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Beste
Leeuwenaar,

Luc Deconinck, burgemeester
T 02 371 22 11
luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: 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

Nu de winterkou definitief uit onze huizen verdwijnt, is
het een ideaal moment om te kijken of we de warmte
niet wat langer kunnen vasthouden. Laat geen kansen
liggen om beter te isoleren, te besparen op energie en
op waterverbruik. Tegenwoordig kan je ‘benoveren’,
of ‘beter renoveren’. Je woning kan op het niveau komen van een nieuwbouwwoning. Als je op dat niveau
zit, wordt het nuttig om na te denken over zonnepanelen. Lees er meer over in deze editie en bekijk of de
groepsaankoop rond ‘energieke daken’ iets voor jou is.
Ook voor huurders die op water willen besparen, loopt
er een actie.

Jos Speeckaert, eerste schepen
M 0495 58 96 25
jos.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Financiën en begroting •
Personeelsbeleid (inclusief pensioenen personeel) • Sport •
Waterbeheer

Jan Desmeth, schepen
M 0495 58 96 28
jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be

Waar wel veel warmte over en weer mag gaan, is
tussen buren. Soms krijgen die over kleinigheden ruzie
en als dat blijft duren, verzuurt de sfeer. Daar willen
we wat aan doen met vrijwillige burenbemiddelaars.
Leeuwenaren met goede sociale vaardigheden die
zich neutraal kunnen opstellen, luisteren en zorgen dat
conflicten tussen buren uitgepraat raken. Een uitdaging die jou aanspreekt? Laat het ons weten!

BEVOEGDHEDEN: Cultuur • Mobiliteit en verkeer •
Archivering • Erediensten • Roerend en onroerend erfgoed

Luc Van Ruysevelt, schepen
T 02 371 22 08 • M 0495 58 96 23
luc.vanruysevelt@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Markten, kermissen en foren •

Lokale economie • Senioren

Marleen De Kegel, schepen

Voor de schoolgaande jeugd wordt het ondertussen
aftellen naar de grote vakantie. En wellicht onderdrukken veel ouders een vleugje nostalgie als ze terugdenken aan die heerlijk lange zomers. De gemeentelijke
speelpleinwerking zet alvast zijn beste beentje voor om
er voor alle kinderen een feest van te maken.

T 02 371 22 02 • M 0473 41 24 74
marleen.dekegel@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Vlaams beleid • Integratie-en inburgeringsbeleid • Gelijke kansenbeleid • Toerisme • Ontwikkelingssamenwerking • Stedenbanden en Internationale samenwerking

Lucien Wauters, schepen
Geniet van de lente!

M 0495 58 96 27
lucien.wauters@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Gemeentelijke gebouwen • Nutsvoorzieningen • Tewerkstelling • ICT • Volksgezondheid en welzijn

Luc Deconinck,
burgemeester

Gunther Coppens, schepen
M 0468 10 92 86
gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Onderwijs • Kunstonderwijs •
Bibliotheek • Afvalbeleid • Milieu en Groen (inclusief natuurreservaten)

Markten

Bart Keymolen, schepen
M 0478 21 29 98
bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be

WEKELIJKSE VRIJDAGMARKT RINK
Elke vrijdag van 15 tot 19 uur aan de Rink.
INFO: dienst Markten, T 02 371 22 53.

BEVOEGDHEDEN: Openbare werken • Jeugd- en

speelplein-werking • Gezins- en kinderopvang • Buitenschoolse
kinderopvang • Landbouw

M 0471 05 42 06
paul.defranc@ocmwspl.be
BEVOEGDHEDEN: OCMW • Sociale zaken (inclusief

pensioenen algemeen)
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Paul Defranc, OCMW-voorzitter/schepen

WEKELIJKSE WOENSDAGMARKT
NEGENMANNEKE
Elke woensdag van 9 tot 13 uur.
INFO: dienst Markten, T 02 371 22 53.

Interessante data!
GEMEENTERAAD
25 mei om 19.30 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis, Pastorijstraat 21.
INFO: secretariaat, T 02 371 22 30 of T 02 371 22 70,
www.sint-pieters-leeuw.be/agendagemeenteraad.

PERMANENTIE WIJKTEAM
• RUISBROEK
10 mei van 9 tot 11 uur in het buurthuis 1601,
Kerkstraat 10. Avondspreekuur op 10 mei van
18 tot 20 uur in ‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A.

• NEGENMANNEKE
• 3 mei: van 9 tot 11 uur en van 18 tot 20 uur
• 17 mei: van 9 tot 11 uur en van 18 tot 20 uur
in Negenhof, Sint-Stevensstraat, 62.

Wildplakken en flyers
Affiches, spandoeken, plakkaten, … mogen enkel aangebracht worden op de plaatsen die daartoe bestemd
zijn en dit slechts na een schriftelijke toelating van de
burgemeester. De aanplakkers moeten steeds in het
bezit zijn van de schriftelijke toelating en moeten deze
vertonen op verzoek van de politie of de gemachtigde
ambtenaar.
De affiches die niet op een correcte manier aangebracht zijn, moeten op het eerste verzoek van de politie
of de gemachtigde ambtenaar onmiddellijk verwijderd
worden. Illegaal aangebrachte affiches zullen door de
gemeentelijke diensten worden verwijderd. De factuur
voor de opruimingskosten zal doorgestuurd worden
naar de verantwoordelijke uitgever, bovenop een administratieve geldboete.
Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de
burgemeester mag men op de openbare plaats geen
drukwerk uitdelen.

INFO: dienst Maatschappelijke Veiligheid,

T 02 371 63 18.

NIEUW TIJDSTIP VAN DE
ZITDAG RSVZ VANAF MEI 2017:
4de woensdag van de maand van 13.30 tot
14.30 uur in het gemeentehuis.

Invullen belastingaangiften
Het Sociaal Huis organiseert samen met de belastingdienst van Halle zitdagen voor het invullen van de
belastingaangifte.
Wanneer en waar:
• maandag 22 mei in het dienstencentrum
’t Paviljoentje te Ruisbroek;
• woensdag 31 mei in het gemeentehuis van
Sint-Pieters-Leeuw.

