MAART 2018

IN DIT NUMMER

maandelijks infomagazine gemeente Sint-Pieters-Leeuw

4 > Een dag in het spoor van
5 > Hoe je afval correct aanbieden
10 > Vacatures

© Tineke De Vos

2

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
29 maart 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.

INFOMOMENT
Herbestemming Jan Ruusbroec en
Onze-Lieve-vrouw-Kerk te Ruisbroek
Om een nieuwe dynamiek in Ruisbroek
te creëren, wil het gemeentebestuur
de kerk van Ruisbroek graag een nieuwe bestemming geven. De gemeente
tekende daarom in op het initiatief van
de Vlaamse Overheid, Projectbureau
Herbestemming Kerken, om begeleid te
worden bij een haalbaarheidsonderzoek
voor een gedeeltelijke of volledige herbestemming van de kerk. De resultaten van
het gevoerde haalbaarheidsonderzoek
worden toegelicht tijdens een infoavond
in de kerk.
WANNEER: woensdag 7 maart om 20 uur.
WAAR: Jan Ruusbroec en Onze-Lievevrouw-Kerk, Kerkplein te Ruisbroek.

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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Beste
Leeuwenaar
De prachtige kerkgebouwen die Leeuw rijk is, hebben
nog steeds een bijzondere plaats in onze samenleving en
dorpscentra. Door de ontkerkelijking en de vermindering
van het aantal parochies is een bezinning over de toekomst van onze kerkgebouwen en hun functie in onze
samenleving noodzakelijk. Het gemeentebestuur voerde
in samenwerking met het kerkbestuur een haalbaarheidsstudie uit met een toekomstvisie voor de Jan Ruusbroec en
Onze-Lieve-Vrouwkerk te Ruisbroek. Op woensdag 7 maart
lichten we de resultaten van deze studie toe in de kerk van
Ruisbroek. Je bent van harte uitgenodigd.
De lente doet binnenkort haar intrede: nu laat de Leeuwse
natuur zich weer van haar mooiste kant zien. Om te blijven
geniet van onze groene gemeente, investeren we sterk in
de netheid ervan. De gemeenschapswachten, afvalophalers en medewerkers van het recyclagepark helpen
dagelijks mee in de strijd tegen sluikstorten. We treden
steeds strenger op tegen sluikstorten. Toch rekenen we
ook op jullie hulp om onze buurten leefbaar en proper te
houden. Meer hierover lees je in het afvaldossier.
De eerste lentemaand biedt tal van boeiende activiteiten.
Ook dit jaar kan Carnaval Halle rekenen op de feestbussen mede gesteund door ons gemeentebestuur. Zij staan
opnieuw klaar om de feestvierders veilig naar huis te
brengen.
Laat ook zeker ‘de Dag van de Zorg’ niet aan jullie voorbij
gaan. Het revalidatiecentrum Inkendaal geeft dan een
unieke blik achter de schermen van zijn werking.

Verkoop onder
voorwaarden
Den Top
Het gemeentebestuur besliste de voormalige
gemeentelijke basisschool Den Top te verkopen.
De school staat immers voor het overgrote deel
leeg. Den Top is gelegen in het centrum van de
gemeente, op 150 meter van de Rink.
Het gebouw zal worden verkocht via een verkoop onder voorwaarden. Een kandidaat-koper
zal een ontwerp moeten indienen dat voldoet
aan de voorwaarden bepaald in het verkoopdossier én een financieel bod uitbrengen. Het
is de bedoeling een dorpsgericht woonproject
te realiseren binnen het bestaande volume en
met behoud van de erfgoedwaarde. Daarom
zal niet alleen met de geboden prijs rekening
gehouden worden, maar ook met de kwaliteit
van het project.
De biedingen moeten worden uitgebracht
volgens de voorwaarden in het verkoopdossier
uiterlijk op 31 mei 2018 om 10 uur.
Geïnteresseerde kopers kunnen het gebouw
bezoeken na het maken van een afspraak met
de gemeentelijke dienst Gebouwen.
gebouwen@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 22 87

Ik wens jullie een zonnige lente toe!

