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NUTTIGE INFO

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

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

GEMEENTERAAD
De volgende gemeenteraad
heeft plaats op 25 juni. Wegens
de coronamaatregelen zal deze
vermoedelijk via videoconferentie
doorgaan.
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.
Dienst Markten, T 02 371 22 53

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

Herwig Smeets, schepen

www.sint-pieters-leeuw.be

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

#LeeuwLeeft

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
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Beste Leeuwenaar
Sinds 4 mei keren we stap per stap terug naar het leven
zoals het was voor de coronacrisis. Handelszaken gaan
terug open, de scholen hernemen hun lessen en
verschillende diensten worden terug opgestart. Dat doen
we in het belang van ieders gezondheid uiteraard met de
nodige voorzichtigheid en voorzorgsmaatregelen.
Om onze inwoners een handje te helpen met deze
heropstart ontwikkelde het gemeentebestuur over de
partijgrenzen heen een tienpuntenplan. Met dit plan willen
we de financiële impact van de coronacrisis voor inwoners
en handelaars alvast milderen. Met veel trots stellen we je
dit plan voor op pagina 4.
Een andere belangrijke maatregel in de versoepeling van
de maatregelen is het dragen van mondmaskers op
plaatsen waar de fysieke afstand niet gegarandeerd kan
worden. Omdat we het belangrijk vinden dat iedere
Leeuwenaar vanaf 12 jaar een masker heeft, kochten we
40.000 mondmaskers aan via Think Pink. Een grote hulp in
de strijd tegen het coronavirus en de heropstart van het
normale leven. Toch is het belangrijk dat het mondmasker
goed gedragen wordt! Lees daarom zeker de richtlijnen in
deze editie van infoLeeuw.
Jammer genoeg zal de zomer van 2020 er iets anders uitzien
en moesten we enkele evenementen afgelasten die ons als
Leeuwenaar nauw aan het hart liggen. Denk maar aan
Leeuw Rinkt, het Rozenfestival, Vlaanderen Feest of
Strapatzen. Ook de opendeurdag van het lokaal
dienstencentrum ’t Paviljoentje kunnen we uit
gezondheidsoverwegingen niet laten doorgaan. Ook het
verenigingsleven diende tal van activiteiten af te gelasten:
eetfestijnen, toernooien, Hoebelfeesten, Kartjee ... We kijken
samen met jullie reikhalzend uit naar het moment waarop
we elkaar terug kunnen ontmoeten op al deze en
soortgelijke evenementen.
Wij drukken in juli en augustus even op de pauzeknop van
infoLeeuw en zien jullie graag terug in september. Geniet
deze zomer alvast van de rust, van elkaars gezelschap en
van de talrijke toeristische troeven die onze gemeente
biedt! Trek er met je kinderen op uit tijdens ‘Schatten van
vlieg’ of ontdek nieuwe wandel- en fietsroutes. Onze
gemeente heeft alvast tal van leuke plekjes die ook
doorgewinterde fietsers en wandelaars zullen verrassen …

Aankondigingen
Afgelasting gemeentelijke evenementen
Naar aanleiding van de coronacrisis is het
gemeentebestuur jammer genoeg genoodzaakt
grote gemeentelijke evenementen in de
maanden juni, juli en augustus af te gelasten.
Onderstaande evenementen zullen dan ook niet
doorgaan:
- 7 juni: Opendeurdag Lokaal Dienstencentrum
‘t Paviljoentje;
- 13 juni: Leeuw Rinkt;
- 19 juni: Kampioenenviering;
- 21 juni: Rozenfestival – markt;
- 28 juni: Rozenfestival – picknick;
- Juli: Vlaanderen Feest;
- 22 augustus: Strapatzen.

Heropstart controle blauwe zone
Ruisbroek
Op 23 maart besloot het gemeentebestuur de
controle van de blauwe zone tijdelijk op te
schorten zodat de gemeenschapswacht naar
aanleiding van de coronacrisis elders ingezet
konden worden. Uit nachtcontroles in Ruisbroek
blijkt echter dat 25 % van de geparkeerde auto’s
geen bewonerskaart heeft, 53 % komt daarbij
niet uit Ruisbroek. Dit zorgt ervoor dat de
bewoners ’s avonds opnieuw minder plaats
hebben. De controles in de blauwe zone van
Ruisbroek zullen bijgevolg opnieuw worden
opgestart en dit vanaf 1 juni.

Vuur maken en barbecueën op openbaar
domein verboden
Nu de zomer in zicht is herinneren we jullie er nog
even aan dat vuur maken en barbecueën
verboden is op openbaar domein! Hiervoor
verwijzen we naar het aangepaste GAS-artikel
2.9.8. dat sinds januari 2020 van kracht is.

We wensen jullie een mooie zomer toe!

Luc Deconinck,
burgemeester
JUNI 2020
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Gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw komt met
10-puntenplan om burgers en handelaars te
ondersteunen tijdens en na de coronacrisis
De coronacrisis heeft ongeziene financiële gevolgen voor onze handelaars
en burgers. Om deze gevolgen te milderen werd een tienpuntenplan opgemaakt dat kan rekenen op de steun van alle fracties van de gemeenteraad.

Leeuws 10-puntenplan
voor financiële solidariteit
in coronatijden
De gemeente nam reeds vele maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan. Intussen heeft ze ook een tienpuntenplan klaar om de handelaars
en burgers financieel te ondersteunen in deze crisistijd. Dit plan wordt door de hele
gemeenteraad, meerderheid en oppositie gesteund!

1. UITSTEL VESTIGING AANSLAG BEDRIJFSBELASTINGEN
2. SNELLE AFHANDELING FACTUREN
3. VRIJSTELLING OF TERUGBETALING RETRIBUTIE
INNAME OPENBAAR DOMEIN
4. VRIJSTELLING STAANGELD VOOR MARKT- EN KERMISKRAMEN
5. VERMINDERING VERBLIJFSBELASTING OP BASIS
VAN WERKELIJKE BEZETTING
6. 3 KEER VRIJSTELLING BELASTING OP HUIS-AAN-HUIS
VERSPREIDING VAN RECLAME-DRUKWERK
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Retributies inname openbaar domein

De retributies voor terrassen worden voor het jaar
2020 niet geïnd en reeds betaalde retributies worden
terugbetaald. Hiermee verlagen we de vaste kost voor
horecazaken.
Wat betreft de retributies van de inname openbaar
domein voor werkzaamheden, wordt de periode
die reeds werd betaald, en inging voor 13 maart
2020 verlengd met de duur van de stillegging van de
werkzaamheden. Hiermee willen we voorkomen dat er
vergoedingen betaald worden voor de tijd dat werken
onmogelijk was.