Uur: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur.
Breng je aanslagbiljet en alle nodige bewijsstukken
mee. Aangiftes gebeuren uitsluitend elektronisch. Bel
de welzijnsdienst voor meer informatie.
INFO: Sociaal Huis, welzijnsdienst

Erik Devillé, erik.deville@sint-pieters-leeuw.be
T 02 371 63 27

COLOFON infoLeeuw is een uitgave van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Verantwoordelijke uitgever: Luc Deconinck, burgemeester, p/a Gemeentehuis, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 11, F 02 377 72 26, luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be,
www.sint-pieters-leeuw.be. Vormgeving en druk: Stelvio D’Houst, die Keure, Brugge.
Copywriting: Jan Van Hoecke, jan@bodycopy.be Cartoon: Dieter Bevers, Quatsch bvba.

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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Samenwerking
gemeente OCMW
wordt concreet
Al bij de start van de legislatuur 2013-2018 was het de
bedoeling om de samenwerking tussen gemeente en
OCMW te verdiepen, onder meer door de integratie van
de ondersteunende diensten.
Inmiddels werd het voorontwerp van het decreet Lokaal
Bestuur door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Hierin
worden het gemeentedecreet, het OCMW-decreet en
het decreet Intergemeentelijke Samenwerking geïntegreerd.

Uitrollen van een
pluviometernetwerk
Knelpuntlocaties wateroverlast
Sint-Laureins-Berchem

Vanaf 2016 werd de gemeentelijke sociale en welzijnsdienst in de sociale dienst van het OCMW geïntegreerd.
De taken van de GSWD werden overgenomen door het
Sociaal Huis en het Huis van het Kind. Het secretariaat van
beide diensten werd recent, in februari, samengevoegd.

Verhuizing naar gemeentehuis
Begin mei worden ook de andere ondersteunende diensten geïntegreerd, met name de financiële dienst, de
personeelsdienst en de aankoopdienst. De medewerkers
van deze diensten verhuizen dan naar het gemeentehuis.

Verhuizing naar nieuw welzijnssite
Hun collega’s van de sociale en welzijnsdienst, de integratiedienst en Vlaams beleid en de Woonwinkel verhuizen op hetzelfde moment naar Ruisbroek waar we op die
manier een heuse welzijnssite uitbouwen.

1 secretaris en 1 financieel beheerder
Inmiddels werden de functies van OCMW-secretaris en
van OCMW - financieel beheerder toegewezen aan de
gemeentesecretaris, Walter Vastiau, en aan de financieel
beheerder van de gemeente, Cindy Van Driessche

Wijzigingen zitdagen!
Hierdoor zullen er enkele wijzigingen zijn in de
zitdagen voor de burgers.
Zitdagen de Woonwinkel
• Maandag van 9 tot 12 uur op het gemeentehuis.
• De twee overige zitdagen zullen in de toekomst op
woensdag- en vrijdagvoormiddag van 9 tot 12 uur
in het Hemelrijck doorgaan, Fabriekstraat 1,
1601 Sint-Pieters-Leeuw.
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• Brabantsebaan
• Molenborrestraat
• Hazeveld

Oudenaken
•
•
•
•

Hazeveld
Rispenstraat
Gaasbeekstraat
Elingenstraat

Sint-Pieters-Leeuw
• Verkaveling Hoge Paal
J. Depauwstraat
H. Vanhouchestraat
Mekingenweg
• C. Leunensstraat
J.B. Wautersstraat
Dikke Linde

• Walckiersstraat
Bergensesteenweg
• Witte Roos
Impeleer
Europalaan

Vlezenbeek
• Inkendael
Beevaertweg
Laudinnestraat
Dorp
Centrum Vlezenbeek
• Postweg
Groenstraat
P. Veldekensstraat
Steenbergstraat

Ruisbroek
• Nabij Laekebeek

Woon je op een knelpuntlocatie en
wil je ons helpen?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die dagelijks
rond 8 uur de neerslaghoeveelheid van het
afgelopen etmaal noteren.
Deze waarden worden maandelijks doorgegeven aan het KMI. Indien er zich wateroverlast voordoet, bestaat de mogelijkheid om de
gegevens dagelijks door te geven.
Geïnteresseerd? Informatie over de voorwaarden kan je krijgen bij de dienst Leefmilieu,
leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be.

Van 2 tot 8 mei

Oefen je Nederlands
bij lokale handelaars

Word vrijwillig
burenbemiddelaar
Ben je op zoek naar een zinvolle bezigheid? Wil je een
bijdrage leveren aan aangename buurten om in te wonen? Dan is bemiddeling in burenconflicten misschien
iets voor jou. Door middel van burenbemiddeling willen
we alledaagse conflicten en problemen tussen buren
oplossen. Denk aan:
• geluidsoverlast,
• overlast door huisdieren,
• tuinproblemen (overhangende takken, onkruid,
afvalverbranding),
• zwerfvuil of sluikstorten, rondslingerende rommel,
• geurhinder.
Sociale en communicatieve vaardigheden, discretie
en neutraliteit zijn belangrijke eigenschappen van de
bemiddelaar.

Sinds 2014 organiseren we in Sint-Pieters-Leeuw en buurgemeenten Halle, Dilbeek en Beersel ‘De week van de
anderstalige klant’. Tijdens deze week kunnen anderstaligen bij de lokale handelaars hun Nederlands oefenen.
Cursisten krijgen de kans om wat ze in taalcursussen
leerden in de praktijk toe te passen. De Nederlandstalige handelaars tonen anderstalige klanten dat zij iets
kunnen bestellen in het Nederlands, ook al maken ze
soms fouten. Ze creëren een veilige omgeving en geven de klant de nodige tijd en ruimte. Voor veel anderstalige inwoners is het vaak een eerste kennismaking met
de lokale winkels.
Op www.oefenhierjenederlands.be vind je tips over
eenvoudig, duidelijk Nederlands en een overzicht van
de deelnemende handelszaken.

Het project burenbemiddeling kan steeds nieuwe vrijwillige medewerkers gebruiken. Beschikken over kennis
van de werking van de gemeente, politie en justitie is
een pluspunt, maar zeker geen absolute noodzaak.

Opleiding
De dienst Maatschappelijke veiligheid van de provincie
Vlaams-Brabant organiseert meermaals per jaar een
vijfdaagse opleiding voor nieuwe vrijwilligers.
Interesse: Neem contact op met de coördinator
van Sint-Pieters-Leeuw: Tom Pardaens, diensthoofd
Maatschappelijke Veiligheid, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw,
tom.pardaens@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 63 18.

