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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, 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
31 mei 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

dienst Markten, T 02 371 22 53.

Invullen van belastingaangiften 2018
Het Sociaal Huis organiseert, in samenwerking met de Belastingdienst van Halle,
zitdagen voor het invullen van de belastingaangifte.

LUCIEN WAUTERS, schepen
0495 58 96 27
lucien.wauters@sint-pieters-leeuw.be
Gemeentelijke gebouwen, Nutsvoorzieningen,
Tewerkstelling, ICT, Volksgezondheid en welzijn

WANNEER:

GUNTHER COPPENS, schepen

• dinsdag in LDC ’t Paviljoentje.
• donderdag in het gemeentehuis.
UUR: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur.

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

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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• dinsdag 22 mei.
• donderdag 31 mei.

WAAR:

Wat breng je mee?
Je aanslagbiljet, e-id kaart, eventueel
volmacht en alle nodige bewijsstukken. Alle
aangiftes gebeuren uitsluitend elektronisch.
Sociaal Huis, welzijnsdienst
erik.deville@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 03 49

COLOFON
infoLeeuw is een maandelijks uitgave van de gemeente
Sint-Pieters-Leeuw. Uitgezonderd in juli en augustus.
Verantwoordelijke uitgever: Luc Deconinck, burgemeester,
p/a Gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 22 11, F 02 377 72 26, luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be,
www.sint-pieters-leeuw.be.
Vormgeving en druk: Stelvio D’Houst, die Keure, Brugge.

NIEUWS

Beste
Leeuwenaar
Twee jaar geleden, eind mei en begin juni 2016, veroorzaakten
enkele uitzonderlijke stortbuien zware water- en modderoverlast
in heel onze gemeente. Velen werden getroffen. We zullen het
niet snel vergeten.
Ons bestuur besliste meteen om een integraal waterbeheersingsplan uit te werken. We gingen met alle bevoegde overheden
– en dat zijn er veel – aan tafel om concrete resultaten te boeken. Een waterbeheersingsambtenaar werd aangeworven. We
maakten onmiddellijk 2.000.000 euro vrij om in de aanpak van de
wateroverlast te investeren. De dringendste knelpunten werden
aangepakt. De buffercapaciteit van onze rivieren, bekkens en
rioleringen werd opgedreven. Vandaag kunnen we zeggen dat
de buffercapaciteit op de Zuun meer dan verdubbeld is.
Ook op het vlak van de erosiebestrijding zijn al een aantal projecten gerealiseerd. En er volgen er nog. Voor individuele beschermingsmaatregelen werd een subsidereglement goedgekeurd.
Om dit alles in een globale visie onder te brengen, wordt nu de
hele gemeente in kaart gebracht via een hemelwaterplan. Ons
beleid om zoveel mogelijk water stroomopwaarts te bufferen
onder het motto “elke kubieke meter telt” wordt in dit hemelwaterplan verder uitgewerkt en doorgezet. Het extreme natuurgeweld kunnen we niet vermijden, maar we willen ons wel zo goed
mogelijk voorbereiden op de klimaatverandering.
Ook de kwaliteit van woningen vinden we belangrijk. Daarom
stelde Sint-Pieters-Leeuw een kwaliteitskader op waarmee we te
kleine woningen met onvoldoende voorzieningen willen vermijden en jonge gezinnen de kans willen geven om een betaalbare
woning te kopen. Ben je al aan het renoveren, maar wil je weten
hoe dat beter kan? Breng in mei dan zeker een bezoekje aan de
klimaatmobiel en leer alles over ‘BENOveren’.
Verder gingen we deze maand de uitdaging aan om 10.000
stappen te zetten en wagen we ons aan de stappenclash! Wil je
mee doen? Tijdens de Torenfeesten krijgen we de stappenteller
zo omhoog! Toch liever in de natuur? Breng dan een bezoekje
aan de bibliotheek voor de leukste wandelroutes in Leeuw en
omstreken.

Luc Deconinck,
burgemeester

www.sint-pieters-leeuw.be

Jaarlijks kunnen projecten in het Zuiden worden voorgedragen die in aanmerking komen
voor steun of subsidie van het gemeentebestuur. Deze projecten moeten voldoen aan
een aantal criteria.
• Het project moet een band hebben met
een inwoner van Sint-Pieters-Leeuw.
• Het project situeert zich in ontwikkelingsgebied.
• Projecten met kinderen krijgen voorrang.
• Projecten in verband met water krijgen
voorrang.
• De keuze van het project wordt geadviseerd aan het college van burgemeester
en schepenen door de Gemeentelijke
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
(Leeuw Mondiaal).

