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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
28 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.

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.
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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
Er is goed nieuws voor onze sporters: zij kunnen vanaf
4 februari weer terecht in de vernieuwde kantine van het
Wildersportcomplex. We wensen de nieuwe uitbaters Maité
en Rutger veel succes toe.

Fusie van Eandis en
Infrax tot Fluvius

In dit nummer richten we ook de schijnwerpers op onze acties
rond zwerfvuil en geeft de Woonwinkel Zennevallei boeiende
informatie rond een gezond binnenklimaat.
Kinderen blijven centraal staan: we geven jullie meer uitleg
over het aanmeldingssysteem om je kind in te schrijven in de
school en hopen bovendien geëngageerde ouders te vinden
voor ons Lokaal Overlegplatform Kinderopvang. Zo kunnen
we samen nadenken over en werken aan de toekomst van
onze kinderopvang.
Graag vestigen we ook de aandacht op de grafconcessies
die binnenkort vervallen. We hopen jullie in infoLeeuw voldoende te informeren over de mogelijkheden tot verlenging
of beëindiging. Het is belangrijk tijdig te reageren.
Einde maart gaan we dan weer voluit voor een week waarin
onze vrijwilligers in de bloemetjes worden gezet. De vrijetijdsdiensten, interne diensten, lokale dienstencentra, … dagelijks
kunnen zij rekenen op de vrijwillige inzet van een hele hoop
mensen die projecten, activiteiten en evenementen mee
ondersteunen. We zetten enkele actieve vrijwilligers in de kijker
in ons katern Leeuw Leeft en geven jullie meer uitleg over hoe
je zelf kan deelnemen aan het vrijwilligersnetwerk van onze
gemeente.
Het lokaal bestuur maakt graag van deze gelegenheid
gebruik om elke vrijwilliger te bedanken voor het mooie werk
dat hij of zij keer op keer levert. Daar zijn we als lokaal bestuur
terecht fier op.

Luc Deconinck,
burgemeester

Eandis en Infrax, 2 bedrijven die instaan voor
onder meer de distributie van gas en elektriciteit, heten sinds kort overal Fluvius. De oude
merknamen Eandis en Infrax zijn daarmee
verleden tijd.

Wat verandert er concreet voor de klant?
De klanten van het vroegere Eandis of Infrax
moeten zelf niets ondernemen. Wie hen contacteert, komt automatisch bij Fluvius terecht.
Wil je informatie over de beschikbare diensten? Op de nieuwe website van Fluvius zie je
meteen welke diensten voor onze gemeente
beschikbaar zijn.
Medewerkers in Fluvius-uniform en -wagens
voeren voortaan de werken uit aan de nutsleidingen. Ook voor een meteropname zal
een medewerker van Fluvius de meterstanden noteren. Elke medewerker heeft dus een
Fluvius-badge bij zich. Vraag hier zeker naar
wanneer je twijfelt!
Het nummer om pannes of storingen te melden is 078 35 35 00. Het telefoonnummer voor
dringende oproepen bij gasgeur wordt overal
0800 65 0 65.

MAART 2019

4

DE KANTINE

Jong geweld zet schouders onder
cafetaria Wildersportcomplex
Vanaf maandag 4 februari opent de vernieuwde cafetaria
van het Wildersportcomplex zijn deuren. De kersverse uitbaters, Rutger en Maité, doopten het om tot ‘de Kantine’.
InfoLeeuw bracht een bezoekje aan het duo.
Wat is jullie band met Sint-Pieters-Leeuw?
Maité “Beide zijn we geboren en getogen Leeuwenaars!
We bouwden onze vriendenkring uit in Leeuw en waren
lange tijd actief in het Leeuwse verenigingsleven. Ook
de gemeentelijke sporthal en haar publiek is ons niet
vreemd.”