Luc Deconinck,
burgemeester

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

#LeeuwLeeft

www.sint-pieters-leeuw.be
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AFVAL

EEN DAG IN HET SPOOR …

van de afvalophaler
Intradura staat in voor het afvalbeheer van 19 gemeenten in de
westrand van de provincie VlaamsBrabant. Alain Vandriessche, chauffeur bij Intradura, zorgt er dagelijks
voor dat ons afval netjes wordt opgehaald. Vrijdag 9 februari volgden
wij Alain, die zelf in Leeuw woont,
tijdens de afvalophaling in Negenmanneke en Zuun!

5.30 uur

De eerste chauffeurs worden gebriefd in de dispatch. Rondes worden verdeeld en
opmerkingen meegegeven. Nog net
genoeg tijd om een koffietje binnen
te slurpen en de baan op te gaan!

6.30 uur

Tijd om te vertrekken! Alain en zijn collega’s, Dylan en
Bouhamdi, vertrekken op ronde.
6.38 uur: de eerste zakken vliegen in
de vrachtwagen. De toon is gezet.
Het gaat in een razendsnel tempo
vooruit!

9.40 uur

Tijd voor een pauze. 10 minuten, net genoeg om een
boterhammetje binnen te werken
en een sanitaire stop in te lassen.

8.30 uur

De zon komt
stilaan op. Voor veel mensen begint
de dag. Alain loodst zijn vrachtwagen steeds op een veilige manier
door de Leeuwse straten terwijl zijn
collega’s kilo na kilo heffen!
infoleeuw

9.35 uur

De vrachtwagen
zit vol. Er moet worden ‘gekapt’, dit
gebeurt in Huizingen. We legen de
vrachtwagen; er werd bijna 11 ton
afval opgehaald in 3 uur tijd!

12 uur

Er komt licht aan het
einde van de tunnel. Alain kent de
ronde als zijn broekzak en baant
zich een weg door de kleine straatjes van Zuun.
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Hoe je afval correct aanbieden
Wist je dat er jaarlijks meerdere gewonden vallen tijdens de afvalinzameling?
Dit kunnen we vermijden en daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Om de
veiligheid van de ophaler te garanderen, om zwerfvuil na ophaling te vermijden, om een maximale recyclage te verzekeren én om ervoor te zorgen
dat de ophaling in je straat snel en vlot verloopt, is het belangrijk dat afval
correct wordt aangeboden.

Goed dichtgemaakt: 1 stevige krop (= handvat)
Laders moeten vuilniszakken kunnen opnemen zonder in contact te komen met het afval. Denk maar aan het gevaar m.b.t.
scherpe voorwerpen. Een zak moet dicht met 1 stevige krop.
Zo kan de lader de zak veilig en hygiënisch vastnemen en in de
vrachtwagen werpen.

13.50 uur

Het zit erop! Al
het afval werd opgehaald, in totaal
20,3 ton.

Alain en zijn collega’s haalden
20.300 kilogram afval op!
Overbodig om mee te geven
hoe belastend dit is voor
het lichaam. Hoe kunnen wij
helpen om het werk te verlichten? Zorg dat je vuilniszak
correct wordt aangeboden.
Maak je zak niet te zwaar,
knoop hem goed vast en zorg
ervoor dat hij op de juiste plek
staat. Een kleine moeite voor
ons, een wereld van verschil
voor de ophaler!

Fout dichtgemaakt: plakband

www.intradura.be

www.intradura.be

Sommige zakken zijn overvol gepropt en bovenaan dicht
geplakt met plakband. De enige manier om zo’n zak op te
nemen, is door hem dicht bij het lichaam te houden. Zeer
onveilig en onhygiënisch.