Hoe de gemeentelijke toelage voor een specifiek project aanvragen?
Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de
gemeentelijke dienst voor Ontwikkelingssamenwerking. De aanvraag moet worden
ingezonden uiterlijk op 31 mei 2018.

Lid worden van Leeuw Mondiaal?

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

Projecten ontwikkelingssamenwerking

#LeeuwLeeft

Wens je meer te weten over de werking van
de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking ‘Leeuw Mondiaal’? Wens je jouw
steentje bij te dragen aan de werking hiervan? Word lid van ‘Leeuw Mondiaal’ en help
mee bij het organiseren van lokale activiteiten ten voordele van projecten in het Zuiden!
ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 22 18
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WATERBEHEERSING

Strijd tegen water- en modderoverlast
7 juni 2016 is een datum die bij iedere Leeuwenaar in het
geheugen gegrift staat. De hemelsluizen gingen open en
binnen de kortste keren was de water- en modderoverlast niet meer te overzien. Een uitzonderlijke situatie die
heel wat teweegbracht. Na deze ernstige overstromingen maakte de gemeente een prioriteit van waterbeheersing en werden een aantal belangrijke maatregelen getroffen.
Dringende knelpunten en hemelwaterplan
Als eerste stap werden een aantal dringende knelpunten
aangepakt (zie hieronder). Daarnaast en - om op lange
termijn een globale aanpak te waarborgen - wordt een
hemelwaterplan opgesteld door een erkend studiebureau. Het hemelwaterplan brengt de afvoer van de
neerslag in kaart, om zo te weten welke zones ideaal zijn
om water te infiltreren, bufferen en vertraagd af te voeren zonder wateroverlast te creëren elders, en dit voor
het hele grondgebied van de gemeente. Alle probleemzones worden in kaart gebracht en er zal duidelijkheid
komen over de locaties en manieren waarop overlast
door het hemelwater kan worden bestreden.

Waar mogelijk werden reeds een aantal dringende
ingrepen gedaan, of zijn deze in uitvoering: Hazeveld
(optimalisatie pompstation, bijkomende roosters), Hoge
Paal (verlenging dam, verbetering rooster en overloop),
C. Leunensstraat (extra overloop met grote capaciteit
naar de Zuun) …
Door een klepstuwdam op de Zuun heeft de Vlaamse
Milieumaatschappij een extra buffercapaciteit van circa
200.000 m³ gecreëerd stroomopwaarts van het Volsembekken. Hierdoor wordt de buffercapaciteit op de Zuun
meer dan verdubbeld (van 120.000 m³ naar 320.000 m³).
Dit moet de lager gelegen kernen van Zuun en Negenmanneke beter beschermen.

Een dam
Het hemelwaterplan zal verder uitsluitsel bieden welke
acties op sommige locaties genomen kunnen worden.
Zo wordt er bijvoorbeeld onderzocht of een dam nabij
Hazeveld bescherming kan bieden.

Wateroverlast
Knelpunten?
Er zijn al heel wat gebieden bekend die bij hevige
regenval te kampen hebben met wateroverlast:
• Hazeveld
• C. Leunensstraat en omgeving Dikke Linde
• Hoge Paal
• Centrum Vlezenbeek (vb. Beevaartweg en
Laudinnestraat)
• Negenmanneke (vb. P. Vendelmansstraat en
P. Walckiersstraat)
• Witte Roos
•…

infoleeuw

Gescheiden rioleringsstelsel & optimalisatie van wachtbekkens
Op andere locaties wordt een gescheiden rioleringsstelsel (vb. collector Zuunbeek fase II) en/of extra rioleringsbuis aangelegd (vb. C. Leunensstraat), maar ook de
optimalisatie van de reeds aanwezige buffergebieden
wordt onderzocht nabij Hoge Paal en Volsem. Intussen
werd ook de bufferingscapaciteit in de Fabriekstraat
aanzienlijk verhoogd.