7. KWIJTSCHELDING CONCESSIEVERGOEDINGEN EN HUUR
GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR
8. LEEUWEBON VAN 10 EURO/LEEUWS GEZIN EN
OPRICHTEN SOLIDARITEITSFONDS
9. SOCIALE WAARDEBON VAN 40 EURO/GEZIN BINNEN HET
OCMW-CLIËNTEEL
10. EEN “VERGADER NA BIJ DE LEEUWSE HORECA-BON”
T.W.V. 100 EURO VOOR ALLE ERKENDE VERENIGINGEN
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Uitstel vestiging aanslag
bedrijfsbelastingen

De inkohiering van de verblijfsbelasting en de belasting
op reclameborden wordt uitgesteld tot 1 september
2020 zodat de bedrijven voor deze belastingen geen
aanslagbiljet ontvangen tijdens de lockdown.
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Afhandeling facturen

De gemeentelijke diensten zullen de facturen zo
snel mogelijk behandelen zodat ze voor de vervaldag
betaald kunnen worden. Hierdoor versterken we de
liquiditeit van de handelaars en bedrijven.

infoleeuw
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Wekelijkse markten, jaarmarkten en
kermissen

Vanaf 1 april tot het einde van het jaar wordt geen
staangeld aangerekend. Daarmee verlagen we
de vaste kosten van de marktkramers. Ook voor de
jaarmarkten en kermissen wordt er geen staangeld
geïnd met de bedoeling de vaste kosten te verlagen.
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Verblijfbelasting

6

Reclame aan huis

De verblijfsbelasting voor 2020 zullen we
aanrekenen in verhouding tot de werkelijke verhuur
van de kamers. Wegens niet verhuring kan een
proportionele vermindering gevraagd worden.

Is of was je zaak met vestiging in Sint-PietersLeeuw tijdelijk gesloten? Dan krijg je 3 keer vrijstelling
voor reclame minder dan 20 gr. Hiermee geven we
kleine zelfstandigen de mogelijkheid om huis aan huis
reclame aan te bieden zonder belasting.
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Concessievergoedingen en huur
gemeentelijke infrastructuur

De cafetaria’s van de Merselborre en de sporthallen
(Ruisbroek en de Kantine) en de concessiehouders van
de Koetsier betalen geen vergoeding van 1 maart tot
einde 2020. Het is immers belangrijk de vaste kosten van
onze zwaar getroffen concessionarissen te verminderen.
Voor sportclubs en verenigingen die op jaarbasis
betalen voor zaalhuur, verminderen we de jaarhuur
voor 2020 met 50 %. Ook wie een zaal huurde dient
niet te betalen – of wordt terugbetaald – wanneer de
activiteit niet kon doorgaan. Individuele abonnementen
(bijvoorbeeld zwembad) worden dan weer verlengd. Zo
wordt er niet betaald tijdens de duur van de sluiting.

Extra Solidariteitsinitiatieven
De gemeente wil ook de solidariteit onder de bevolking
met de zwaar getroffen handelaars, verenigingen en
sociaal zwakkeren een boost geven.
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Met de Leeuwebon willen we onze inwoners

de kans geven om de lokale handelaars die de
deuren moe(s)ten sluiten een duwtje in de rug te geven:
elk gezin zal een Leeuwebon kunnen aankopen voor 10
euro met een koopwaarde van 20 euro. De gemeente
legt per bon dus 10 euro bij. Naast de bon is er ook een
solidariteitsfonds waar iedereen een vrije bijdrage aan
kan betalen. Dit solidariteitsfonds zal gelijk verdeeld
worden onder alle rechthebbende handelaars en
bedrijven. Meer informatie over hoe je deze bon kan
verkrijgen, volgt later.

Cliënten van het OCMW geven we ook een
duwtje in de rug met een sociale waardebon
van 40 euro. Naar schatting 420 gezinnen zullen deze
bon krijgen en kunnen inruilen bij een aantal zaken zoals
de kringloopwinkel, sociale kruidenier, ruilwinkel huis van
het kind, huisvuilzakken, voedselbonnen, kapper, …
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Specifieke projecten
Ontwikkelingssamenwerking
Jaarlijks kunnen projecten in het Zuiden in aanmerking komen voor steun of een subsidie van het
gemeentebestuur. Ben je een inwoner van onze
gemeente en heb je een project in een ontwikkelingsgebied? Dan komt het project misschien wel in
aanmerking! Projecten met kinderen en projecten
die in het teken staan van water krijgen voorrang.
De keuze van het project wordt geadviseerd aan
het college van burgemeester en schepenen door
de Gemeentelijke Raad voor ontwikkelingssamenwerking ‘Leeuw Mondiaal.’
Aanvraagformulieren kan je verkrijgen bij de gemeentelijke dienst voor Ontwikkelingssamenwerking.
Wegens de coronacrisis wordt de periode waarin
de aanvraag moet worden ingediend uitzonderlijk
verlengd, en dit tot uiterlijk 30 juni 2020.

Lid worden van Leeuw Mondiaal?
Wens je meer te weten over de werking van de
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking ‘Leeuw Mondiaal’? Wens je jouw steentje bij
te dragen aan de werking hiervan? Word lid van
‘Leeuw Mondiaal’ en help mee bij het organiseren
van lokale activiteiten ten voordele van projecten in
het Zuiden!
Ingrid Baroen,
ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be

Om de verenigingen te steunen

schenkt de gemeente iedere vereniging een
‘vergader na bij de Leeuwse horeca-bon’. Het gaat
om een waardebon van 100 euro die de verenigingen
kunnen spenderen bij lokale horeca. Zo worden
zowel de verenigingen als de horeca gesteund! Meer
informatie over hoe verenigingen deze bon kunnen
verkrijgen, volgt later.

Met deze acties maakt de gemeente lokaal
winkelen aantrekkelijker én krijgt de handelaar
een extra duwtje in de rug.

JUNI 2020
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INFO

Richtlijnen mondmaskers
Sinds 4 mei is het dragen van een mondmasker verplicht op het openbaar vervoer, in stations en aan de haltes. Ook
op de werkvloer als de fysieke afstand niet gegarandeerd kan worden en in de scholen (voor kinderen vanaf 12 jaar
en volwassenen), is het verplicht een mondmasker te dragen.
Om ervoor te zorgen dat elke inwoner een masker heeft, kocht onze gemeente via Think Pink, een organisatie die
zich inzet in de strijd tegen borstkanker, 40.000 herbruikbare mondmaskers aan voor alle Leeuwenaren vanaf 12 jaar.
Het masker moet wel correct gedragen worden, anders heeft het geen effect. Wij geven je alvast enkele belangrijke
richtlijnen mee.

Het mondmasker opzetten en dragen

1

2

Was eerst grondig je
handen.

Vouw het masker
open. Raak enkel
de elastieken aan.

Het mondmasker afzetten

1

2

Raak enkel de
elastieken aan bij
het afzetten van het
masker.

Was grondig je handen
nadat je het masker
hebt afgezet.

Het mondmasker wassen en bewaren
3

4

Zet je masker op aan
je neus. Maak het
vast door je kin te
bedekken.

Het masker moet
neus, mond en kin
bedekken. Het moet
goed aansluiten aan
de zijkanten.

1

Was het masker om de 8 uur of
om de 4 uur bij intensief
gebruik. Was het eerder als het
vochtig of vuil is.

2

Was het masker op 60 graden
in een wasmachine of kookpot
die je enkel daarvoor gebruikt.
Het masker moet droog zijn
voor je het opnieuw kan
gebruiken.

3

Bewaar het op een vaste en
propere plaats, bij voorkeur in
een gesloten stoffen zak die je
samen met het masker wast.

4

Stop je masker niet in een
diepvries of koelkast! De koude
doodt het virus niet en je
riskeert voeding te besmetten.

5
Raak het masker niet aan!
Zit het masker niet goed?
Bevestig het opnieuw door enkel
de zijkanten aan te raken.

infoleeuw
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Slechthorend of doof in
tijden van mondmaskers:
wat nu?

