen bezorgen
aan de gemeente of aan het Team Milieu-effectrapportage van het Departement Omgeving via
mer@vlaanderen.be.
www.mervlaanderen.be of
via het gratis nummer 1700

Nieuw Lewe-nummer van de Werkgroep voor Streek- en Volkskunde:

‘Het financieel beheer van de parochie Sint-Pieter
tijdens het Ancien Régime’
Religie was vroeger een essentieel onderdeel van onze samenleving. Sinds de verspreiding
van het christelijk geloof in onze
contreien is de kerk een belangrijke factor: van het pausdom tot
de kleine landelijke kerkgemeenschap.
Het financiële beheer van een
parochie tijdens het Ancien Régime (de periode vóór
de Franse overheersing in 1795) verschilt fundamenteel
van de hedendaagse situatie. Waar vandaag een
kerkfabriek een openbare instelling is en pastoors een
salaris van de overheid ontvangen, dienden parochies
vroeger zelf te voorzien in hun werkingsmiddelen. Een
goed financieel beheer was dus erg belangrijk.

infoleeuw

De studie in ‘Lewe’ behandelt de veelzijdige en soms
complexe financieringsstromen op parochiaal vlak
en bekijkt de toestand in de Sint-Pietersparochie van
dichtbij.

Auteur: Joris De Beul, joris.de.beul@telenet.be
Verkrijgbaar:
• in de hoofdbibliotheek;
• via de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en
volkskunde: heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.

Prijs:
• 5 euro;
• Een jaarabonnement op Lewe kost 8 euro.

WEGENWERKEN

Jubilarissen

Wij werken aan …
> Collector Zuunbeek Fase II
Riolerings- en wegenwerken

Fase Brusselbaan
Doorgaand verkeer Brusselbaan (tussen Zuundallaan
en Watermolenlaan) onderbroken.
1 april 2019
31 oktober 2019

Voor de werken ‘collector Zuunbeek fase 2’
verwijzen we naar de website van Aquafin,
www.aquafin.be/nl-be/mijn omgeving/98251.
GOUDEN BRUILOFT / 12 APRIL
Raymond Vanachter en Monique Cambier

Voor de gewijzigde verkeerssituatie en de volledige timing kan je terecht op de gemeentelijke
website, www.sint-pieters-leeuw.be.

> Elia, vervanging hoogspanningslijn tussen Drogenbos
en Buizingen

Nutswerken
Geen tot weinig hinder voor het verkeer.
april 2019
november 2019
www.elia.be/nl/projecten/netprojecten/DrogenbosBuizingen

> Aanleg fietspaden Galgstraat/Pepingensesteenweg
Fase 1a Galgstraat

GOUDEN BRUILOFT / 27 APRIL
Guy Jadot en Linda Vanderpooten

Doorgaand verkeer onderbroken.
6 mei 2019
30 september 2019

Fase 1b kruispunt ’t Pauwke
Doorgaand verkeer onderbroken.
17 juni 2019
31 augustus 2019

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

GOUDEN BRUILOFT / 10 MEI
Paul Anseeuw en Eliane Trogh
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