Waarom hebben jullie besloten de cafétaria van het
Wildersportcomplex over te nemen?
Maité “We waren al een tijdje op zoek naar een mogelijkheid om zelf iets uit te baten. Verleden jaar werkten
we tien maanden in Frankrijk. Daar baatten we een
chalet uit waar de gasten konden rekenen op een
ontbijt en drie-gangen diner. In de zomer werkten we in
een fietshotel in de Alpen. We wisten dus al langer dat
we zelf iets wilden starten, maar hadden nog geen idee
wat dat juist moest zijn. Toen we hoorden dat er voor de
cafetaria nieuwe uitbaters werden gezocht, waren we
meteen geïnteresseerd. We geloven in het belang van
een goede, aangename eet- en drinkgelegenheid voor
de Leeuwenaars!

© Tineke De Vos
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KINDEROPVANG

Welke gerechtjes zullen jullie zoal aanbieden?
Maité “Dat gaat van een lekkere spaghetti tot een vers
en fris slaatje in de zomer. Een goede trappist met een
portie kaas of een warme koffie met een lekker stukje
taart. Het zijn simpele en verse gerechten met een kleine maar gevarieerde en wisselende kaart zodat iedereen wel iets naar zijn of haar smaak vindt. Op termijn willen we ook afhaalgerechtjes aanbieden zodat sporters
een vers gemaakt potje mee naar huis kunnen nemen.”

Trekken jullie soms ook zelf sportschoenen aan?
Maité “Ja hoor, vroeger bezochten we regelmatig de
sporthal. Rutger is al sinds jongs af aan een voetballer
en ikzelf speelde jarenlang volleybal bij VC Zuun. Nu
lopen we vooral graag en kunnen we genieten van een
fietstocht door de Alpen of een skivakantie.”

Wat hoop je met ‘de Kantine’ te bereiken?
Maité “We willen een nieuwe, gezellige plek creëren
waar je terecht kan voor een eenvoudig, vers en lekker
gerecht of drankje. We willen dat het een plaats wordt
waar de Leeuwenaren graag vertoeven; een ontmoetingsplek voor clubs en vrienden. We bieden ook een
lunch aan op woensdag en heerlijk ontbijt tijdens het
weekend. Daarmee willen we ook de niet-sporters bereiken. En natuurlijk zijn ook Leeuwse senioren welkom!”

Wat is jullie grootste droom?
Maité “Dat we onze ambities met de Kantine kunnen
waarmaken en de mensen gelukkig kunnen maken.”

Op zaterdag 9 maart om 18.30 uur wordt het harde
werk van Maité en Rutger alvast beloond en kan
iedereen komen genieten van een openingsfeestje
met live muziek.

Gemeentelijke adviesraad
Lokaal Overleg Kinderopvang
(LOK) op zoek naar jouw advies
Gaat jouw baby of peuter naar de opvang en wil je
als ouder inspraak in de kwaliteit? Organiseer je zelf
opvang voor jonge kinderen? Dan ben jij geknipt om
advies te geven over het kinderopvangbeleid, de
realisaties, de doelstellingen in verband met kinderopvang in het meerjarenplan en over de uitbouw van
opvangvoorzieningen in onze gemeente. .
De adviesraad komt minimum één keer per jaar
samen en is samengesteld uit:
• gebruikers van kinderopvang (ouders en vertegenwoordigers van ouders, gebruikers zoals de Gezinsbond, oudercomités, …);
• vertegenwoordigers van de aanbieders (kinderdagverblijven en opvanggezinnen, de scholen
voor de buitenschoolse opvang, de gemeentelijke
jeugddienst voor de speelpleinwerking en de gemeentelijke sportdienst voor de sportkampen);
• vertegenwoordigers van het lokaal bestuur.
We doen een warme oproep tot deelname en
engagement bij zowel gebruikers als aanbieders van
kinderopvang die recht hebben op vertegenwoordiging in het LOK.

De Kantine opende haar deuren op 4 februari.
Je kan er op volgende uren terecht:
•
•
•
•

di - do - vrij: van 16 tot 23 uur.
woe: van 11 tot 23 uur.
za: van 9 tot 23 uur of later.
zo: van 9.30 tot 14 uur.