Tips:
1

2

Een mondmasker beschermt je
niet volledig! Afstand houden
en correcte handhygiëne
blijven essentieel!
De stoffen mondmaskers kan je
50 keer wassen en
hergebruiken.

Mondmaskers maken steeds meer deel uit van het nieuwe
normaal. Ze zorgen evenwel voor enkele communicatieproblemen en in het bijzonder voor slechthorende en dove
mensen. Aangezien meer dan 600.000 Vlamingen slechthorend/doof zijn en de kans groot is dat iedereen wel iemand
kent met een gehoorprobleem, vinden jullie hieronder
alvast enkele communicatietips.

Communicatietips voor horenden
•
•
•
•
•
•

Trek de aandacht.
Kijk me aan.
Spreek traag en duidelijk, roep niet.
Herhaal met andere woorden.
Praat niet door elkaar.
Schrijf belangrijke zaken op.

Communicatietips voor slechthorenden
via het callcenter, T 02 371 63 00 of
www.sint-pieters-leeuw.be/mondmaskers
Meer informatie over Think Pink België vind
je op www.think-pink.be

• Zeg dat je slechthorend bent.
• Spreek af dat je als slechthorende zo veel mogelijk janeen vragen zal stellen.
• Vraag dat men traag en duidelijk praat.
• Mail als je naar de dokter gaat eventueel op voorhand
je vragen door en vermeld reeds communicatietips in de
mail.
• Geef je bestelling bij de apotheek/winkel op voorhand
per mail door. Vraag advies over de aankoop per weerkerende mail.
• Heb pen en papier op zak.

Venstermaskers
Er bestaan ook mondmaskers met
venster zodat liplezen mogelijk blijft.
Deze mondmaskers hebben voor
mensen met een gehoorprobleem
enkel nut als zo veel mogelijk mensen
het dragen. Dus: als je zelf mondmaskers maakt, geef dan de voorkeur
aan een venstermasker. Op de site
maakjemondmasker.be vind je een
handleiding.

JUNI 2020

8

Contactonderzoek
Samen het virus vertragen

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel
verspreidt onder de bevolking, voert de Vlaamse
Overheid sinds 11 mei contactonderzoek uit.
Wanneer een patiënt positief test op COVID-19 start
dit contactonderzoek. Dan wordt aan de besmette
persoon gevraagd met wie hij/zij contact heeft gehad.
Het is immers mogelijk dat die personen ook besmet
zijn. Vervolgens worden die contactpersonen opgebeld
of bezocht. Ze krijgen advies over de te nemen
maatregelen om te vermijden dat ze op hun beurt
andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe meer
besmettingen we op die manier kunnen vermijden, hoe
beter.
Met contactonderzoek proberen we dus samen te
verhinderen dat het coronavirus opnieuw opflakkert. Het
blijft uiteraard belangrijk om de regels te respecteren,
zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden
van elkaar.

1. THUISBLIJVEN BIJ ZIEKTE EN DE DOKTER BELLEN
Heb je klachten zoals hoesten, pijn op de borst, verlies
van reuk of smaak, of koorts? Dan kun je besmet zijn met
het virus.
• Blijf meteen thuis zodat je geen contact meer hebt met
andere mensen: isoleer jezelf.
• Bel je huisarts. Je huisarts geeft je advies en zegt je of
en waar je getest kan worden.
• Je huisarts brengt de bevoegde instanties op de
hoogte zodat het contactonderzoek snel kan starten.

infoleeuw

• Maak een lijstje van de mensen met wie je contact
hebt gehad vanaf twee dagen voor je symptomen
vertoonde tot het moment dat je jezelf isoleerde.
Noteer naast hun naam ook hun telefoonnummer,
adres, geboortedatum en e-mailadres.
OOK JE HUISGENOTEN BLIJVEN THUIS
Als je huisarts vermoedt dat je COVID-19 hebt, moeten
je huisgenoten ook thuisblijven. Zij hebben ongetwijfeld
nauw en lang contact met je gehad. Het risico is dus
groot dat ze ook besmet zijn.
HET RESULTAAT VAN JE COVID-19-TEST
Je huisarts brengt je op de hoogte van het resultaat van
je test.
• Als je niet besmet bent met het virus en je test
‘negatief’ is, hoef je niet meer thuis te blijven, tenzij je
huisarts vermoedt dat je toch ziek bent en dat de test
verkeerd was.
• Als je besmet bent met het virus en je test ‘positief’
is, blijf je thuis zolang je ziek bent en minstens zeven
dagen na de start van je klachten.

2. CONTACTONDERZOEK: JE WORDT GEBELD OF
KRIJGT EEN HUISBEZOEK
Zegt je test of je dokter dat je COVID-19 hebt? Het
contactonderzoek start.
• Een medewerker van de overheid belt je op. Als het
niet past, spreek je een ander moment af.
• De medewerker stelt je een aantal vragen, zodat je
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3. JE CONTACTPERSONEN KRIJGEN ADVIES
We bellen (of bezoeken) de mensen die met een
besmette persoon in contact zijn gekomen. Ze krijgen
advies wat ze moeten doen om geen andere mensen
ziek te maken. We vertellen hen niet wie de besmette
persoon is.
zeker niemand vergeet op de lijst van personen met
wie je contact gehad hebt. Je kunt zelf ook vragen
stellen.
• Voor elk contact wordt ook gevraagd hoelang en van
hoe dichtbij dat contact was om het risico voor die
contactpersoon in te schatten.
• Het is belangrijk dat je zo volledig mogelijk antwoordt
op de vragen van de medewerker. Zo kunnen we
verdere besmettingen beperken.
WIE BELT JE?
Iemand die werkt in opdracht van de overheid belt je
op. In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van
het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse
overheid.

CONTACTPERSONEN MET EEN HOGER RISICO
Was je langere tijd en van dichtbij in contact
met de zieke persoon? Is de persoon
bijvoorbeeld een huisgenoot, een collega die naast je zit
op kantoor of een beste vriend(in) op school? Dan krijg je
het volgende advies:
• blijf veertien dagen thuis;
• ga alleen naar buiten als het niet anders kan,
bijvoorbeeld om naar de dokter of apotheek te
gaan of om voedsel te kopen. Draag dan altijd een
mondmasker. Je mag wel in je eigen tuin of op je terras
komen;
• ontvang geen bezoek;
• meet twee keer per dag je temperatuur;
• bel meteen je huisarts als je symptomen, zoals koorts of
hoesten, krijgt;
• kom je voor je werk vaak in contact met kwetsbare
mensen, bijvoorbeeld ouderen? Dan word je na 12
dagen thuisisolatie getest, ook als je geen symptomen
hebt gehad.
CONTACTPERSONEN MET EEN LAGER RISICO
Heb je niet lang of niet van dichtbij contact
gehad met een zieke persoon? Dan hoef je
niet thuis te blijven. Leef wel de volgende richtlijnen na:
• beperk je fysieke contacten zo veel mogelijk;
• let er gedurende veertien dagen extra goed op dat je
anderhalve meter afstand houdt van anderen;
• was je handen heel vaak en heel grondig;
• bedek altijd je neus en mond als je je huis verlaat,
bijvoorbeeld met een mondmasker. Je kunt dus gaan
werken of naar school gaan;
• bel je huisarts en blijf thuis als je symptomen krijgt.

De medewerker belt je altijd met het nummer
02 214 19 19 of stuurt een sms van het nummer 8811.