Onderhoud waterlopen
Daarnaast wordt ook het onderhoud van waterlopen en
rietvelden onder de loep genomen. Zo worden oevers
en aanpalende bermen gemaaid. Indien noodzakelijk
wordt het slib geruimd en in 2017 kregen de rietvelden
reeds een onderhoudsbeurt.
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Voor elk van deze locaties worden, in samenwerking
met de erosiecoördinator van de provincie Vlaams-Brabant en bedrijfsplanner van de Vlaamse Landmaatschappij, een aantal maatregelen uitgewerkt.
Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van een strobalen
dam, aarden dam, houthakseldam, het aanleggen van
een erosiepoel en/of het voorzien van een infiltratiegracht.
Dit heeft als doel modderoverlast te voorkomen/verminderen. De vruchtbare toplaag van de bodem wordt
bewaard. De erosieprojecten berusten vaak op de
vrijwillige medewerking van landbouwers/eigenaars.
Hierdoor kent nog niet elk project waarneembare uitvoeringen op het terrein.

Postweg
Nabij het kinderdagverblijf Hotel Samson op de Postweg
werd een tijdelijke strobalen dam geplaatst. Uiteindelijk zou hier een erosiepoel komen die tijdelijk (enkel bij
extreme regenval) gevuld wordt. Op die manier bezinkt
de modder, kan deze opnieuw op het veld worden
gebracht en wordt het verzamelde water via een knijp
vertraagd afgevoerd langs een bestaande gracht.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Toch heerst er een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet
enkel op openbaar domein dient er gezocht te worden
naar oplossingen om water- en modderoverlast te voorkomen/verminderen, ook individueel kunnen maatregelen genomen worden.

Subsidies
Sommige woningen zullen door hun ligging steeds kwetsbaar blijven. Individuele bescherming van de woning
biedt hier een oplossing. Om inwoners te stimuleren
maatregelen uit te voeren werd een gemeentelijk – en
provinciaal subsidiereglement in het leven geroepen.
Burgers kunnen, indien zij voldoen aan de voorwaarden,
tot 90 % subsidies ontvangen voor een totaal van max.
10.000 euro aan werken. De subsidie moet worden aangevraagd bij de provincie.

Bellestraat
In de Bellestraat werden twee houthakseldammen
geplaatst. Deze dammen houden de modder tegen
(‘dam’) en laten het water gefilterd en vertraagd door
(‘houthaksel’).

Erosie - Modderoverlast
Ook erosie veroorzaakt veel water en vooral ook modderoverlast.

Knelpunten?
•
•
•
•
•

J.B. Wautersstraat
Postweg
Bellestraat
Bezemstraat
Hoogstraat
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KIND

EEN DAG IN HET SPOOR VAN …

het buurthuis Ruisbroek 1601
Hulpvragen, leuke activiteiten, ludieke acties, gezellige babbels … Eline Van
Eycken, Sofie Vanobberghen en Stijn Denys zorgen ervoor in het buurthuis
1601 in Ruisbroek. Wij liepen een dag in het spoor van deze gepassioneerde
buurtwerkers.

13.00 uur

14.00 uur

15.50 uur

16.00 uur

18.00 uur

20.00 uur

Eline kijkt nog
even de planning na, overloopt de
aanwezigheidslijst en zorgt ervoor
dat de driemaandelijkse kalender
met leuke activiteiten op punt staat.

De tieners
stromen toe. Ze organiseren een
buurtmarktje met zelfgemaakte
zeepjes, bruisballen, popcorn, wafels
en cake. Vandaag bedrukken ze linnen zakken om te verkopen tijdens
de markt.

infoleeuw

Het is vakantie en dat betekent dat de kinderen
zelf een activiteit mogen kiezen.
Ze haasten zich allemaal naar het
karaoketoestel en maken er een
echte zangwedstrijd van. Benieuwd
wie dit zal winnen!

De 16-plussers wagen zich vandaag aan een
spelletje tafelvoetbal en slaan een
praatje met de buurtwerkers.

De kinderen
krijgen een vieruurtje en houden samen met de buurtwerkers een kringgesprek. Ze praten nog even na en
laten hun fantasie de vrije loop voor
de volgende activiteiten.

De werking
zit erop. Eline, Sofie en Stijn bereiden
zich voor op de volgende activiteiten. Kijk trouwens ook uit naar
de caravan die de buurtwerking helemaal renoveerde en je binnenkort
zal zien tijdens verschillende evenementen. Vind je ons? Kom dan
gerust een babbeltje met ons slaan!
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Buurthuis 1601: een plaats waar je elkaar kan ontmoeten
Sinds de opening van het buurthuis ‘1601’ hebben de bewoners van Ruisbroek een plaats
om elkaar te ontmoeten. Kinderen, tieners, jongeren, ouders … iedereen is welkom om te proeven
van leuke activiteiten, toffe uitstapjes en gezellige babbels.
Het Open Huis
In het Open Huis kan je je buren ontmoeten tijdens een
kopje koffie of thee. Je kan er een babbeltje slaan,
samen activiteiten organiseren of gebruik maken van
de computers en het internet. Ook met hulpvragen over
de gemeente, inschrijvingen, sollicitaties … kunnen de
buurtwerkers je helpen.