Fout dichtgemaakt: half dichtgebonden zak
Een overladen zak die half dichtgebonden wordt, is moeilijk
vast te grijpen bovenaan en de kans is groot dat afval op de
lader of stoep valt. Nogal vuil dus!
LET OP! Dichtgeplakte zakken worden vanaf 1 april 2018 niet
meer meegenomen door de ophalers. Op de zak zal dan,
zoals bij een fout gesorteerde PMD-zak, een sticker gekleefd
worden met de boodschap dat deze niet correct is aangeboden. Correct aangeboden zakken nemen we natuurlijk met
plezier wel mee! Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Enkele tips! Hoe je afval correct aanbieden in het algemeen:

20.300 kg
AFVAL

• Zet je afval buiten tussen de uren die op je afvalkalender zijn opgegeven.
• Zet je zak of doos goed zichtbaar aan de straatkant op openbaar
terrein zodat deze in beide rijrichtingen goed te zien is.
• Gebruik gerust een bak of mand om je afvalzak buiten te plaatsen,
maar zonder deksel.
• De afvalzak of doos met papier en karton mag niet meer dan 15 kg
wegen.
• Stop je zak niet overvol en knoop of bind je zak stevig dicht zodat
de ophaler deze gemakkelijk met één hand bovenaan aan de
knoop kan vastgrijpen. Gebruik dus geen tape om je zak dicht te
kleven.
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AFVAL
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Hou je buurt proper en breng
een bezoek aan het recyclagepark!
Het recyclagepark is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente. Bij
de ingang zal de parkwachter naar je identiteitskaart vragen en tegelijk
controleren welke afvalstoffen je hebt meegebracht.

© Tineke De Vos

Restafvalzakken
• Enkel restafvalzakken van
Sint-Pieters-Leeuw zijn toegelaten. Waar je restafvalzakken kan aankopen, vind
je op je afvalkalender of op
onze website, www.sint-pieters-leeuw.be.
• Scherpe voorwerpen zoals
een gebroken drinkglas en
scherven van een servies
mogen in de restafvalzak
maar pak ze goed in om
verwondingen aan uitstekende scherpe voorwerpen
te vermijden.
Stevig dichtknopen zodat
je de zak met één hand
kan vastgrijpen.

Enkel officiële
restafvalzakken
van de gemeente
gebruiken.

Voor bepaalde afvalstoffen wordt een toegangsgeld gevraagd.
Bij de eerste 20 bezoeken voor de fracties tuinafval en snoeihout en voor
de eerste 5 bezoeken met de fractie bouw- en sloopafval, vlak glas
en houtafval geldt de basisprijs:
• Voetgangers, één-, twee- en driewielige voertuigen en personenwagens: 2 euro.
• Personenwagens met aanhangwagen: 4 euro.
• Bestelwagen: 4 euro.
• Bestelwagen met aanhangwagen: 8 euro.
Vanaf het 21ste bezoek en resp. 6de bezoek wordt deze prijs met 8 vermenigvuldigd.
Voor grofvuil dien je geen toegangsgeld te betalen, maar betaal je
volgens het gewicht: 0,16 €/kg.

Gratis
Veel zaken zoals PMD, papier en karton, oude metalen, afgedankte
elektrische en elektronische apparaten, autobanden, textiel, KGA,
glas en plastic kunnen gratis worden afgeleverd in het recyclagepark!
leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 63 53
www.sint-pieters-leeuw.be/recyclagepark
Pepingensesteenweg 246, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
van dinsdag tot vrijdag van 11 tot 18 uur en
zaterdag van 10 tot 16 uur

Restafval
Scherpe voorwerpen
zoals scherven
van een drinkglas
of servies, goed
inpakken
om verwondingen
te vermijden.
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Sluikstort in Leeuw in 2017

Je zak mag max.
15 kg wegen.

• De gemeenschapswachten stelden 187 gevallen van sluikstort vast.
• In totaal werden er door de gemeenschapswachten 41 bestuurlijke
verslagen opgesteld met het oog op een GAS boete.
• De gemeentelijke diensten haalden in totaal 155,140 ton sluikstort
op. Dit kostte de gemeente 32.630 euro.