Je kan niet terugbellen.
ALS BELLEN NIET LUKT
Als het niet lukt om de vragen voor de contactopvolging
telefonisch te stellen, komt er iemand bij je thuis langs.

Vragen over contactopvolging?
• www.info-coronavirus.be
• 0800 14 689
• www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek

JUNI 2020
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Geen dieven in huis!
Uit de statistieken van 2019 merkte onze politiezone een
daling in het aantal woninginbraken. Dat is goed nieuws!
Toch moeten we samen alert blijven tegen inbraken.

Enkele maatregelen die je kan nemen:

Wanneer inbrekers willen inbreken in je woning, proberen
ze ramen en deuren te forceren, plegen ze glasbraak
of slaan ze het raam volledig in. Maar dat kan je
voorkomen!

- sluit alle ramen en deuren wanneer je de woning
verlaat;
- laat geen bruikbaar materiaal rond je woning slingeren;
- laat buren mee een oogje in het zeil houden;
- beveilig de deur van je woning met een cilinderslot met
veiligheidscertificaat en een nachtschoot;
- vervang de sluitplaat in de houten deurlijst door een
stalen sluit- of hoekplaat;
- beveilig scharnieren;
- plaats een bijkomend slot op de deur en/of plaats een
alarm- of camerasysteem.

‘Het gaat om een oude voordeur. Ik heb geen
speciaal slot. De politie vermoedt dat een beetje
trek- en sleurwerk met een breekijzer voldoende
is om de deur te openen.

“Ik heb mijn slot aan mijn voordeur vervangen
door een beter inbraakwerend slot.
De kosten vielen gelukkig mee. Ik kon ze
ook via mijn verzekering inbrengen.”

“Afgelopen jaar werd ik slachtoffer van een
inbraak. Ik werd ’s ochtends wakker en
de voordeur stond open.”

infoleeuw

11

Belangrijke tips in diefstalpreventie:
- geef je huis een bewoonde indruk;
- houd sleutels buiten bereik en verstop ze zeker
niet onder de deurmat of een bloempotje;
- zorg voor automatische verlichting;
- leg kostbare apparatuur uit het zicht.

Gezocht: vrijwillige diefstalpreventie-adviseurs
Wil jij onze inwoners helpen informeren
over een betere beveiliging van hun
woning? De politiezone Zennevallei
zoekt enthousiaste vrijwilligers om de
bevolking te informeren over betere
beveiligingsmaatregelen voor hun woning.
Als vrijwillige diefstalpreventie-adviseur
volg je eerst een opleiding adviseur
inbraakpreventie aan de provinciale
politieschool (PIVO). De opleiding loopt
van 5 tot 15 oktober 2020 (het examen
zal plaatshebben in november). Na
deze opleiding ga je bij onze inwoners
op huisbezoek en bekijk je de zwakke en
inbraakgevoelige punten van hun woning.
Je adviseert de bewoners hoe ze hun
woning beter kunnen beveiligen tegen
een mogelijke inbraak.
Ben je bereid om je belangeloos
in te zetten, heb je interesse voor
inbraakpreventie en ben je bereid
een 10-daagse opleiding ‘adviseur
inbraakpreventie’ te volgen? Dan ben jij
de persoon die we zoeken!
Meer informatie over vrijwilligerswerk
vind je op de website
www.lokalepolitie.be/5905.

lokale politie Zennevallei,
info@politiezennevallei.be, T 02 363 93 36

Dank je, buur(t)!
De dagen zijn op z’n langst: genieten van warme
zomerdagen en zwoele avonden. Kinderen spelen op de
straten en de pleinen. De barbecue wordt aangestoken
met een muziekje op de achtergrond. Na een werkdag
ontspannen op het terras, elk op zijn manier.
Maar dan: luide muziek, de bal van kinderen die voor de
10de keer in jouw tuin belandt, een tuinfeestje in de buurt, de
boom van de buren die het zonlicht blokkeert … Allemaal
kleine en grote ergernissen, maar samen kunnen we werken
aan een aangename buurt dus …
Dank je om geen afval achter te laten op straat, om de
buren te verwittigen bij een feestje!
Dank je om die bal iedere keer weer over de draad te
gooien, om de muziek iets stiller te zetten!
Dank je om je haag en boom op tijd bij te snoeien en dank je
voor je begrip!
Toch nog een ergernis? Dan hebben we enkele tips.
- Leer je buren kennen voor er zich een probleem voordoet.
Een goeiedag of een lach zijn altijd leuk.
- Leg persoonlijke contacten. Doe het in de ik-vorm, geef
aan wat je graag zou willen en maak hierover afspraken.
- Niemand is perfect. Laat ons allemaal wat water bij de wijn
doen en wat begripvol zijn.
- Geef de buren geen koekje van eigen deeg. Stel
je vriendelijk op, de kans is groot dat je buren gaan
meewerken.
- Valt er niet te praten met de buren? Neem contact
op met de huisbaas, de wijkinspecteur of de dienst
Burenbemiddeling van de gemeente. Komen jullie er dan
nog niet uit dan kunnen jullie de opties bij de vrederechter
bekijken.
Dienst Burenbemiddeling,
maatschappelijkeveiligheid@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 63 18
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Kennisgeving vervallen van
15-jarige concessies

In 2020 vervallen verschillende 15-jarige concessies op
de gemeentelijke begraafplaatsen. Dit geldt zowel
voor vergunningen van begraafplaatsen in volle grond
als in het columbarium. Gekende concessiehouders
of aanverwanten schreven we al persoonlijk aan.
Concessiehouders worden ook op de hoogte
gesteld via een aanplakbericht op het betrokken
graf, de columbariumnis en de ingangen van alle
begraafplaatsen.
Tot 31 december 2020 hebben de betrokken
concessiehouders of aanverwanten de mogelijkheid om
de concessie te verlengen. Als die niet wordt verlengd of
als we geen bericht ontvangen van al- of niet-verlenging
worden de grafzerken weggenomen in de loop van 2021
en wordt de as van de niet verlengde concessies in het
columbarium uitgestrooid.
Voor meer informatie over het tarief en de betaling
voor een eventuele verlenging, kan je terecht bij de
dienst Burgerzaken: T 02 371 22 45 of 02 371 22 13 of via
burgerlijke.stand@sint-pieters-leeuw.be.

Kennisgeving ontruiming niet-geconcedeerde
asurnen in het columbarium
Voor de niet-geconcedeerde (gratis) begravingen van
asurnen in het columbarium en het urneveld die in 2020
de wettelijke termijn van 10 jaar grafrust overschrijden,
gaan we over tot de wettelijke procedure van ontruiming
zoals het decreet op begraafplaatsen en lijkbezorging dit
voorziet.
Ook hier zullen de nabestaanden op de hoogte worden
gebracht via een bericht aan de ingang van de
begraafplaatsen en aan de betreffende nissen van het
columbarium en urnenveld.
Voor een eventuele omzetting naar een concessie
kunnen nabestaanden zich wenden tot de dienst

infoleeuw

Burgerzaken: T 02 371 22 45 of 02 371 22 13, of via
burgerlijke.stand@sint-pieters-leeuw.be.