Iedereen is welkom! Maximum tweederde van de
leden mogen van hetzelfde geslacht zijn, wij hopen
dus ook op het engagement van enkele papa’s.
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Veerle Pické,
secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang. Je
kandidatuur kan je haar per mail bezorgen.

veerle.picke@sint-pieters-leeuw.be
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ONDERWIJS

Je kind inschrijven in een basisschool
of secundaire school
In onze regio werken de basisscholen van alle netten met een online
aanmeldingssysteem. Voor schooljaar 2019 – 2020 starten we ook
met de online aanmelding voor de
scholen van het secundair onderwijs. Zo willen we iedereen evenveel kansen geven om zijn kind in te
schrijven en vermijden we wachtrijen aan de schoolpoorten.

Welke kinderen meld je aan?
Basisonderwijs:
• alle kinderen geboren in 2017, ook
kinderen geboren in november of
december 2017 die pas in september 2020 naar school kunnen;
• alle kinderen die willen instappen
in een nieuwe kleuterschool of
lagere school in het schooljaar
2019-2020.
Secundair onderwijs:
• alle leerlingen die starten in het
1ste jaar gewoon secundair onderwijs (1A of 1B).

Eerst aanmelden, dan inschrijven
Je kind inschrijven verloopt in twee stappen.

1 Aanmelden: je meldt je kind aan via de website en geeft je voorkeurscholen door. Doe dit voor meerdere scholen; zo vermijd je
dat er geen school kan worden toegekend.
Broers en zussen van kinderen die al naar de school gaan en kinderen van personeel krijgen voorrang. In het basisonderwijs moet
je dan de school van die broer of zus als eerste keuze opgeven.
In het secundair onderwijs maakt het niet uit op welke plaats je de
voorrangsschool noteert bij het ingeven van de schoolkeuzes.
Opgelet: het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet belangrijk
(de volgorde van aanmelden speelt geen rol bij de toewijzing van
een school), zolang het maar tijdens de aanmeldperiode gebeurt.
Aanmelden voor het basisonderwijs:
www.basisschool-aanmelden.be van maandag 18 maart
(8 uur) tot vrijdag 5 april 2019 (20 uur).
Aanmelden voor het secundair onderwijs:
www.secundair-aanmelden.be van donderdag 14 maart
(8 uur) tot vrijdag 5 april 2019 (20 uur).

2 Inschrijven: je ontvangt een brief of e-mail met de gegevens van

Opgelet! Voor inschrijvingen
in de hogere jaren van het
secundair onderwijs (het 2de
tot en met het 7de jaar) en
het buitengewoon secundair
onderwijs contacteer je de
scholen rechtstreeks.

de school waar je je kind kunt inschrijven. Daarna maak je een
afspraak met de school. De inschrijving is definitief wanneer je de
leerlingenfiche hebt ingevuld in de school zelf. Dit betekent dat
je akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch
project van de school.
Basisonderwijs: inschrijven in de school van maandag 6 mei tot
vrijdag 24 mei 2019.
Secundair onderwijs: inschrijven in de school van maandag 6 mei
tot vrijdag 7 juni 2019.
Opgelet: kinderen die niet zijn aangemeld en ingeschreven tijdens
deze periode kunnen enkel nog worden ingeschreven in een
school vanaf de vrije inschrijvingsperiode. Voor het basisonderwijs
is dit vanaf 6 juni, voor het secundair onderwijs vanaf 14 juni 2019.
Op dat moment zullen de meeste plaatsen echter ingenomen zijn.

infoleeuw
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Stap 1:

154 mm

148 mm

Voor

Stap voor stap

18/03 tot 5/04/2019

Secundair onderwijs: de ordening van de aangemelde
leerlingen gebeurt in de eerste plaats op basis van de
schoolkeuze. Als er onvoldoende vrije plaatsen zijn voor
de aangemelde leerlingen in een school, dan zal de
computer de leerlingen binnen de gemaakte schoolkeuzes toewijzen aan de hand van een toevalsnummer.

Broers en zussen van kinderen die
al naar een school gaan en kinderen
van personeel van de school krijgen
voorrang, op voorwaarde dat je de
school van die broer of zus als
1ste keuze opgeeft.