VEILIGHEID

Slachtoffer? Doe aangifte!
Ben je slachtoffer van een misdrijf? Werd je wagen beschadigd?
Was je betrokken in een verkeersongeval met gewonden? Is je
portefeuille gestolen of kwijt? Aarzel dan niet om aangifte te doen
bij de politie. Alleen dan kan een onderzoek gestart worden.

Waar doe ik aangifte?
• Politiepost Brabantpoort
Voor niet-dringende gevallen en met klachten kan je terecht in
de politiepost Brabantpoort. Hier kan je ook de nodige documenten bekomen in geval van verlies of diefstal van officiële
documenten (identiteitskaart, rijbewijs …) of het vaststellen van
schadegevallen.
• 3D-aangifte
Vanaf maart 2018 kan je gebruik maken van het 3D-loket gelegen in de Generaal Lemanstraat in Zuun. Dit loket is toegankelijk
op afspraak via het nummer 02 371 22 28.
Let wel: voor het vaststellen van schadegevallen, moet je je
steeds aanmelden in de Brabantpoort.
• Eenvoudig en snel via het internet
Via Police-on-web kan je 24/24 uur en 7/7 online aangifte
doen van (brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal, vandalisme en
graffiti. Het beveiligde online politieloket is bereikbaar via
www.police-on-web.be.

In nood? Bel 101 of 112!
Voor dringende zaken of als de lokale politie
vaststellingen moet doen, bel je best het noodnummer 101 of 112. Aangiftes via de telefoon,
e-mail of sociale media zijn NIET mogelijk.
Lokale politie Zennevallei, T 02 363 93 00,
info@politiezennevallei.be, www.lokalepolitie.be/5905
Politiepost Brabantpoort:
• Maandag van 8 tot 19 uur
• Dinsdag tot en met vrijdag van 8 tot 16.30 uur
• Zaterdag van 8 tot 12 uur
• Gesloten op zon- en feestdagen
Passen de uren je niet? De politiepost in Halle is alle dagen
geopend van 7 tot 22 uur. Ook hier kan je steeds terecht.

Verplichte
nummerplaat
voor bromfietsers
Sinds maart 2015 moeten nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers verplicht een kentekenplaat hebben. De kentekenplaat wordt
toegekend bij inschrijving door de Dienst
voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV).
Voor bromfietsen en lichte vierwielers die
reeds eerder in het verkeer gebracht werden, was een overgangsperiode voorzien
tot en met 10 december 2017.
Op dit moment zou dus iedere bromfiets
of lichte vierwieler ingeschreven moeten
zijn en een kentekenplaat van – de nummerreeks S-A voor de klasse A, S-B voor de
klasse B of S-U voor lichte vierwielers – moeten hebben.
Zorg er dus voor dat jouw bromfiets of lichte
vierwieler in orde is!
www.mobilit.belgium.be/nl/
wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/
kentekenplaten/bromfietsen
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De veiligheidsmonitor
binnenkort in uw
brievenbus
Mogelijks ontvang je rond half maart een grote enveloppe in je brievenbus met de vraag om deel te
nemen aan de veiligheidsmonitor. De veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende
veiligheidsthema’s. Via dit kanaal word je bevraagd
over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen,
preventie, slachtofferschap en de kwaliteit van het
politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd
door de politie in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.
De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid
van je gemeente. Wij vragen je dan ook om deze
veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige
tijd te nemen om de vragen van de enquête te
beantwoorden. Je medewerking is dus van groot
belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Je antwoorden
worden volledig anoniem verwerkt.
Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten
betreffende de veiligheidsmonitor rond half maart
van dit jaar worden verspreid. De personen die via
een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De
resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze
kunnen worden opgenomen in de verschillende
beleidsplannen.

Naamplaatje bij de
strooiweide
De gemeente zal op elke gemeentelijke begraafplaats
een gedenkteken plaatsen bij de strooiweide. Hierop
kunnen de namen worden aangebracht van de op die
strooiweide uitgestrooide overledenen.