Wat is het verschil tussen een geconcedeerd en
niet-geconcedeerd graf?
Een niet-geconcedeerde grond is gratis, maar wel
beperkt in tijd. Zo kan de gemeente na een termijn
van 10 jaar deze grond ontruimen. Dat doen we nooit
onaangekondigd maar via een wettelijke procedure
waarbij de burger steeds in kennis wordt gesteld. Heb je
vragen? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen
met de dienst Burgerzaken. Wij helpen je graag verder!
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Leeuwse zorgpremie
We willen de mantelzorgers van Sint-Pieters-Leeuw een
duwtje in de rug geven door hen een jaarlijkse premie
toe te kennen van 275 euro. Deze Leeuwse zorgpremie
vervangt de sociaal-pedagogische premie en de
thuisopvangpremie en is aanvullend op de zorgpremies
van de Vlaamse overheid.

Meerwaarde?
Zorgpremies zijn in eerste instantie de bevoegdheid van
de Vlaamse overheid, maar het lokaal bestuur wil ook
graag bijdragen aan een warme, solidaire maatschappij
en wil de zelfredzaamheid van kwetsbare personen
versterken. Daarom staken we de twee oude premies in
een nieuw jasje en vormden deze om tot één Leeuwse
zorgpremie.
Met deze nieuwe zorgpremie vervalt de leeftijdsgrens
en kunnen we op een eerlijke en objectieve manier de
zorgbehoevendheid onderzoeken. Voortaan komen ook
de partners, samenwonenden en gehuwden van de
zorgbehoevende in aanmerking voor de zorgpremie.
De aanvraag verloopt ook veel efficiënter (slechts
één formulier en voor de zorgpremie vervalt de 6
maandelijkse aanvraag).
Deze Leeuwse zorgpremie is ook een mooie aanvulling
op ons mantelzorgbeleid waar we nu reeds werk maken
van mantelzorgcafé’s … Neem een kijkje op www.sintpieters-leeuw.be/mantelzorg waar je je kan registreren
als Leeuwse mantelzorger. Blijf je graag op de hoogte?
Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief!

Kom ik in aanmerking?
- Mantelzorgers en zorgbehoevende zijn op hetzelfde
adres gedomicilieerd.
- De mantelzorger houdt zich daadwerkelijk en op
geregelde tijdstippen bezig met de mantelzorg en de
mantelzorg gebeurt op een kwaliteitsvolle manier.
- De verminderde of onbestaande zelfredzaamheid is
langdurig en wordt verondersteld indien aan een van
onderstaande criteria is voldaan en hiervan bewijs
geleverd kan worden:
• de zorgbehoevende heeft recht op een uitkering van
de Vlaamse Zorgkas waar hij of zij bij aangesloten is;
• de zorgbehoevende heeft een zorgtoeslag in het
kader van het groeipakket;
• de zorgbehoevende heeft een persoonsvolgend
budget, een basisondersteuningsbudget of
zorgbudget voor mensen met een handicap;
• de zorgbehoevende heeft een persoonlijkeassistentiebudget.
- De zorgbehoevende is niet opgenomen in een
residentiële instelling, woonzorgcentrum of ziekenhuis.

Hoe aan te vragen?
De mantelzorger moet op 1 januari van het jaar
waarin de Leeuwse zorgpremie wordt aangevraagd,
gedomicilieerd zijn in Sint-Pieters-Leeuw. De premie kan
online aangevraagd worden via www.sint-pieters-leeuw.
be/mantelzorg.

Contact?
Neem contact op met één van onze lokale zorgpunten
voor meer info:
- Sociaal huis, T 02 371 03 50
- Lokale dienstencentra:
• LDC ’t Paviljoentje, T 02 377 03 55
• LDC Negenhof, T 02 332 59 53
• LDC Meander, T 02 370 88 80
- Woonzorgcentrum, T 02 370 88 85
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Discriminatie op de huurmarkt:
wat zijn mijn rechten?
Enkele tips om discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan.
Tips eigenaars
- Beoordeel de solvabiliteit van een
kandidaat-huurder door je onder
meer te baseren op het bedrag
van zijn inkomen in zijn geheel
ten opzichte van de gevraagde
huurprijs.
- Vermeld in de overeenkomst dat
de huurder een doorlopende
bankopdracht dient op te stellen
voor de betaling van de huur.

Tips kandidaat-huurders

De zoektocht naar een huurwoning loopt niet altijd van
een leien dakje. Zo is de vraag voor een betaalbare
woning vaak groter dan het aanbod. Dit onevenwicht
leidt onvermijdelijk tot meer concurrentie tussen
kandidaat-huurders, wat discriminerende praktijken met
zich mee kan brengen.

Wat verstaan we onder discriminatie?
Wanneer iemand ongunstiger behandeld wordt dan
een ander, in een vergelijkbare situatie, op basis van
beschermde persoonskenmerken zoals etnische origine,
handicap, vermogen, taal … en wanneer dit verschil in
behandeling niet gerechtvaardigd kan worden, spreek je
over discriminatie.
Als verhuurder mag je enkel de naam, voornaam en het
bedrag van financiële middelen waarover de huurder
beschikt opvragen. De oorsprong of de aard van de
middelen mogen niet in aanmerking genomen worden
om een woning te weigeren.

infoleeuw

- Dien een duidelijke en volledige
kandidatuur in.
- Bied zoveel mogelijk garanties aan
de eigenaars over de betaling van
de huurprijs en het onderhoud:
inkomensbewijzen (ongeacht de
bron) en/of financiële reserves,
betalingsbewijs van voorgaande
huurprijzen, aanbeveling van een
voormalige verhuurder, borg van
een derde ...

Tips makelaar
- Vermeld de huurprijs en de
gemeenschappelijke lasten in alle
openbare advertenties.

WEGENWERKEN

Ondervind je toch problemen met
je huurwoning? Meld het!
Verhuren kan problemen met zich meebrengen: een
huurder die niet betaalt, een woning die slecht wordt
onderhouden, overlast … Een gerechtelijke procedure
brengt heel wat kosten met zich mee en kan lang duren.
Door in gesprek te gaan met de huurder kunnen veel
problemen worden opgelost.

Wij werken aan …
> Fabriekstraat fase 2
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer onderbroken
augustus 2019
voorjaar 2021

Deel 2b tussen Laekebeeklaan tot Bevrijdingsstraat
27 januari 2020

Natuurlijk kan je ook als huurder problemen ervaren: heb
je het gevoel gediscrimineerd te worden door eigenaars
bij de zoektocht naar een nieuwe woning? Lukt het
je niet om de huur te betalen? Heb je een afrekening
van energie of water ontvangen en heb je het gevoel
dat deze niet klopt? Werkt je verwarming niet? Is er
een vochtprobleem of zijn er andere problemen in de
woning?
Zowel huurders als verhuurders kunnen deze problemen
melden bij het Meldpunt Huurproblemen van Woonwinkel
Zennevallei. Zij proberen een oplossing te vinden tussen
huurder en verhuurder.
Om problemen te melden kan je langskomen tijdens de
permanentie, een mail sturen of een melding indienen
via het meldpunt op de website. Deze melding kan
ook anoniem! Woonwinkel Zennevallei kan je helpen
en verzamelt alle klachten om discriminatie in kaart te
brengen.