Aanmelden
op de
computer

Mail

Stap 2:

DESIGNTEMPLATE
6/05 tot 24/05/2019
SQUARE 148 - AFGERONDE HOEKEN

Deelnemende scholen

Formaat : 148 x 148 mm

Inschrijven in

Basisonderwijs: alle kleuterscholen en lagere scholen
van alle netten van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.

Importeer
dit bestand op een aparte laag in jouw opmaakprogramma.
de school
Vergeet niet deze laag onzichtbaar te zetten bij het exporteren van de uiteindelijke PDF.

Bruto formaat (154 x 154 mm)

Netto formaat + 3 mm snijmarge (aﬂoop).
Laat de achtergrond en alle afbeeldingen doorlopen tot aan deze rand.

Netto formaat (148 x 148 mm)

• Hier
www.basisschool-aanmelden.be
Afgewerkt formaat.
wordt jouw drukwerk gesneden.
Veiligheidszone
•

greet.marcelis@ond.vlaanderen.be of 0491 35 46 98

Blijf met jouw tekst of andere belangrijke informatie minimum
3 mm binnen het• netto
formaat
Gemeente
Beersel 02 359 18 51

• Stad Halle 02 365 97 13
148 mm
154 mm

keuze. Zijn er niet voldoende plaatsen beschikbaar, dan
krijgen de kinderen die het dichtst bij de school wonen
voorrang. Hou hiermee rekening bij de aanmelding.

Voor

• Gemeente Sint-Pieters-Leeuw 02 371 22 38

Secundair onderwijs: alle secundaire scholen van alle
netten van Alsemberg, Lennik, Halle en Sint-Genesius-Rode. OPGELET: het Sint-Godelieve-Instituut in Lennik
schrijft in zonder vooraf aan te melden. Gelieve met de
school contact op te nemen voor meer informatie.

Meer info?
Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Na de aanmeldingsperiode wordt voor elke school een
rangorde bepaald voor alle kinderen die zijn aangemeld.
Er zijn drie groepen kinderen:
1 Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven
in dezelfde school.
Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school waar
hun broer en/of zus naar school gaat.
2 Kinderen van personeelsleden
Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school waar
één van beide ouders werkt.
3 Alle kinderen
Aan de hand van enkele vragen wordt voor ieder
kind bepaald of het een indicatorleerling of een
niet-indicatorleerling is.

Via de LOP-deskundige op het nummer 0491 35 46 98 of
via de dienst Onderwijs op het nummer 02 371 22 38.
Je kan ook een kijkje nemen op de website
www.basisschool-aanmelden.be of
www.secundair-aanmelden.be voor meer informatie.

Infosessies voor het secundair onderwijs
• Maandag 11 maart 2019 - 20 uur.
CC De Meent, Gemeenveldstraat 34, 1652 Beersel.
• Woensdag 13 maart 2019 - 20 uur.
CC ‘t Vondel, J. Possezplein 40, 1500 Halle.

Basisonderwijs: alle aangemelde kinderen worden gerangschikt volgens twee criteria: schoolkeuze en afstand
tot de school. In de mate van het mogelijke worden de
kinderen toegewezen aan de school van hun eerste

MAART 2019
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GEZONDHEID

Woonwinkel geeft advies rond
gezond binnenklimaat
We staan er misschien niet genoeg
bij stil, maar een gezond binnenklimaat is van levensbelang. We
brengen immers allemaal veel tijd
door in onze woning of op het werk.
Maar een gezond binnenklimaat,
wat houdt dat nu precies in?
Van 4 tot en met 22 maart organiseert de Woonwinkel Zennevallei
een boeiende tentoonstelling over
een gezond binnenklimaat in de
foyer van het stadhuis in Halle. Ben
je ook nog op zoek naar informatie
en advies over hoe je vochtproblemen in je woning kan aanpakken of
je woning optimaal kan ventileren?
Kom dan naar de info-avonden op
donderdag 7 en vrijdag 21 maart
telkens om 19.30 uur in de raadzaal
van het stadhuis Halle.
Hier alvast enkele tips voor een
gezond binnenklimaat.