Doe mee en win gratis water!
Je huurt? Je wil graag besparen op water? Speel mee en misschien win jij wel de hoofdprijs!
Door tips, hulpmiddelen en advies aan huis besparen we een maand lang samen met jou op je waterfactuur.
De deelnemers die het meeste besparen krijgen een korting op hun waterfactuur. De hoofdprijs is een korting
van 250 euro. Verliezers zijn er niet, want alle deelnemers worden beloond.
Hoe doe je mee? Contacteer je maatschappelijk assistent van het OCMW of de Woonwinkel. Inschrijven kan tot
30 juni. De selectie van deelnemers gebeurt op basis van het wedstrijdreglement.
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Huis van het Kind
Van 16 tot 23 mei

Week van de
opvoeding
Thema: Opvoeden is samen lachen,
huilen, praten, eten ...
Tijdens de Week van de opvoeding organiseert het Huis
van het Kind drie infosessies en een spel-en ontmoetingsnamiddag. Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en gratis.

Infosessie

Infosessie

Luister nu eens naar mij! Emotionele pijn en het effect op
het gedrag van kinderen na een echtscheiding.

Vreugde, angst, verdriet ... bij kinderen

Mama en papa gaan uit elkaar! We horen het bijna dagelijks. Kinderen ondergaan gebeurtenissen die leiden tot
verwarring, onrust en onveiligheid. Het is goed om deze
ingrijpende ervaring van kinderen niet te verdringen maar
ze een plaats te geven. Nemen we de tijd om te luisteren
naar hun verhaal? Wat zijn hun signalen? Hoe kunnen we
er zijn voor onze kinderen op deze moeilijke momenten?
Wanneer: dinsdag 16 mei.
Uur: van 19.30 tot 21 uur.
Waar: Vlaams Trefpunt Laekelinde (zolder),
Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Lesgever: Spreekster Celine Van Belleghem,
De Bleekweide.
Doelgroep: (groot)ouders, begeleiders, professionelen,
opvoeders, e.a..
Organisatie: jeugddienst.
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Net als volwassenen worstelen kinderen met emoties zoals
angst, verdriet, onmacht, woede ... Ze horen bij het leven.
Kinderen kunnen leren hun gevoelens te aanvaarden.
Vertrekkend vanuit de vier basisgevoelens kijken we hoe
we kinderen kunnen helpen en hoe ze gevoelens op een
positieve, aanvaardbare manier kunnen uiten.
Doel: bewust stilstaan bij de basisgevoelens van kinderen.
Gevoelens (angst, vreugde, verdriet en kwaadheid) bij
kinderen herkennen en hierop gepast reageren.
Wanneer: donderdag 18 mei.
Uur: van 19 tot 22 uur.
Waar: CC de Merselborre,
Schaliestraat, 1602 Vlezenbeek.
Lesgever: An Coetsiers, K+.
Doelgroep: (groot)ouders, begeleiders, professionelen,
opvoeders, e.a..
Organisatie: dienst Kinderopvang.

Gezond opgroeien

Spel- en ontmoetingsnamiddag

De vorming Gezond opgroeien helpt ouders en opvoedingsverantwoordelijken bij voedingsgerelateerde opvoedingsvragen. De diëtist legt uit waarom snoep en frietjes
er gemakkelijk ingaan.

Spel- en ontmoetingsnamiddag voor kinderen, ouders
en grootouders. We maken er een gezellige en ontspannende namiddag van. Neem deel aan activiteiten zoals
knuffelturnen, het voorleesuurtje voor peuters en kleuters,
gezelschapspelen, petanque, volksspelen, … Wij voorzien
een lekker vieruurtje!

We staan stil bij wat gezond eten en bewegen betekent
voor kinderen.
• Je kind eet geen groenten, hoe kan je ze toch overtuigen?
• Zijn fruitsap en chocolademelk gezond?
• Moet het bordje altijd leeg zijn?
• Als je kind niet van sport houdt, moet je het dan verplichten?
Wanneer: donderdag 18 mei.
Uur: van 10 tot 11.30 uur.
Waar: Lokaal dienstencentrum Negenhof,
Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Lesgever: een diëtist - Logo Zenneland.
Doelgroep: (groot)ouders, begeleiders, professionelen,
opvoeders e.a. van kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Organisatie: Huis van het Kind.

Plezier voor jong en oud!
Wanneer: woensdag 17 mei.
Uur: van 14 tot 17 uur.
Waar: LDC Negenhof,
Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Doelgroep: (groot)ouders en opvoeders vergezeld van
hun (klein)kind.
Organisatie: Huis van het Kind i.s.m. Gezinsbond.

INSCHRIJVEN EN INFO: Huis van het Kind,

T 02 371 06 52, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be
Vooraf Inschrijven wenselijk!
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Inschrijvingen schooljaar 2017-2018
De aanmeldperiodes voor schooljaar 2016-2017 en kinderen geboren in 2015
zijn voorbij. Is je kind toch nog niet ingeschreven? Dan kan je vanaf 15 mei
rechtstreeks inschrijven in de school voor de resterende vrije plaatsen. Vlak voor
de inschrijvingen worden de resterende vrije plaatsen bekendgemaakt op de
website www.basisschool-aanmelden.be.
Tijdens deze periode is inschrijven op de school toegelaten zonder document.
Op dit moment zullen in de meeste van de scholen echter geen vrije plaatsen
meer zijn, maar krijg je wel een plaats op de wachtlijst. De wachtlijsten blijven
geldig tot en met de vijfde schooldag van oktober 2017. Voor de kinderen geboren in 2015 blijft de wachtlijst geldig tot en met 30 juni 2018.
INFO

Algemeen: dienst Onderwijs, T 02 371 22 38.
Specifiek: Neem contact op met de desbetreffende school.

Problemen? Het JongerenAdviesCentrum
luistert en helpt!
Voor het JAC bestaan er geen domme vragen of taboes.
Hou je het thuis niet meer uit? Zit je met vragen rond seksuele identiteit? Hoeveel mag je bijverdienen als jobstudent?
Ben je tussen 12 en 25 jaar? Bij het JAC kan je met al je
vragen terecht.
We werken volledig vrijwillig, gratis en in vertrouwen. We
luisteren naar je vraag, geven je info en advies en gaan samen met jou op zoek naar een gepast antwoord. Soms volstaat een goede babbel, maar er kan ook nood zijn aan
meerdere gesprekken. Je beslist zelf waarover je wil praten
en wat je met de info of het advies doet. We vinden het
belangrijk om hierin vertrouwde mensen te betrekken die
jou kunnen ondersteunen: je ouders, een goede vriendin,
een leerkracht, je broer of zus, … Je kan er voor kiezen om
hen mee te brengen op gesprek.
Het JAC is het Jongerenonthaal van het CAW, het Centrum
Algemeen Welzijnswerk.