26 juni 2020

Deel 2c Bevrijdingsstraat tot Hemelstraat
29 juni 2020

30 april 2021

> Leon Kreperlaan en Koning Albertplein
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer onderbroken
18 mei 2020
30 april 2021
(nieuwe fasering nog niet gekend)

De vermelde begin- en einddata kunnen steeds
wijzigen door ongunstige weersomstandigheden.
Wegenwerken Leon Kreperlaan en Koning Albertplein
De riolerings- en wegenwerken aan de Leon
Kreperlaan en het Koning Albertplein zijn intussen
gestart.

Woonwinkel Zennevallei
info@woonwinkelzennevallei.be of
www.woonwinkelzennevallei.be
Openingsuren:
• maandag van 13 tot 15 uur (gemeentehuis
Sint-Pieters-Leeuw);
• woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur
(Hemelrijck Ruisbroek);
• of na afspraak.

over het verloop en de impact van
deze werken vinden jullie op
www.sint-pieters-leeuw.be/KreperlaanAlbertplein.
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Jonge Helden en
aKadeemi vzw
zoeken animatoren!
Zowel Jonge Helden als aKadeemi vzw organiseren
deze zomer vakantiekampen voor kinderen. Om de
kinderen een onvergetelijke tijd te bezorgen zijn ze nog
op zoek naar gemotiveerde animatoren!

Word animator bij Jonge Helden
Jonge Helden is een muzisch creatieve
jeugdwerkorganisatie, trots op hun inclusief werken,
gedragen door een heleboel Jonge Helden. Voor de
speelweken en kampen in Sint-Pieters-Leeuw zoeken ze
enthousiaste (geattesteerde) animatoren.
Jonge Helden biedt animatoren een
vrijwilligersvergoeding, voorziet begeleiding en natuurlijk
de nodige ondersteuning!
www.jongehelden.be, via info@jongehelden.be of
T 016 66 43 70.

OPGELET:
ONDER VOORBEHOUD
VAN VERDERE
MAATREGELEN
I.V.M. CORONA.

Jonge Helden zoekt
kookhelden
Deze zomervakantie organiseert Jonge Helden in
samenwerking met de jeugddienst in Laekelinde opnieuw
speelweken voor kinderen en jongeren. Wat hoort daar
bij? De lekkerste tussendoortjes en voedzame maaltijden
om heel de dag te kunnen ravotten! Daarom zoeken wij
enthousiaste vrijwilligers die voor onze animatoren willen
koken.

Wat doet de kookheld?
We vragen elke dag een stukje tijd om een tussendoortje,
middagmaal en avondmaal te voorzien. Je kan de
gerechten thuis in je eigen keuken klaarmaken, of op
de kamplocatie. Voor elke dag dat je kookt, krijg je van
ons een vrijwilligersvergoeding. We voorzien een gevulde
boodschappenkar en een reeks menu’s om uit te
kiezen of je stelt zelf het menu samen met het voorziene
kookbudget.

Ben of ken jij iemand die graag zou mee komen
koken?
Stuur dan een mailtje naar pallieter@jongehelden.be.

Word animator bij vzw
aKadeemi
Ben je een sociaal beest,
een creatief monster en een
teamspeler? Dan is aKadeemi vzw op zoek naar jou!
aKadeemi biedt in ruil een leuke bijverdienste, pimpt
je CV, zorgt voor een super toffe omgeving en tonnen
ervaring! Ben je dus een echte speelvogel met een hart
voor kleine superhelden? Neem dan een kijkje op
www.akadeemi.be/animator of contacteer hen via
T 0487 31 25 58

infoleeuw

In Sint-Pieters-Leeuw zoeken we momenteel nog
enthousiaste kookhelden in de week van 27 tot 31
juli 2020. Wil je wat meer informatie of de rest van het
aanbod bekijken? Surf dan naar www.jongehelden.be/
kookploegen.
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OPGELET:
ONDER VOORBEHOUD
VAN VERDERE
MAATREGELEN
I.V.M. CORONA.

10 t.e.m. 14 augustus

OPGELET:
ONDER VOORBEHOUD
VAN VERDERE
MAATREGELEN
I.V.M. CORONA.

Avonturenkamp
Ga je mee op avontuur? In een kleine groep van maximaal 8 jongeren en begeleiding leer je samen met je kameraden een vlot maken waarmee je een echte vlottentocht maakt, maak je een maaltijd op zelfgemaakt vuur,
leer je kompaslezen en speel je een tof bosspel. Tijdens
het avonturenkamp leer je je plan trekken in de natuur en
wie wil kan ook deelnemen aan de super coole overnachting in openlucht! Pssss … om deel te nemen hoef je
geen marathonloper of gewicht heffer te zijn!

Voor wie? Jongeren van 12 tot 15 jaar.
Wanneer? Van 10 tot 14 augustus.
- Activiteiten: van 9 tot 16.30 uur.
- Opvang: van 8 tot 17.30 uur.
Waar? Huis van het kind, Arthur Quintusstraat 20,
Sint-Pieters-Leeuw
Prijs?110 euro.
Inschrijven via spl.ticketgang.eu.
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be of T 02 370 28 80.

Speelplein in zicht
Tijdens de zomervakantie opent het speelplein ‘De
Leeuwtjes’ weer zijn deuren. Kinderen worden tijdens
deze weken ondergedompeld in verschillende thema’s.
Dankzij een variatie aan activiteiten zullen ze zich geen
moment vervelen!

Voor Wie? Voor alle kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar die
in Sint-Pieters-Leeuw wonen of er naar school gaan. Kleuters moeten naar de kleuterschool gaan en zindelijk zijn.
Wanneer? Van 6 juli tot en met 14 augustus, met uitzondering van 21 juli.
Waar? Kleuters: ’t Populiertje, Jan Vanderstraetenstraat 91.
Lagere schoolkinderen: Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198.
Inschrijven en prijs? Schrijf je op voorhand in via http://
spl.ticketgang.eu. Inschrijven kan per dag. De tarieven
bedragen 10 euro/dag voor kinderen gedomicilieerd in
Sint-Pieters-Leeuw. Het tweede en volgende kind uit eenzelfde gezin dat gelijktijdig aanwezig is, betaalt 7,50 euro/
dag. Wie school loopt in Sint-Pieters-Leeuw maar er niet
gedomicilieerd is, betaalt 15 euro/dag.
www.sint-pieters-leeuw.be/speelpleinwerking,
speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be, T 02 370 28 82
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BIB

VRIJWILLIGERS

De bibliotheek
zoekt vrijwilligers!

Onze bibliotheek wordt steeds veelzijdiger. De collectie
is al lang niet meer beperkt tot boeken, films en muziek,
want ook gezelschapsspelletjes, buitenspelen en e-readers hebben er hun weg gevonden. Daarnaast organiseert de bibliotheek steeds meer activiteiten voor jong en
oud. Door deze nieuwe ontwikkelingen komen wij steeds
handen tekort en zijn we op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers.

Coderdojo
Hou je van computers, games en zelf (leren)
programmeren? Deel je graag je kennis met andere
kinderen en jongeren? Dan ben jij de coach die we
zoeken. Geen specifiek diploma vereist, wel interesse en
veel enthousiasme!

Wanneer? Elke eerste zaterdag van de maand van 14 tot
17 uur.

Heb jij een voor de bibliotheek en wil je graag een
steentje bijdragen? Dan hebben we jou nodig! Je kan op
verschillende manieren een handje meehelpen.

Bib aan huis
Ben je sociaal geëngageerd en beschik je over een
eigen wagen? Wij zoeken gemotiveerde vrijwilligers die
maandelijks boeken aan huis leveren bij oudere, zieke
en andersvalide mensen uit Sint-Pieters-Leeuw. Voor je
verplaatsingen krijg je een kilometervergoeding.