1 Schone lucht
Ventilatie helpt niet alleen om de
vochtigheidsgraad binnenshuis op
peil te houden, maar zorgt ook voor
een goede luchtcirculatie en de

infoleeuw

afvoer van verontreinigde lucht.
Voldoende verse lucht en zuurstof
zorgen op die manier voor schone
lucht in huis en dat komt de gezondheid alleen maar ten goede.
Verluchten kan je natuurlijk door
ramen en deuren open te zetten.
Dat gaat echter gepaard met
warmteverlies en een ongelijkmatige verdeling van verse lucht. De
beste oplossing is een mechanisch
ventilatiesysteem. Dat verzekert je
van schone lucht én zorgt ervoor
dat vocht voldoende wordt afgevoerd.

2 Vochtigheidsgraad
Airconditioning biedt niet alleen
voordelen. Een airco kan de luchtvochtigheid namelijk sterk doen
dalen, wat niet de bedoeling is. Zo
mag de lucht in huis niet té droog of
té vochtig zijn. Dat kan een negatieve invloed hebben op jouw gezondheid en die van je woning. Een
goede ventilatie zorgt ervoor dat
de vochtigheidsgraad in de woning
niet te hoog wordt en er voldoende
vocht wordt afgevoerd.

3 Binnentemperatuur
Wat is nu eigenlijk de ideale binnentemperatuur? Een goede binnentemperatuur is constant, mag niet
te laag zijn en ligt tussen de 19°C en
22°C.
Er zijn verschillende mogelijkheden
om de temperatuur in huis te manipuleren. Kijk zeker eens naar de tips
op www.binnenklimaat.be

INFOMOMENTEN:
• Donderdag 7 maart
Vochtproblemen in de woning
Uur? 19.30 uur.
Waar? raadzaal stadhuis Halle.

• Donderdag 21 maart
Ventileren
Uur? 19.30 uur.
Waar? raadzaal stadhuis Halle.

• Van 4 tot en met 22 maart
Tentoonstelling rond
gezond binnenklimaat
Waar? foyer stadhuis Halle.

AFVAL

Van 23 maart tot 28 april

Zwerfvuilactie 2019
Op 5 minuten PROPER!
Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Dilbeek en Halle bundelen
opnieuw de krachten en gaan de strijd aan tegen
zwerfvuil. Ruim samen met je familie, vrienden, buren
of vereniging het zwerfvuil op en werk mee aan een
propere gemeente! Als iedereen 5 minuutjes uittrekt om
de stoep, straat of buurt proper te maken, komen we al
heel ver. Wordt ‘mooimaker’ en plan samen met andere
‘mooimakers’ een actiedag zodat je samen de handen
uit de mouwen kan steken en een verschil kan maken!

Mooimaker worden?
In de volgende infoLeeuw krijg je meer informatie over
hoe je je inschrijft voor de actie. Wil je nu al mooimaker
worden? Surf dan naar www.mooimakers.be en claim
je favoriete pleintje, stukje stoep of het traject van je
dagelijkse wandeling. Je kan dat plekje ook aanduiden
op de kaart.

Verenigd tegen zwerfvuil
Zet de leden van je vereniging aan tot denken, of zet
als club of vereniging je schouders onder een actie.
Veel handen maken immers licht werk en samen actie
voeren is véél gezelliger. Een grijpstokkentocht met de
wandelclub of een vuilniszakkenloop met de jeugdbeweging, ... het kan allemaal! Mooimakers helpt je met
gratis materiaal en communicatiemiddelen.

Een duurzamer engagement
Neem deel aan ‘Operatie Proper’ en engageer je vereniging om een paar vastgelegde uitdagingen aan te
gaan. Zo kan je je bijvoorbeeld engageren om regelmatig het zwerfvuil rond het gebouw waar je samenkomt
op te ruimen. Je kan ook zelf je eigen actiepunten kiezen: van een vuilbak-steward aanduiden tot een actie
tegen zwerfvuil organiseren. Aan jullie om uit te maken
wat belangrijk én haalbaar is.

Wil je ook deelnemen aan Operatie Proper?
Surf snel naar mooimakers.be/operatie-proper en
schrijf je in.