Wie plaatst het plaatje?
Het gemeentebestuur plaatst het naamplaatje, na aanvraag en tegen betaling van de gemeentelijke retributie
(60 euro voor inwoners, 180 euro voor niet inwoners).
Tien jaar na de overlijdensdatum wordt het naamplaatje verwijderd door de gemeente.
De termijn kan op schriftelijk verzoek verlengd worden
met een periode van 10 jaar te rekenen vanaf de einddatum van de aanvankelijke termijn.

Alvast dank voor uw bijdrage!

Aanvraag

Lokale politie Zennevallei, T 02 363 93 00,
info@politiezennevallei.be

Wie een naamplaatje wenst, kan dit aanvragen via de
dienst Burgerlijke stand. De aanvraag moet gebeuren
binnen het jaar na het overlijden.
Als overgangsmaatregel geldt dat een naamplaatje kan worden aangevraagd voor personen die zijn
overleden vanaf 1 januari 2009 en vóór 1 januari 2018
met als ingangsdatum de datum van overlijden. Deze
aanvraag moet gebeuren voor 31 december 2019.

Zennevallei

infoleeuw

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

WONEN

Voorkom vocht in je woning
Tijdens de herfst en de winter krijgt de Woonwinkel
Zennevallei steeds vragen over vochtproblemen in
woningen. In iedere woning is vocht aanwezig. Wist je
trouwens dat een gemiddeld huishouden ongeveer 15
liter water per dag produceert? Koken, schoonmaken,
strijken en zelfs ademen zorgen voor dit vocht. Daarnaast kan vocht ook binnendringen van buitenaf.
Vocht vermindert niet alleen het wooncomfort, het kan
ook de gezondheid aantasten. Vocht kan zorgen voor
schimmels en deze kunnen zorgen voor ademhalingsproblemen.
Een vochtprobleem moet snel en effectief worden
aangepakt. Het is belangrijk dat de oorzaak van het
probleem wordt aangepakt. Een grondige diagnose is
cruciaal om een gepaste aanpak te bepalen!

Voorkomen is beter dan genezen, daarom enkele
tips!
• Ventileren: laat de lucht circuleren in de woning
zodat vochtige lucht kan afgevoerd worden
naar buiten. Zeker bij vochtig weer is het noodzakelijk om de woning grondig te ventileren,
want vochtige lucht zal dan minder snel afgevoerd worden.
• Verlucht dagelijks 30 minuten bewoonde kamers.
• Schakel tijdens het koken de dampkap aan om
kookdampen af te voeren.
• Natte was geeft vocht af, hang de was buiten
te drogen of zorg voor voldoende ventilatie.
• Plaats de ventilatie in de badkamer zo dicht
mogelijk bij de douche.
• Verwarm de woning goed en laat de kamertemperatuur niet onder 15° C zakken, vooral
niet bij vochtig weer.

De Woonwinkel Zennevallei kan u adviseren bij vochtproblemen.
T 02 371 03 47 of 02 361 16 16,
info@woonwinkelzennevallei.be,
www.woonwinkelzennevallei.be
• Gemeentehuis (Pastorijstraat 21):
maandag van 9 tot 12 uur.
• Hemelryck (Fabriekstraat 1B): woensdag en
donderdag van 9 tot 12 uur (of na afspraak).
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VACATURES

Het gemeente- en OCMW-bestuur zoeken
Directeur voor het
WZC Zilverlinde

• A1a-A2a-niveau
• voltijdse prestaties (38/38)
• contractueel verband
(onbepaalde duur)
• M/V

Maatschappelijk
assistent voor het
Sociaal Huis
• B1-B3-niveau
• deelstijdse prestaties (19/38)
• contractueel verband
(onbepaalde duur)
• M/V

Deskundige
Burgerzaken bij het
gemeentebestuur
• B1-B3-niveau
• voltijdse prestaties (38/38)
• contractueel verband
(onbepaalde duur)
• M/V

Je staat onder de leiding van het afdelingshoofd Welzijn. Je bent nauw
betrokken bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van het WZC
Zilverlinde.
Je moet een wereldburger zijn en beschikken over een masterdiploma of
een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger
onderwijs van 2 cycli dat werd gelijkgesteld met universitair onderwijs.
Relevante beroepservaring (min. 4 jaar) in een leidinggevende functie,
met voorkeur in de sociale, paramedische sector, is een pluspunt.