Kinder- en Jeugdjury
Wil je de magie van kinder- en jeugdboeken naar jonge
lezers overbrengen? Ga je graag op een creatieve
manier in dialoog met kinderen over boeken en vind
je het leuk om hier een spel- of knutselmoment voor uit
te werken? In de Kinder- en jeugdjury begeleid je een
groepje van maximum 15 kinderen tussen de 4 en de 16
jaar.

Wanneer? Eén keer per maand op zondag van 10 tot 11
Wanneer? Op afspraak, maandelijks.

Boekenstoet
Wil je graag voorlezen in een huiselijke sfeer? Wij zoeken
jongeren/studenten die aan huis gaan voorlezen bij
kinderen van 4 tot 7 jaar. Boekenstoetvrijwilligers krijgen
een kostenvergoeding per dagprestatie.

Wanneer? Op afspraak, 10 x voorlezen + opleiding volgen +
deelnemen aan een culturele activiteit en het eindfeest.

infoleeuw

uur tussen oktober en april.
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Update dienstverlening bib n.a.v. corona
De laatste stand van zaken vind je op sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be of via sociale media.

Leeshelden
• Begeleiders: wij zoeken specifiek jongeren/studenten
die graag samen met ons het leesplezier willen
bijbrengen aan kinderen van het 2de en 3de leerjaar.
Je begeleidt een groepje van maximum 6 kinderen
die samen een uurtje lezen en achteraf knutselen of
spelen.
• Coördinator: Als coördinator ontvang je op de
leesmomenten ouders en kinderen, zorg je voor de
nodige materialen en spring je bij waar nodig. Je zorgt
er ook voor dat de kinderen in het juiste niveaugroepje
zitten.

Zo nu en dan helpen?
Wil je eenmalige activiteiten begeleiden en
bijvoorbeeld meehelpen aan een spelletjesnamiddag, een verwenzondag of een digitaal infomoment? Lees je graag voor aan kinderen en wil je
ons team van voorlezers versterken?

Vrijwilligers van Leeshelden krijgen een kostenvergoeding
per dagprestatie.

Wanneer? 10 zaterdagen van oktober tot december en/
of 10 zaterdagen van februari tot mei van 10 tot 11.30 uur
(niet in de schoolvakantie) + vorming + eindfeest.

Samenleesgroep voor anderstaligen
Wil je graag onze anderstalige inwoners helpen met
Nederlands leren? Wij zoeken vrijwilligers die in kleine
groepjes lezen en spreken in het Nederlands met
anderstaligen.

Wanneer? Elke vrijdag van 9.30 tot 11 uur (niet tijdens de
schoolvakantie), je hoeft niet elke week aanwezig te zijn.

Smartcafé
Ben je zelf ervaren met een tablet of een smartphone?
Dan ben jij de geschikte vrijwilliger om samen met
de lesgever de deelnemers van het smartcafé te
begeleiden bij het aanleren van het gebruik van hun
toestel en het ontdekken van de beste apps.

Wanneer? Elke laatste woensdag van de
maand van 9.30 tot 12.30 uur.

Achter de schermen
Werk je liever achter de schermen en wil je boeken
kaften of terugplaatsen? Dat kan natuurlijk ook!
Vind je niet wat je zoekt, maar wil je toch graag
iets betekenen voor de bibliotheek? Of heb je een
topidee om zelf op te starten in onze bibliotheek?
Laat het zeker weten! Dan bekijken we samen wat
mogelijk is.
We bieden jou een zinvolle vrijwilligersfunctie in
een plezierige en inspirerende werkomgeving!

Interesse?
Geef dan zeker je contactgegevens door via
bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 22 64 of
kom gerust even langs!

Want onze vrijwilligers doen onze bib stralen!
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ERFGOED

Inkendaal
De geschiedenis van het revalidatieziekenhuis Inkendaal is best indrukwekkend. Het gerenommeerde
ziekenhuis is een dikke eeuw geleden gegroeid uit het
enthousiasme van 2 jonge meisjes en wist zich in het
verleden steeds aan te passen aan acute noden. Ook
vandaag blijft het instituut zich ontwikkelen volgens de
nieuwste inzichten: zo is er een speciale afdeling opgericht waar patiënten die herstellende zijn van Corona en
revalidatienoden hebben, terecht kunnen.

Prinses Marie-José van België
Vijf dagen na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
worden De Bijtjes onder hoge bescherming geplaatst
van Prinses Marie-José van België en andere
hoogwaardigheidsbekleders, zoals de president van
Frankrijk en de burgemeester van Brussel. De Bijtjes krijgen
er een taak bij: ‘Toevluchtsoord voor Vluchtelingen’ te
Brussel. De eerste jaren wordt sterk ingezet op kantines
voor voeding voor kinderen jonger dan drie jaar: 51
kantines verdelen meer dan 14.000 rantsoenen. En het
werkt: de kindersterfte daalt in volle oorlogsperiode.

Deze Erfgoed Express is onze kleine ode aan de zorg.

Kantine voor kinderhulp

Piétrebais

Voorgevel Inkendaal

22 juni 1909
Les Petites Abeilles – De Bijtjes worden opgericht door
Juliette Crousse en haar nichtje Valentine, 13 en 12 jaar
oud. Zij vernamen dat een vader gevangen gezet was
na het stelen van een brood voor zijn hongerige familie.
Ze besluiten de man te helpen en richten prompt hun
eigen liefdadigheidsinstelling op. Het eerste jaar telden ze
132 leden en in 1912 hebben ze er al 4.000.

In 1921 wordt in het Waals-Brabantse Piétrebais een
sanatorium ingericht op een kasteeldomein; de droom
van de stichters is werkelijkheid. Hier wordt in 1929 een
nieuwe weg ingeslagen: men kiest voor een meer
heelkundige richting. Kinderen met zware aandoeningen
zoals hersenverlamming of de restletsels van
kinderverlamming worden hier geholpen. Op het domein
is ook ruimte voor het geven van onderwijs. In september
1944 wordt het instituut echter vernield door de Duitsers
en moeten De Bijtjes op zoek naar een nieuwe locatie.

Bad voor watertherapie

infoleeuw

21

Inkendaal
In 1949 vinden ze een geschikte plek in Vlezenbeek:
het kasteel en omliggend park Inkendaal. Er worden
nieuwe paviljoenen gebouwd en inhoudelijk wordt
er nog meer ingezet op motorische stoornissen. In
1967 worden 2 baden voor watertherapie in gebruik
genomen. Het ziekenhuis blijft zichzelf heruitvinden,
bijvoorbeeld door de opstart van ambulante
zorgteams, waardoor kinderen meer thuis kunnen
revalideren.
Sinds 1 januari 2004 heet De Bijtjes officieel
Inkendaal – Koninklijke Instelling vzw. Ongeacht de
naam blijft het een performant en gespecialiseerd
revalidatieziekenhuis, dat bijna uniek is in het
Belgische gezondheidslandschap.
Bron: www.inkendaal.be

Vorige maand namen we jullie mee naar
bijzondere ‘kleine plekjes’ in eigen gemeente. Hier
vind je ze in volgorde terug waar je ze kan vinden.
- Het ingewerkte kruis van streekeigen arkose vind
je aan de Bergensesteenweg t.h.v. nr. 775.
- De gedenksteen met enkele van onze
helden die het leven lieten op V-Day kan je
bewonderen in de voortuin van het Sociaal Huis,
Fabriekstraat 1 in Ruisbroek.
- De sluitsteen uit 1794 kan je bewonderen
aan de hoek van de Pelikaanberg met de
Schamelbeekstraat.
- De opvallende drempel van een café vind je in
de Molenstraat in Sint-Laureins-Berchem.
- De sponsors van een bijzonder instituut sieren de
gevel van Hotel Samson (school Adolphe Max),
Postweg t.h.v. Groenstraat in Vlezenbeek.
- De grote ingemetste steen met de tekst ‘Bloc
Georges Hensmans’ is wat makkelijker te vinden
en siert café de Goede Hoek, hoek Georges
Hensmansstraat en Jan Vanderstraetenstraat.
- Heb je de 5 leeuwenkoppen gespot? Ze prijken
op de gevel van een huis in de Leon Kreperlaan
14 in Negenmanneke.