INFO: JAC Halle, Leide 3, 1500 Halle, T 02 613 17 02, jac@cawhallevilvoorde.be

jachallevilvoorde.be en klik door op ‘chat met een hulpverlener’.
Like ons op facebook
facebook.com/jachallevilvoorde
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Speelpleinwerking

Zomer in zicht en dus ook het speelplein

Tijdens de zomervakantie vindt het speelplein ‘De Leeuwtjes’ weer plaats. Kinderen worden tijdens de zomerweken
ondergedompeld in verschillende thema’s. Door de variatie van activiteiten zullen ze zich geen moment vervelen.

Op zoek naar een vakantieactiviteit?
Check de vrije plaatsen op
spl.ticketgang.eu.

De speelpleinwerking vindt plaats van:
• 3 juli tot en met 7 juli;
• 10 juli tot en met 14 juli (niet op 11 juli);
• 17 juli tot en met 20 juli (niet op 21 juli);
• 31 juli tot en met 4 augustus;
• 7 augustus tot en met 11 augustus;
• 14 augustus tot en met 18 augustus (niet op 15 augustus).
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 al naar de kleuterschool gaan en zindelijk zijn.
Waar
• In ’t Populiertje kunnen kleuters van het schooljaar
2016-2017 terecht. Jan Vanderstraetenstraat 91,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
• In Zonnig Leven zal de speelpleinwerking voor lagereschoolkinderen van schooljaar 2016-2017 plaatsvinden.
Jan Vanderstaetenstraat 198, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Hoe inschrijven: deelnemen kan enkel mits online voorinschrijving via spl.ticketgang.eu. Wie niet over een computer beschikt kan terecht bij de jeugddienst tijdens de
openingsuren of na afspraak.
Inschrijven kan per dag. De tarieven bedragen 10 euro/
dag voor kinderen gedomicilieerd in Sint-Pieters-Leeuw.
Voor het tweede en volgende kind uit eenzelfde gezin dat
gelijktijdig aanwezig is, betaal je 7,50 euro/dag. Voor wie
school loopt in Sint-Pieters-Leeuw maar er niet gedomicilieerd is, betaal je 15 euro/dag.

INFO: speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be,

T 02 370 28 82.
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StraPatZenteam zoekt
7 nieuwe
vrijwilligers
Initiatie Start to Mountainbike
Nu de zomer in aantocht is, wordt het des te leuker om erop uit te trekken
met de fiets. Wil je het graag wat avontuurlijker? Schrijf je dan in voor ‘Start to
Mountainbike’. Samen met Sport Vlaanderen organiseert de gemeente zes
initiatielessen. Tijdens deze lessen laten we je kennismaken met ons mountainbikeparcours en leer je van een ervaren lesgever basistechnieken zoals veilig
afdalen, hindernissen overbruggen en bochtenwerk. Die zullen je helpen om
vlotter en veiliger te rijden met de mountainbike.

Wij zoeken 7 extra vrijwilligers die
op zaterdag 5 augustus mee hun
schouders onder StraPatZen willen
zetten.
Je hoeft geen handige Harry,
sterke Delphine of Sociale Ibrahim
te zijn. Iedereen kan zijn steentje
bijdragen. Samen zoeken we uit
waar, wanneer, hoe lang, … jij het
liefste de handen uit de mouwen
steekt.
INFO: de jeugddienst, Lotstraat 8

T 02 370 28 80,
jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be.
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Data
• Zondag 28 mei.
• Zondag 4 juni.
• Zondag 11 juni.
• Zondag 18 juni.
• Zondag 25 juni.
• Zondag 2 juli.
Uur: telkens van 9 tot 12 uur.
Verzamelplaats: Wildersportcomplex, Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Leeftijd: Iedereen vanaf 15 jaar.
Prijs: 30 euro voor de hele initiatiereeks. Wie geen eigen mountainbikefiets
heeft, kan bij de gemeente een helm en fiets huren voor 20 euro.
Nuttige info
• Iedereen is verplicht een helm te dragen.
• Wie een eigen fiets heeft, moet ook zelf voor een binnenband zorgen.
• De deelnemers dienen al over voldoende fietsvaardigheden te beschikken.
• Elke deelnemer krijgt bij de eerste les een energiereep en een drinkbus met
water.
Inschrijving: stuur een mailtje naar sportdienst@sint-pieters-leeuw.be of bel
naar 02 371 14 20. De inschrijving wordt pas bevestigd na de betaling.

Hondentoiletten verdwijnen
of krijgen nieuwe functie

LOCATIE HONDENTOILET

TOEKOMSTPLANNEN

Gemeenteplein Vlezenbeek
Jan Ruusbroecstraat
Boomkwekerijstraat

Gras of vaste planten

Wipweide
Georges Hensmansstraat
Fazantenlaan
Herfstlaan

Eerst gras, nadien bloemenweide/
hooilandbeheer

Jan Vanderstraetenstraat
Gladiolenlaan

Eerst gras, nadien hondenloopweide

Kerk Negenmanneke
Van Cotthemplein
Kerk Ruisbroek

Gras

Parkplein
Bronstraat
Gulden Bodemplein
Impeleer

Vaste planten

OCMW Ruisbroek

Dit wordt een deel van de parking,
na aanleg wordt hier een bloemenweide voorzien.

Vorstsesteenweg
Wandelingstraat

Al omgevormd tot hondenloopweide.

Verspreid over het grondgebied
van de gemeente werden hondentoiletten geplaatst. Die worden
echter te weinig gebruikt waar
ze echt voor dienen en trekken
sluikstorters aan. Daarom heeft
het gemeentebestuur besloten de
hondentoiletten te verwijderen. De
vuilnisbakken bij de hondentoiletten
blijven wel staan.
Wie zijn hond uitlaat, is verplicht om
voldoende hondenpoepzakjes bij
te hebben. Als je hond zijn behoefte doet op de openbare weg, dien
je de uitwerpselen onmiddellijk op
te ruimen.
Het is de bedoeling de hondentoiletten om te bouwen tot hondenloopweides, bloemenweides, plekken met planten en grasperkjes.
Hieronder vind je een overzicht van
de verschillende hondentoiletten
en wat onze plannen ermee zijn.
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BENOveren is BEter reNOveren
BENOveren is een bestaande woning zo renoveren dat haar energieprestaties even goed of zelfs beter
zijn dan die van nieuw gebouwde woningen. Wie BENOveert, denkt vooruit. Zo haal je meer voordelen
uit renovatiewerken.