Een mooi engagement verdient een mooie beloning
Jullie engagement; daar draait het allemaal om. Daarmee kunnen we Vlaanderen mooier maken. Op het
einde van de rit willen we jullie dan ook bedanken! Zo
eindig je niet alleen met een mooie school, vereniging
of club, maar ook met een mooie beloning: een cheque die je opnieuw kan investeren in, op en rond jullie
terreinen.
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WERK

Vrijwilligerswerk…
Jij kan het verschil maken!

Heb je enkele uurtjes vrij en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Wil je nieuwe mensen ontmoeten en ondertussen ook bijleren?
Schrijf je dan in als vrijwilliger bij de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Vrijwilligerswerk in een notendop

Iets gezien wat jou boeit?

Momenteel hebben we ongeveer 400 vrijwilligers die
actief zijn in een brede waaier van activiteiten. Wil je als
vrijwilliger senioren assisteren of zie je het wel zitten om
maaltijden op te dienen? Dan kan je terecht bij onze
lokale dienstencentra en het woonzorgcentrum. Ben je
eerder administratief sterk? Geen probleem! We zijn ook
op zoek naar vrijwilligers die administratieve taken op zich
nemen of vrijwilligers die graag aan de balie staan. Werk
je liever met jongeren of wil je aan de slag in de culturele
sector? Dan moet je bij onze vrijetijdsdiensten zijn! Wil je je
inzetten als chauffeur voor het vervoeren van minder-mobiele mensen of als medewerker in de woonclub? Zie je
jezelf wel als vrijwillig burenbemiddelaar, vluchtelingenbuddy of medewerker op evenementen? Er zijn tal van
mogelijkheden!

Laat het ons zeker weten!
Wij zorgen alvast voor:
• een aangename werksfeer;
• begeleiding door de verantwoordelijke van de dienst;
• jaarlijkse vorming;
• verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen);
• jaarlijks gratis griepvaccin;
• kilometervergoeding voor de vrijwilligerschauffeurs;
• waarderingsmomenten.

Meer info
Heb je zin om erin te vliegen maar weet je nog niet
goed welk soort vrijwilligerswerk je graag wil doen? Heb
je nog vragen? Steek je licht op bij ons Vrijwilligersloket!
We begeleiden je bij het vinden van een vrijwilligersplaats
die je op het lijf geschreven is. We kunnen je antwoord
geven op alle vragen rond de rechten en plichten van
de vrijwilliger, de wetgeving, verzekeringen, …
Kortom: we bieden je alle informatie om goed van start
te gaan!

400

actieve vrijwilligers
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Vrijwilligersloket, T 02 371 22 93
kristel.vanakker@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/vrijwilligersloket

MOBILITEITSCENTRALE

Mobiliteitscentrale zorgt voor
aangepast vervoer
Verlaagde tarieven

Heb je vervoersproblemen omwille van een motorische
beperking, hoge leeftijd, visuele handicap of ziekte? Zit
je in een rolstoel of ben je niet goed te been en wil je
veilig op je bestemming geraken? Dan is de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) het ideale startpunt
voor je zoektocht naar vervoer.
De Mobiliteitscentrale is in de eerste plaats een informatielijn. De centrale geeft je informatie over aangepast
vervoer, onderzoekt je vervoersvraag, informeert je over
de verschillende voorwaarden en tarieven en helpt
je om snel en gemakkelijk vervoer te regelen. Onder
bepaalde voorwaarden regelt de centrale het vervoer
voor jou.

De kostprijs van aangepast vervoer vormt regelmatig
een struikelblok voor personen met een handicap.
Vervoer moet toegankelijk zijn zodat iedereen optimaal
kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Sinds
1 februari werden de tarieven van het rolstoelgebonden
vervoer dan ook verlaagd. Naast de instapkost van
2 euro betaal je nu 50 eurocent per kilometer van ritten
onder de 50 km. Boven de 50 km worden de tarieven
van de vervoerder toegepast.

Vraag je rit aan
Wil je een rit aanvragen of wil je meer informatie over
de mogelijkheden?
Bel dan naar het gratis nummer 0800 26 990, stuur een
mailtje naar mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be of
bezoek de website op www.mav.info.