Schatten van Vlieg
Ga mee op zoek naar onze schatkisten!
Dit jaar kan je schatten jagen in het Colomapark en in
Vlezenbeek.
De wandeling in het Colomapark is een drietal km lang,
die in Vlezenbeek zowat 5 km. Als je alle opdrachten
goed hebt opgelost, wacht je een kleine verrassing. Om
zoveel mogelijk kindjes de kans te geven om deel te
nemen, mikken we op kinderen tussen 5 en 10 jaar.
Sommige opdrachten zullen dus soms wat makkelijk zijn,
maar voor anderen is misschien hulp nodig van papa of
mama.
Omdat we nog niet weten of iedereen in zijn eigen
buurt moet wandelen, voorzien we extra wandelroutes.
De opdrachtjes blijven grotendeels dezelfde als de
opdrachtjes in het boekje ‘Vlezenbeek’, maar we maken
extra wandelingen in Ruisbroek, Negenmanneke en in
het centrum rond de Rink. Op die manier hopen we veel
kindjes op schattenzoektocht te kunnen sturen.
Hou alvast deze pagina goed in de gaten:
www.sint-pieters-leeuw.be/schatten.
Je vindt er alle updates over de schattenzoektochten.
En het allerbelangrijkste: de boekjes om eraan te kunnen
beginnen.
Als alles normaal verloopt, vind je onze boekjes met de
zoektochten ook in de bibliotheek en het Colomakasteel.
Veel zoekplezier!
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TOERISME

Op stap met de RouteYou app
Nu we allemaal wat meer in ons kot moeten blijven, is het belangrijk om toch
in beweging te blijven. Wandelen of fietsen is een goede vorm van beweging.
De RouteYou app kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. Je kan een route van
een gewenst aantal kilometers maken, startend aan je voordeur.
RouteYou hoef je niet te downloaden, maar kan je installeren via je
webbrowser. Het is dus een uitermate gebruiksvriendelijke app!

Hoe installeer je de app?
1

2
3
4

Ga naar www.routeyou.be in de webbrowser
(Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox) van je
smartphone.
Ga naar het hoofdmenu linksboven.
Daar zie je helemaal onderaan “installeer de
RouteYou app”.
De app staat nu op het beginscherm van je
smartphone.

Vertrekken van aan je deur
1
2

3
4
5

Ga naar het hoofdmenu linksboven en kies routes
plannen.
Kies lus, geef aan of je wil wandelen of fietsen, geef
het gewenste aantal kilometers in, geef je adres in of
gebruik je huidige locatie.
Route bekijken.
Start.
Route opslaan (zodat je eventuele problemen op
je route later kan melden). Tot slot op de groene
startknop drukken.

Niet vergeten:
- zorg ervoor dat je locatievoorziening aan
staat. Die vind je terug bij de instellingen van je
smartphone. Soms moet je ook de instellingen
van je browser aanpassen, maar dit is bij iedere
browser anders;
- zet je schermrotatie uit zodat je scherm niet altijd
meedraait bij het bewegen.
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WEEK
VAN
DE BIJ

VLAANDEREN

BIJENLAND

31 MEI 7 JUNI 2020

ZORG VOOR ONZE BIJEN

Andere mogelijkheden
Route van A naar B
Je volgt dezelfde werkwijze als hierboven
maar in plaats van lus kies je van A naar B.

V.U.: Peter Cabus, Secretaris-generaal Departement Omgeving
Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel

Dominique Persoone,
Peter Week van de Bij

DEPARTEMENT
OMGEVING

WEEKVANDEBIJ.BE

MOS
duurzame
scholen
straffe
scholen

MOS
duurzame
scholen
straffe
scholen

Week van de bij
Ontvang je eigen bloemenzaadzakje!
Van 31 mei tot 7 juni vieren we de week van de bij! Wil je zelf
bijdragen aan het bijenbestand? Onze gemeente zorgt voor
bloemenzaadzakjes! Stuur een mailtje naar leefmilieu@sintpieters-leeuw.be, laat je adres achter en wij sturen jou een
bloemenzaadzakje op!

Waarom zijn bijen belangrijk?
Een bestaande route zoeken
Typ in de zoekbalk de gewenste gemeente of
naam van de wandeling die je wil doen of
selecteer wat je wil doen (wandelen, fietsen,
mountainbiken …) en geef de gewenste
gemeente in.

Heb je de smaak te pakken?
Wil je graag zelf routes samenstellen?
Met de promotiecode “SPL” kan elke inwoner
van Sint-Pieters-Leeuw GRATIS deelnemen
aan een RouteYou Academy, een introductieopleiding voor beginners. Hierna kan je
zonder veel moeite zelf aan de slag. Voor een
overzicht van de mogelijke opleidingsdata ga
naar www.training.routeyou.com

Nog wandelen?
Kijk op sint-pieters-leeuw.be/toerisme
voor info over de wandelknooppunten en
gemeentelijke wandellussen.

Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving.
Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 %
van de voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en
hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk
fruit en groenten.
De mens maakt van deze ecosysteemdiensten dankbaar
gebruik. Daarom is er een rijke habitat nodig met stuifmeelen nectarbronnen voor de hommels, solitaire bijen en
honingbijen.
Bijen hebben vooral een samenspel van bloeiende kruiden,
struiken en bomen nodig. Een bloemenmengsel inzaaien
is een lekker voorgerechtje of dessert voor bijen. Bomen,
struiken en vaste planten vormen de hoofdschotel die hen
voorziet van voldoende nectar en stuifmeel. Zo wordt een
vierkante meter bloemen een paar kubieke meter planten
mét bloemen. Kies voor bomen en heesters die goed zijn
voor bijen, want die leveren jarenlang voedsel.
over het belang van de bij en hoe je de bij kan helpen
vind je op www.weekvandebij.be.
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In infoLeeuw van mei vonden
jullie een mooie poster waarmee
we iedereen die zich inzet in de
strijd tegen het coronavirus een
hart onder de riem willen steken.
We hebben gezien dat heel wat
inwoners onze oproep hebben
gevolgd en de poster hebben
uitgehangen aan hun raam;
hartverwarmend! Wil je nog graag
meedoen en zelf iemand bedanken?
Dat kan! Hang gewoon de poster
aan je raam, neem een foto en deel
hem op Facebook of Instagram met
de hashtag #LeeuwLeeft!