De eerste stap: een logisch BENOvatieplan
Elke BENOvatie begint met een uitgekiend BENOvatieplan. Welke werken je eerst uitvoert, hangt af van jouw
specifiek project.
1. Het dak, waarlangs de meeste warmte in een woning
ontsnapt.
2. De buitenmuren: de tweede grootste bron van warmteverlies.
3. Ramen en deuren, waarvoor plaatsing van hoogrendementsglas aangewezen is.
4. Vloeren: met een goed geïsoleerde vloer kan de thermostaat al snel een graadje lager.
5. Technieken: ook voor verwarming, ventilatie en verlichting bestaan tal van zuinige technieken.

Dit stappenplan hou je best beknopt, omdat het overzicht
anders verloren gaat. Vervolgens kan je de verschillende
maatregelen stap per stap in detail behandelen.
De “Ik BENOveer”-campagne is een campagne van de
Vlaamse overheid.
INFO: www.energiesparen.be/ikBENOveer.

Energieke daken: infoavond en groepsaankoop
De provincie start in samenwerking met Pajopower,
3WPLUS, IGO, Kringwinkel Hageland en de gemeenten de
provinciale campagne ‘Energieke daken’. Via infosessies
en een groepsaankoopactie van dak- en zoldervloerisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen willen de provincie en
haar partners de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen en het isoleren van daken en zoldervloeren stimuleren.
Pajopower en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor het Pajottenland en de Zennevallei een aantal lokale aannemers en installateurs voor
de uitvoering van de werken. Een kwalitatieve uitvoering,
een correcte prijs en een stipte opvolging staan daarbij
centraal.
Interesse? Kom naar de gratis infoavond. Je krijgt er info
over de campagne, de aanpak en mogelijke premies en
leningen. De geselecteerde aannemers en installateurs
zijn aanwezig en stellen hun aanbod voor. Je kan er ook
terecht voor persoonlijk advies van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen.
INFO:

Wanneer: 22 mei, 20 uur.
Waar: Kasteel Coloma, Albrecht- en Isabellazaal
Jozef Depauwstraat 25.
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• dienst Leefmilieu van de gemeente.
• Pajopower vzw, T 02 306 45 62,
groepsaankopen@pajopower.be, www.pajopower.be.

Tweejaarlijkse cultuurpijs
voor Georges Luypaert
Om de twee jaar reikt het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw
de cultuurprijs uit aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt voor ons culturele leven. Dit jaar werd Georges Luypaert
als laureaat voorgedragen door de cultuurraad. Hij kreeg onder
andere een aquarel van Rik Moriau als geschenk.

“Voor mij is dit een grote eer”, zegt
een gelukkige Georges Luypaert. “Ik
heb altijd graag socio-culturele activiteiten en initiatieven ondersteund,

maar ook scholen, sportverenigingen
en dergelijke meer. Eigenlijk doe ik
dat spontaan. Natuurlijk denk ik wel
na over wat en wie ik steun. Maar ik
vind het fijn om op die manier mijn
engagement voor de lokale gemeenschap te tonen.”
De cultuurprijs werd officieel overhandigd in de Merselborre. De 170
genodigden konden ook genieten
van een muzikaal optreden van Rick
De Leeuw en Jan Hautekiet.

Aquarel
Voor zijn inzet heeft Georges Luypaert
een aquarel ontvangen van de
hand van Leeuwenaar Rik Moriau.
“Het is een scène met Brabantse
paarden op de Congoberg in Vollezele”, vertelt Rik Moriau. “Ik kwam er
voorbij en die paarden stonden daar
in al hun glorie, een perfect beeld. Ik
heb me daar even geïnstalleerd op
een bankje en ze via een schets in
een aquarel vastgelegd.”

© Tineke De Vos

Kunst is al meer dan vijftig jaar een
passie voor Rik Moriau. “Ik herinner
me dat ik als negenjarige begon
met het kopiëren van een stilleven.
Daarvoor gebruikte ik olieverf op
papier zonder grondlaag. Dat is
uiteraard niet goed afgelopen”,
lacht Rik. “Maar ik ben mij blijven
verdiepen in tekenen en schilderen. Eerst via Famous Artists School
Nederland, vervolgens in het atelier
van Westrand Dilbeek onder de
bezieling van Jacky Duyck, daarna

© Tineke De Vos

Georges Luypaert staat in de streek
bekend als zaakvoeder van de firma
Luypaert, gespecialiseerd in de
verkoop van bouwmaterialen, die
recent in andere handen overging.
Hoewel Georges op zakelijk vlak
besloten heeft dat het tijd was de
zaak over te laten aan een jongere
generatie, blijft hij het lokale cultuuren verenigingsleven volgen.

Georges Luypaert
aan de academie van Anderlecht.
Ik heb ook zelf workshops gegeven
rond aquareltechnieken. Interessant
aan een aquarel is dat het toeval zijn
plaats krijgt. Het water zoekt zijn weg
en loopt niet altijd zoals je denkt.”
Niet dat Rik zich beperkt tot aquarelleren. Hij tekent, schildert, beeldhouwt en doet aan vrije grafiek. “In
Anderlecht heb ik zowat alle richtingen doorlopen. Daarnaast heb ik
tientallen jaren de meeste belangrijke musea bezocht. Toen ik nog in
Brussel werkte, ging ik wekelijks naar
tentoonstellingen en galeries. Door
naar goede kunst te kijken en daarover na te denken, leer je kunst van
kitsch te onderscheiden. Ik kan van
alle beeldende kunst genieten, van
Caravaggio tot Rinus Van de Velde
en Michaël Borremans. Het is een
wereld die boeiend blijft.”

Rik Moriau
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Coloma blikt terug op sterk seizoen
Net voor het nieuwe cultuurseizoen start, halen we
even herinneringen op. Op 1 juni mag je de nieuwe
brochure van Coloma in de bus verwachten.

Nieuwe brochure cc Coloma vanaf 1 juni in
de bus. De ticketverkoop start op zaterdag
10 juni om 10 uur via www.colomaspl.be.