Je hebt een uitgesproken maatschappelijk engagement. Je velt geen
oordelen over mensen, vooroordelen heb je al lang verbannen. Je kunt
zelfstandig en in team werken. Je bent sterk in kwesties uitleggen, zowel
mondeling als op papier. Je kan goed hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, waardoor je snel inziet welke oplossingen echt het verschil maken voor de klant.
Je moet wereldburger zijn en beschikken over een bachelordiploma maatschappelijk assistent. Je bent tevens in het bezit van een rijbewijs B.

Je staat onder de hiërarchische leiding van het diensthoofd Burgerzaken
aan wie rechtstreeks wordt gerapporteerd. Je hebt de operationele leiding
over de cellen Bevolking, Burgerlijke Stand, Onthaal en Vreemdelingen.
Je moet onderdaan zijn van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat en
beschikken over een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger
onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
De betrekking wordt begeven bij procedure van aanwerving, bevordering
en externe mobiliteit.

(kleuter) onderwijzer
• Tijdelijke aanstelling schooljaar
2018-2019

Tijdelijke aanstelling in de loop van het schooljaar 2018-2019 met mogelijkheid tot een eventuele verdere aanstelling in de gemeentelijke basisscholen.
Je moet onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese Vrijhandelsassociatie en beschikken over een bekwaamheidsbewijs van tenminste professionele bachelor (PBA) en een bewijs van pedagogische bekwaamheid
(PBB) zoals vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende
de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in
het gewoon basisonderwijs van 27 juni 1990. Laatstejaarsstudenten hebben
een attest van de onderwijsinstelling waaruit blijkt dat zij zullen deelnemen
aan het eindexamen van het gevraagde diploma.
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Administratief/
technisch medewerker
bij het gemeente- en
OCMW-bestuur
• C1-C3 niveau
• voltijdse prestaties (38/38)
• contractueel verband
(onbepaalde duur)
• M/V

Je staat onder de hiërarchische leiding van het diensthoofd. Je zorgt
voor de dienstverlening, al dan niet aan het loket, en het verstrekken van
informatie. Je neemt deel aan teamvergaderingen, pleegt overleg met
collega’s en werkt samen. Je zorgt voor een goed onthaal van en staat
ter beschikking van klanten, burgers en medewerkers.
Je moet een wereldburger zijn en beschikken over een diploma van het
secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
Het gemeente- en OCMW-bestuur organiseren samen deze selectieprocedure waarbij de betrekkingen worden begeven bij procedure van aanwerving, bevordering en externe mobiliteit. Indien je geslaagd bent voor
de vergelijkende selectieprocedure word je volgens je behaalde resultaat
opgenomen in een gezamenlijke werfreserve met een geldigheidsduur
van 1 jaar, maximaal verlengbaar met 2 jaar.

Eén van de vacatures iets voor jou?
Taal

Solliciteren kan via

Je moet voldoen aan de vereiste over de taalkennis
opgelegd door de wetten op het gebruik der talen
in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Vul het sollicitatieformulier digitaal in via onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures en laad je
diploma samen met je motivatiebrief op.

Geslaagd?

Indien je niet beschikt over internet kan je het sollicitatieformulier (op te vragen bij de personeelsdienst)
samen met een kopie van je diploma en een motivatiebrief opsturen per post gericht aan het college
van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te
1600 Sint-Pieters-Leeuw of geef ze tegen ontvangstbewijs af op de personeelsdienst/ gemeentebestuur.