Openingsuren:
Elke werkdag tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur.

Wanneer de Mobiliteitscentrale je vervoersvraag heeft
gekregen zijn er twee mogelijkheden;
1. De Mobiliteitscentrale verwijst je door of brengt je in
contact met geschikte vervoerders. Denk maar aan
vervoer met faciliteiten (Minder Mobielen Centrale,
Mutualiteiten, De Lijn, NMBS), ziekenwagenvervoer of
busjes met een rolstoellift zoals de belbus.
2. De Mobiliteitscentrale regelt je vervoer. In dat geval
boeken de medewerkers voor jou de rit. Hiervoor
werkt de centrale samen met de Diensten Aangepast
Vervoer (DAV) of taxibedrijven.
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BEGRAAFPLAATSEN

Kennisgeving vervallen van
15-jarige concessies

In 2019 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, het columbariumnis en de ingangen van alle begraafplaatsen.

Kennisgeving ontruiming niet-geconcedeerde asurnen in
het columbarium

Tot 31 december 2019 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
2020 en wordt de as van de niet verlengde concessies
in het columbarium uitgestrooid.

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 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 via
burgerlijke.stand@sint-pieters-leeuw.be.

Voor de niet-geconcedeerde (gratis) begravingen van
asurnen in het columbarium en het urneveld die in 2019
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.

Voor een eventuele omzetting naar een concessie
kunnen nabestaanden zich wenden tot de dienst
Burgerzaken: T 02 371 22 45 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 grafzerken worden opgeknapt
De kerkhoven van onze gemeente tellen heel wat oude
grafmonumenten die als funerair erfgoed van grote
waarde zijn. Het lokaal bestuur besloot om deze waardevolle graftekens en zerken onder handen te nemen.
Starten doen we op de begraafplaats in Ruisbroek
waar de oudste perken met funeraire waarde en grote
schade een opfrisbeurt krijgen. Het gemeentepersoneel
zal de niet-beschadigde losse delen zelf terugplaatsen
en inventariseert en registreert de beschadigde delen.
De beschadigde delen krijgen daarna een plaatsje in
een ruimte op de begraafplaats. Grote stukken worden
bewaard op een andere gemeentelijke locatie. De
gemeente-arbeiders voeren zelf de kleinere herstellingen uit en plaatsen na reparatie de beeldjes, foto’s of
andere losse delen zorgvuldig terug. Zodra het weer het
toelaat, zullen we ook zorgen voor meer groen rond de
begraafplaatsen. Ondertussen maakte de gemeente
werk van een visie en beheersplan.
Uiteraard blijft de familie eigenaar van alle onderdelen
van de graven. Is er iets op het graf van een geliefde
verdwenen? Vraag ernaar, misschien ligt het in de opslagruimte te wachten om hersteld en teruggeplaatst te
worden.

Kleine losse delen worden door gemeente-arbeiders zorgvuldig
teruggeplaatst.

Sint-Pieters-Leeuw werkt hard om van de begraafplaatsen een aangename, groene plek te maken. Toch vragen we ook aan de concessiehouders om hun steentje
bij te dragen en de grafzerken van hun geliefden goed
te onderhouden.
Dienst Burgerlijke Stand
T 02 371 22 19, burgerlijke.stand@sint-pieters-leeuw.be

Wij werken aan …
> Collector Zuunbeek - Fase II
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer Hoogstraat onderbroken
november 2017
voorjaar 2019

Fase 4b (tussen huisnr. 192 - 228)

> Pepingensesteenweg (tussen kruispunt van ’t Pauwke
en F. Pickéstraat)

Nutswerken
Eenrichtingsverkeer en omleiding
vanaf midden maart
April

Doorgaand verkeer Hoogstraat onderbroken
7 januari 2019
30 april 2019

Fase A. Callebautstraat
Doorgaand verkeer A. Callebautstraat onderbroken
14 januari 2019
31 maart 2019

> Galgstraat (tussen kruispunt Pauwke en Lotstraat)
Nutswerken
Eenrichtingsverkeer en omleiding
4 februari 2019
midden maart

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