Plots stond Urbanus op ons podium! Dé humorist van
Vlaanderen die ons al meer dan 40 jaar laat lachen
kwam langs op Vlaanderen Feest. Vriend Jan De Smet
trad er op met Gedeelde Smart en Urbain – toch uit de
streek – kwam eens goeiedag zeggen.
De fans van Ghost Rockers kregen op de Trekpaardendag een flinke bui over zich heen maar bleven dapper
verder zingen en kijken naar hun grote idolen van de tv.
Les Truttes maakten van onze loods een bomvolle funky
tempel. Bas Birker trad dan weer op voor een klein, maar
geamuseerd publiek en Guido Belcanto had het duidelijk
naar z’n zin in de kerk van Zuun. Het Jazzcafé bleek ook
nu weer een topper en de doeken van Jacky Duyck
werden gesmaakt.
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Er is alweer een cultuurseizoen voorbij gevlogen. Wij zitten
al een poosje met beide voetjes in het komende aanbod
want om zo’n seizoentje te vullen moet je vooraan in
de rij staan. Wel, het is goed gevuld. En het mag gezien,
gehoord, geroken en geproefd worden. Neen, wij verklappen nog niets. Al dat moois wordt immers begin juni in
een fonkelnieuwe brochure gegoten. Dat boekje bewaar
je best een heel seizoen. We begrijpen immers wel dat je
begin juni meer oog hebt voor de nakende zomervakantie, de vele barbecues en de uitjes naar zee en minder
voor het opsnuiven van cultuur. Maar als de schoolbel
zich weer laat horen en de dagen wat korter worden,
dan staan wij klaar om je van de nodige ontspanning te
voorzien. Muziek, humor, theater, … Voor je ’t weet, staat
er weer zo’n grootheid op ons podium en dat wil je vast
niet missen!

Subsidie voor projecten
ontwikkelingssamenwerking
Jaarlijks kunnen projecten in het
Zuiden (vierde pijler) worden voorgedragen die in aanmerking komen
voor steun van het gemeentebestuur. De voorwaarden zijn:
• een band met een inwoner van
de gemeente;
• project in ontwikkelingsgebied;
• projecten met kinderen krijgen
voorrang;
• projecten rond water krijgen
voorrang;
• de keuze wordt geadviseerd aan
het college van burgemeester en
schepenen door de Gemeentelijke
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.
Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (GROS).
De aanvraag moet worden ingezonden uiterlijk op 31 mei 2017.
Wens je meer te weten over de
GROS, die vanaf 1 mei zal werken

onder de naam ‘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 het Zuiden.

INFO: Ingrid Baroen

T 02 371 22 18,
ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be.

Opendeurmaand mei in de Leeuwse
Kunstacademie
Tijdens de maand mei kan iedereen die het wenst de sfeer komen
opsnuiven in de ateliers van de Leeuwse Kunstacademie. Kinderen,
jongeren en volwassenen zijn van harte welkom.
Surf naar www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwsekunstacademie en raadpleeg de openingsuren. Voor alle vragen betreffende de opendeurmaand mei kan je mailen naar kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be.
INFO: Leeuwse Kunstacademie, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

T 02 371 22 67, kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwsekunstacademie.
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in Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw
in
MEI
MAANDAG 1, 15 EN 29 MEI
Wandelen. Wandelen langs de unieke plekjes van onze
gemeente. Gemeentehuis van 13.30 tot 15.30 uur.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
MAANDAG 1 TOT 29 MEI
Fietsen. Iedere maandag halen we onze fiets van stal.
Kerk Oudenaken om 19 uur.
INFO: 02 532 27 49.
ORG.: KVLV Oudenaken - Sint-Laureins-Berchem.
DINSDAG 2 MEI
Kookles: Feest!. Feesten doe je gezellig aan tafel met
familie en vrienden. De Merselborre van 19 tot 22 uur.
PRIJS: 5 euro.
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
DINSDAG 2 MEI
Cursus relaxatie. In de 8-delige cursus relaxatie leer je je
lichaam, je geest, kortom, je hele zijn tot rust te brengen.
Tijdens de cursus maak je kennis met verschillende relaxatietechnieken. CC Coloma van 19.30 tot 21 uur.
PRIJS: 140 euro; niet-leden: 70 euro; leden met verhoogde
tegemoetkoming: 35 euro.
INFO: www.cm.be/agenda.
ORG.: Dienst gezondheidspromotie CM Sint-Michielsbond.
DINSDAG 2 TOT 30 MEI
Mindfulnesstraining 8 weken. Contact maken met de
eigen gevoelens, gedachten en gewoontes. Je krijgt 8
cd’s mee naar huis en een werkboek. Thuis kan je verder
oefenen. Bovendien mag je gratis deelnemen aan een
Mindfulness Meditatiedag. Op het einde wordt een welzijnsplan opgesteld. Andere aspecten zijn: stresshantering,
emotionele intelligentie, acceptatie, visualisatie, welzijn en
yoga. Coloma om 19 uur.
PRIJS: 330 euro, studenten: 195,00 euro.
INFO: 09 328 60 90.
ORG.: Instituut voor Aandacht en Mindfulness.
DINSDAG 2 TOT WOENSDAG 31 MEI
Yoga Vlezenbeek. Op een ontspannen manier worden
bewegingen en yogahoudingen aangenomen die de
wervelkolom soepel maken en diep inwerken op elk
lichaamsdeel. Mogelijkheid tot meditatie. Merselborre
maandag van 10 tot 11.30 en van 18.30 tot 20 uur, dinsdag van 20 tot 21.30 uur en woensdag van 9 tot 10.30 uur.
INFO: 02 377 43 85, yoga-vlezenbeek@hotmail.com.
ORG.: yoga-Vereniging Vlezenbeek.
WOENSDAG 3 MEI
Kookles “Picknick”. Met de zomer in het vooruitzicht gaan
we eens met onze picknick op stap. Parochiezaal
Oudenaken om 19 uur.
ORG.: KVLV - Vrouwen met Vaart Oudenaken/
Sint-Laureins-Berchem.
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WOENSDAG 3 TOT 17 MEI
Leer werken met een elektronisch rekenblad. Als je de
basisprincipes van Excel kent dan kun je lijsten maken,
tabellen, grafieken, sommen, gegevens sorteren, ... Er zijn
tal van mogelijkheden! Na deze drie lessen kun je zelf vlot
aan de slag met Excel! LDC Meander van 9 tot 12 uur.
PRIJS: 39 euro.
ORG.: Archeduc.
WOENSDAG 3 TOT 31 MEI
Bootcamp. In de gezonde buitenlucht, op een functionele
en plezante manier aan je conditie werken, onder begeleiding van 2 personal trainers. Park Coloma van 19.30 tot
20.30 uur .
PRIJS: 8 euro.
INFO: 0472 35 60 70 of 0494 64 20 87,
lars@improvementpt.be.
DONDERDAG 4 EN 11 MEI
Yoga. Op een rustige manier en in een ontspannen sfeer
werken aan de conditie. Voor de cursus moet je enkel
gemakkelijke kledij en schoenen aan te trekken en een
matje mee te brengen. Zonnig Leven van 19.45 tot 21 uur.
PRIJS: 1 euro, niet-leden: 2 euro.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
DONDERDAG 4 TOT 25 MEI
Qi Gong lessen. Een energetische bewegingsleer die
voor iedereen toegankelijk is. Kleuterschool Don Bosco
van 19 tot 20 uur.
PRIJS: 230 euro, inbegrepen: 1 les per week, verzekering,
gediplomeerd Qi Gong instructeur. De eerste les is gratis.
INFO: 0479 27 89 23.
VRIJDAG 5 MEI
Rainbowconcert. De Koninklijke Harmonie Sint-Lutgardis
uit Zuun speelt een benefietconcert ten voordele van het
project ‘Rainbow4kids’ in Kenia in De Merselborre om
20 uur. Het thema van het concert is ‘kleur’.
PRIJS: VVK: 10 euro; kassa: 12 euro.
INFO EN RESERVATIE: wim.zeeuwe@telenet.be
ORG.: De Koninklijke Harmonie Sint-Lutgardis Zuun t.v.v.
Rainbow4kids.
VRIJDAG 5 MEI
Verkeersquiz. Op een ludieke manier worden ons de
(nieuwe)verkeersregels toegelicht door Pierre Beeckman
van de VAB. Dit is geen wedstrijdquiz, wel een manier om
onze kennis te verruimen en aan te passen. Inschrijvingen
zijn beperkt tot 40, wees er dus tijdig bij. Er wordt u een
hapje en een tapje aangeboden. Parochiaal Centrum
St-Lutgardis om 19 uur .
PRIJS: 5 euro.
ORG.: KWB Zuun.
ZONDAG 7 MEI
Ruildag Hobby- en Verzamelaarsclub. Ruildag allerlei voor
leden en niet leden, voornamelijk postzegels, munten, enz.
Merselborre van 14 tot 17 uur.
INFO: weebau@telenet.be.
ORG.: Hobby -- Verzamelaarsclub Sint-Pieters-Leeuw.