Je wordt opgenomen in een werfreserve met een
geldigheidsduur van 1 jaar en die kan maximaal
worden verlengd met 2 jaar.

Ons aanbod
Een uitdagende en boeiende job. De ruimte om met
het team vernieuwende ideeën uit te werken en samen
te zorgen voor de positieve uitstraling van onze gemeente. Begeleiding en omkadering voor een goede
start. Een aantrekkelijk loon waarbij relevante beroepservaring wordt gevalideerd. Tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietspremie.
Maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering (met
uitzondering van onderwijzend personeel).

Infobundel
Je kan per functie een infobundel raadplegen op
onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures
of opvragen bij de dienst Personeel of Onderwijs
(02 371 22 11).

E-mailen mag ook: sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be
Op 15 maart 2018 sluiten we de vacatures af voor
maatschappelijk assistent en directeur WZC.
Op 21 maart 2018 sluiten we de overige vacatures af.
Na deze data aanvaarden wij voor deze functies
geen kandidaturen meer.
De selectieprocedures gaan door in het voorjaar.
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ONDERWIJS

Je kind inschrijven in een kleuter- of lagere school
in Sint-Pieters-Leeuw? Meld je aan!
Deze informatie geldt voor alle kinderen geboren
in 2016 en oudere kinderen die van school willen
veranderen.
Er wordt voor alle scholen in Halle, Beersel en
Sint-Pieters-Leeuw aangemeld via de website
www.basisschool-aanmelden.be. Dat betekent dat
ouders hun kind eerst met de computer aanmelden
voor de scholen van hun keuze tussen 19 maart en
6 april 2018. Na ontvangst van een toewijzingsbericht,
nemen de ouders vervolgens contact op met de
school om hun kind tussen 7 en 30 mei 2018 in de
school in te schrijven. Op de website vind je alle nodige
informatie rond aanmelden en inschrijven.

STAP 1: aanmelden via de website
www.basisschool-aanmelden.be tussen 19 maart en
6 april 2018.
STAP 2: inschrijven in de school tussen 7 en 30 mei 2018.

Naar school in
Beersel, Halle of
Sint-Pieters-Leeuw
Je kind inschrijven
voor schooljaar
2018 - 2019

Voor alle kinderen
geboren in 2016 en ouder

Broers / zussen /
kinderen personeel

Geen computer of hulp nodig bij het aanmelden?
Kom naar onze infoavond op 7 maart 2018 om 20 uur
in het gemeentehuis, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Of kom dan naar onze aanmeldsessie op donderdag
29 maart 2018 van 15 tot 18 uur in de
bibliotheek, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Of neem contact op met:
• Sociaal Huis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 22 55
• OCMW Sint-Pieters-Leeuw, Fabriekstraat 1,
1601 Ruisbroek, T 02 371 03 50
• Kind en Gezin Sint-Pieters-Leeuw, Sint Stevensstraat 62,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 078 15 01 00
• Buurthuis, Kerkstraat 10, 1601 Ruisbroek, T 0471 84 04 32

infoleeuw

19/03 tot 6/04/2018

15/01 tot 2/02/2018
Aanmelden
op de
computer

Alle andere kinderen
die nog niet naar school
gaan of willen
veranderen van school

Hulp nodig?
Vraag hier meer info!
Mail

7/05 tot 30/05/2018

22/02 tot 14/03/2018
Broers / zussen /
kinderen personeel
Inschrijven in
de school

Alle andere kinderen
die nog niet naar school
gaan of willen
veranderen van school

www.basisschool-aanmelden.be

INFO

Lentemarkt in LDC Negenhof
De lente hangt in de lucht en dat gaat niet
onopgemerkt voorbij in het LDC Negenhof.
Naar jaarlijkse traditie waait eind maart de
lentesfeer binnen in het Negenhof. Talrijke
kraampjes en kunstwerken van eigen bodem
fleuren het dienstencentrum op.
De lentemarkt is een markt waar je terecht
kan om geschenken te kopen voor Pasen,
communies, moeder- en vaderdag. Je vindt
er de nieuwste creaties van kunstkring ‘Pro
arte’ en de cursisten van de tekenles. Bij een
stukje taart of een lekkere boterham kan je
er genieten van een gezellige babbel.

WAAR: LDC Negenhof, Sint-Stevenstraat 62 in
Sint-Pieters-Leeuw.
WANNEER: donderdag 29 en vrijdag 30 maart
2018 tussen 14.30 uur en 18.30 uur.
Geniet van de eerste zonnestralen en kom
langs. Iedereen is van harte welkom!
Els Aerts, centrumverantwoordelijke LDC
Negenhof, T 02 332 59 53,
els.aerts@ocmwspl.be

Sta je graag met een eigen kraampje op de
markt? Neem dan contact op.
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LEVEN

Voorkom narigheid, doe de stoelgangtest!
Wist je dat dikke darmkanker de tweede meest voorkomende kanker is bij vrouwen en de derde bij mannen.
Met de gratis stoelgangtest kunnen we levens redden! In
Vlaanderen zelfs 400 per jaar. Tot 95 % van de patiënten
bij wie de kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt,
geneest.

De stoelgangtest is simpel, snel en gratis.
De stoelgangtest wordt georganiseerd door de Vlaamse overheid, die de kwaliteit van het onderzoek sterk
bewaakt. Het is een simpele, snelle en gratis test die je
thuis uitvoert en het best om de twee jaar herhaalt. De
test vergroot de kans op opsporing van dikke darmkanker en dus ook de kans op genezing.

test

De stoelgang

WIJ DOEN HET.
EN WAT DOE
JIJ?

Wie komt in aanmerking voor de stoelgangtest?

TIJDIG
OPSPOREN IS
BELANGRIJK

BEVOLKINGSONDERZOEK
DIKKEDARMKANKER BLIJFT STERKE
RESULTATEN BOEKEN

Alle mannen en vrouwen van 56 t.e.m. 74 jaar zonder
klachten (bv. bloed in de stoelgang of vaak buikpijn) en
zonder verhoogd risico op dikke darmkanker krijgen om
de twee jaar automatisch een test in de bus. Hiermee
neem je een staaltje van je stoelgang dat je gratis opstuurt in een voorgefrankeerde omslag. In de loop van
de maand maart 2018 start de campagne opnieuw.

Resultaat?
Het labo analyseert het staal op de aanwezigheid van
bloed dat met het blote oog niet zichtbaar is. Jij en je
huisarts ontvangen het resultaat binnen 14 kalenderdagen. Een afwijkend testresultaat moet opgevolgd
worden met een kijkonderzoek van de dikke darm.
Daarvoor maak je het best een afspraak met je huisarts.
Bij een niet-afwijkend testresultaat krijg je automatisch —
na 2 jaar — opnieuw een stoelgangtest.

Meer info?
Neem voor persoonlijke vragen contact op met je huisarts. Dit bevolkingsonderzoek wordt uitgevoerd door het
Centrum voor Kankeropsporing vzw in opdracht van het
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be of stuur
een e-mail naar kanker@bevolkingsonderzoek.be.
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op
0800 60 160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur.

infoleeuw
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WEDSTRIJD!

Verspreid de grote boodschap! Doe mee aan de
fotowedstrijd op www.depotop.vlaanderen.be en
win een toiletbezoekje bij B&B Louis1924, inclusief
een luxe overnachting met ontbijt.

26/01/17 17:12

IN DE GEMEENTE

Jubilarissen

GOUDEN BRUILOFT / 20 JANUARI

PLATINA BRUILOFT / 31 JANUARI

Joseph Ophals en Paula Desmet

François Van Belle en Marie De Vlaeminck

Wij werken aan …

Rondpunt Ruisbroek

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

Hoogstraat

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

Rene Balléstraat

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

www.sint-pieters-leeuw.be/wegenwerken
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