Meer activiteiten op www.sint-pieters-leeuw.be/uitinleeuw
VAN ZONDAG 7 TOT 28 MEI
Tielke’s BadAss Bootcamp. Een training in de buitenlucht
in groep, geschikt voor elk niveau, cardio-oefeningen worden afgewisseld met kracht. Wat heb je nodig? Sportkledij, goede sportschoenen, een matje en water. Sporthal
Ruisbroek om 10.30 uur.
PRIJS: 10 euro.
INFO: tielketraining@gmail.com.
ORG.: Tielke’s Training.
MAANDAG 8 EN 22 MEI
Wandeling. Wandeling van +/- 8 km. Gemeentehuis van
13.30 tot 15.30 uur.
INFO: je.schets@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
MAANDAG 8 TOT 29 MEI
Damesturnen. Op maandag van 20.15 tot 21.15 uur worden grondoefeningen aangeboden in combinatie van
rek- en strekoefeningen. ’t Populiertje.
PRIJS: 80 euro.
INFO: 02 532 13 84, kristel.stoffels@telenet.be.
ORG.: Sint Steven Yoga- en turnclub.
DINSDAG 9 MEI
Koken: vreemde origine. De Cambodjaanse keuken
wordt in de kijker gezet door een Cambodjaanse vrouw
uit de streek. Parochiecentrum Sint-Pieters-Leeuw.
INFO: 02 378 39 64.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
WOENSDAG 10 MEI
Bloemschikken het hele jaar door. In deze workshop
maken we een robuust bloemstuk dat zacht wordt door
de keuze van bloemen. Materiaallijst bij inschrijving.
Parochiaal Centrum St-Lutgardis om 19.30 uur.
PRIJS: 5 euro; niet-leden: 8 euro.
INFO INSCHRIJVING: hildedeblieck@telenet.be.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
DINSDAG 16 MEI
XL Naaisalon. Een eigen rokje maken? Een nieuwe broek
inkorten? Kom naar het naaisalon. Parochiecentrum om
9 uur.
INFO: 02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
DINSDAG 16 EN 23 MEI
Leer werken met je iPad. De workshop richt zich tot beginners. Dienstencentrum ‘t Paviljoentje van 9 tot 12 uur.
PRIJS: 26 euro.
ORG.: Archeduc.
DONDERDAG 18 MEI
Voedingsetiketten onder de loep. Na deze vorming hebben voedingsetiketten geen geheimen meer voor jou.
Zonnig Leven van 19 tot 22 uur.
PRIJS: 1 euro; niet-leden: 2 euro.
INFO: 02 377 87 50.
ORG.: kvlv sint-pieters-leeuw.

DONDERDAG 18 MEI
Daguitstap Ursulinen Instituut & Manufactuur De Wit.
Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Ursulinen Instituut Bezoek van
de wintertuin: de “Grote Verwondering”, bezoek aan de
koninklijke Manufactuur De Wit (Mechelen) die één van
de meest prestigieuze privécollecties van wandtapijten ter
wereld bezit. Parking OCMW WIlgenhof om 8.45 uur.
PRIJS: 48 euro; niet-leden: 51 euro.
INFO: je.schets@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
ZONDAG 21 MEI
Feest op het plein 6. De Vlezenbeekse fanfare nodigt je uit
voor een muzikale namiddag met drie optredens, heerlijke
drankjes, cake en taart. Bij mooi weer buiten op het plein,
bij regen in de concertzaal van De Merselborre om 15 uur.
ORG.: Koninklijke Fanfare De Ware Eendracht Vlezenbeek.
DINSDAG 23 EN 30 MEI
Fashion repair “Gescheurde Jeans”. Parochiezaal
Oudenaken om 19.30 uur.
ORG.: KVLV Vrouwen met vaart Oudenaken/Berchem.
WOENSDAG 31 MEI
Fietsen. Fietsen +/- 20 km. Bibliotheek van 19 tot 21 uur.
INFO: 02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.

Van 1 tot 31 mei

Maand van de
sportclub
Van 1 mei tot 31 mei is het de Maand van de Sportclub. Verschillende sportverenigingen zetten hun
deuren open en verwelkomen iedereen die graag
hun sport wil uitproberen. Ze geven je de kans om
gratis deel te nemen aan een training of activiteit.
Wil je weten welke sportverenigingen hieraan deelnemen, neem dan contact op met de sportdienst
op het nummer 02 371 14 20 of via mail sportdienst@sint-pieters-leeuw.be. Je vindt alle informatie ook terug op de website van de gemeente in
de rubriek vrije tijd.
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Evaluatie blauwe zone Weerstandsplein
In 2016 werden er 142 controles uitgevoerd door de
gemeenschapswachten, wat neerkomt op gemiddeld
12 controles per maand. Tijdens al deze controles waren
er gemiddeld 6 van de 34 plaatsen beschikbaar of 17 %
van de parkeerplaatsen was vrij. Meer dan 95 % van de
gecontroleerde voertuigen respecteert de blauwe zone.

DE CIJFERS

Sinds maart 2015 worden er regelmatig controles uitgevoerd op het Weerstandsplein en in het eerste deel
van de Gustave Gibonstraat. Van maandag tot en met
zaterdag mag je er maximaal twee uur parkeren met een
parkeerschijf tussen 9 en 18 uur.
Op die manier wil het gemeentebestuur ervoor zorgen
dat klanten van winkels in het centrum van Negenmanneke, de ouders die hun kinderen ophalen van school of
de bezoekers van het Negenhof er makkelijker een plek
vinden om te parkeren.

142 controles
gemiddeld 12 per maand
gemiddeld 6 van de
34 plaatsen vrij
95 % respecteert de regels

Kennisgeving over de 15-jarige concessies tot 2017
In de loop van 2017 vervallen verschillende 15-jarige grafconcessies
op de gemeentelijke begraafplaatsen. De concessiehouders of aanverwanten worden op de hoogte
gebracht via aanplakking van een
bericht op het graf of columbarium
en aan de ingangen van alle begraafplaatsen.
Tot 31 december 2017 hebben betrokken concessiehouders of aanverwanten de gelegenheid om hun
concessie te verlengen. Bij niet-verlenging of bij gebrek aan bericht
van al of niet verlenging, zullen de
grafzerken weggenomen worden
en zal de as van de niet-verlengde
concessies die in het columbarium
zitten, uitgestrooid worden.
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Ontruiming van niet-geconcedeerde
asurnen in het columbarium
De niet-geconcedeerde asurnen in de columbaria op de begraafplaatsen van Zuun, Ruisbroek en Vlezenbeek die de wettelijke termijn
van 10 jaar grafrust overschrijden of dat doen in 2017, zullen worden
ontruimd.
Nabestaanden of belanghebbenden kunnen alleen dit jaar nog
voorwerpen (foto’s, bloemstukken, ...) op de nissen weg te nemen.
De niet-geconcedeerde asurnen die vervallen tussen 2014 tot en met
2016 worden uitgestrooid op de strooiweides van Zuun, Ruisbroek en
Vlezenbeek in het eerste kwartaal van 2018.
De niet-geconcedeerde asurnen die vervallen in 2017 worden uitgestrooid in het eerste kwartaal van 2019.

Wegenwerken
STRAAT

OMSCHRIJVING
WERKEN

AANNEMER

AANVANGSDATUM

VOORZIENE
EINDDATUM

GEVOLG VOOR
VERKEER

Kerkplein (deel), Karel
riolerings- en
Gilsonstraat, Fabriekstraat wegeniswerken
(tot Wandelingstraat)
FASE 1 (1)

DECKX Algemene
Ondernemingen nv

5 september
2016

30 juni
2017

doorgaand
verkeer
onderbroken

Hoogstraat

vernieuwing
nutsleidingen

GKW

5 december
2016

12 mei 2017

doorgaand
verkeer blijft
mogelijk,
verkeerslichten

Collector Zuunbeek –
fase 2 (2)

riolerings- en
wegeniswerken

Heijmans Infra

najaar 2017

Collector Zuunbeek –
fase 3 (3)

riolerings- en
wegeniswerken

Heijmans Infra

24 april 2017

Pedestraat (4)

aanleg fietspaden
en vernieuwen
rijweg in samenwerking met Dilbeek

Wegebo

2 mei 2017

doorgaand
verkeer
Hoogstraat
onderbroken
31 mei 2017

doorgaand
verkeer F.
Weyenbergstraat
onderbroken
doorgaand
verkeer
onderbroken

(1) Deze fase maakt deel uit van in totaal 6 fasen langsheen Fabriekstraat (tussen centrum en Wandelingstraat),
A. Vandenboschstraat, Vredelaan, Karel Gilsonstraat, Kerkplein, Kerkstraat, Stationsstraat, Paul Gilsonlaan, Beemdstraat.
De uitvoeringstermijn loopt vanaf begin september 2016 tot eind september 2017. Deze periode is verlengbaar ingevolge
mogelijke onvoorziene omstandigheden en weerverlet (regendagen, winterse toestanden,...).
(2) Tracé vanaf Zuundallaan, deel V. Nonnemansstraat, Hoogstraat tot Brabantsebaan.
(3) Tracé vanaf Brabantsebaan, deel F. Weyenbergstraat, Pelikaanberg tot centrum Pepingen. De vermoedelijke einddatum voor
fase 1 (deel F. Weyenbergstraat) is voorzien op 31 mei 2017.
(4) In samenwerking met de gemeente Dilbeek start men met de aanleg/vernieuwing van de fietspaden langsheen de verkeersas
Pedestraat (Vlezenbeek) en Doylijkstraat/Ijsbergstraat (Dilbeek) tussen de Lenniksebaan en Ninoofsesteenweg.
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#LeeuwLeeft
Leeuw Leeft meer dan ooit! Ga je binnenkort naar één van de evenementen,
georganiseerd of ondersteund door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, neem
dan zeker een leuke foto en gebruik #LeeuwLeeft!

MARCEL GALAND
VISSERSCLUB RUISBROEK ‘DE GOUDEN BRASEM’ VEEGT ZWERFVUIL

FEMMA CENTRUM
EEN DRUK BIJGEWOONDE INFOAVOND DIABETESPREVENTIE

INE ONEGA
VC ZUUN KAMPIOEN

LOKALE DIENSTENCENTRA LEEUW
ZILVERLINDE EN MEANDER STEUNEN VRIENDEN DER BLINDEN
MET DOPJES

CHIRO NEGENMANNEKE
GENIETEN VAN HET ZONNETJE TIJDENS DE MINI-BIVAK

www.sint-pieters-leeuw.be