Reach Out – Work Out
Voor iedereen die op zoek is naar werk maar niet goed
weet waar te beginnen, is er het ‘Reach Out – Work out’
project. Via individuele gesprekken en groepslessen
helpen zij je verder op weg.

Buurtcomité
Ben je bovendien een betrokken buurtbewoner en
heb je zelf ideeën voor Ruisbroek? Sluit je dan aan bij
het buurtcomité dat maandelijks samenkomt voor het
organiseren van activiteiten en uitwerken van toffe
initiatieven.
De activiteiten kan je vinden op onze
facebookpagina via ‘Buurthuis 1601’

De kinder-, tiener-, en jongerenwerking
Ben je tussen 6 en 12 jaar? Kom dan zeker naar de
kinderwerking. Elke woensdagnamiddag zorgen buurtwerkers Eline, Sofie en Stijn voor een leuke activiteit.
Knutselen, dansen, quizzen, paaseitjesrapen, een Halloweentocht … het kan allemaal!
De tienerwerking is er dan weer voor jongeren tussen
12 en 15 jaar. Heb je zin om boeiende activiteiten uit te
werken of wil je ludieke acties op poten zetten om de
buurtwerking onder de aandacht te brengen? Dan ben
je aan het juiste adres!
Voor jongeren vanaf 16 jaar is het buurthuis een echte
instuiflocatie. Je kan hier rustig samen tijd doorbrengen,
naar muziek luisteren of elkaar uitdagen tijdens een
spelletje tafelvoetbal, pingpong of airhockey.

Heb je nog vragen?
• Sofie: 0472 46 07 67
• Eline: 0473 52 17 88
• Stijn: 0473 53 83 11

Openingsuren
• Kinderwerking:
elke woensdag van 14 tot 16 uur.
• Tienerwerking:
elke woensdag van 16 tot 18 uur.
• Jongerenwerking:
- elke woensdag van 18 tot 20 uur.
- vrijdag om de twee weken vanaf 18 tot 20 uur.
• Open Huis:
- dinsdag van 13 tot 16 uur.
- om de twee weken vrijdag van 16 tot 18 uur.
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WONEN

BENOveren is het nieuwe renoveren
Vraag raad aan de BENOvatiecoach
Bij zo’n renovatie komt heel wat kijken. Van het bedenken van een plan tot het aanvragen van offertes. Onze
BENOvatiecoach schiet je te hulp. Hij zorgt voor een
volledige energie-audit van je woning en stelt samen
met jou een BENOvatieplan op. De BENOvatiecoach
informeert je ook over mogelijke premies en leningen.
Samen met jou gaat hij op zoek naar de juiste aannemers. Klaar voor de werken? Dan volgt de coach alles
op en kijkt of alles technisch in orde is. Zo ben je zeker
van de juiste aanpak en heb je gegarandeerd minder
kopzorgen.
Je wil werk maken van een goed geïsoleerde woning?
Of je plant de installatie van een zonneboiler of warmtepomp? Maar hoe pak je dat nu het beste aan? Win tijd
en energie en laat je begeleiden door onze BENOvatiecoach, een expert met kennis van zaken.
BENOveren staat voor ‘beter renoveren’. Renoveren met
grotere ambities op vlak van energieprestaties. BENOveren doe je met een logisch opgebouwd renovatieplan,
zodat je meteen de vruchten plukt. Je energiefactuur
verlaagt, je hebt meer wooncomfort én een hogere
vastgoedwaarde. Goed voor jezelf en het klimaat.

Hoeveel kost een begeleiding door een BENOvatiecoach?
Dankzij de steun van de netbeheerder, de provincie en
jouw gemeente kost deze begeleiding maar 150 euro.
Zodra jij en 9 andere inwoners de BENOvatiecoach
inschakelen en jullie minstens één energiebesparende
maatregel uitvoeren krijg je hiervan 100 euro terugbetaald.
www.vlaamsbrabant.be/benovatiecoach

Van 14 mei tot 20 mei

De klimaatmobiel in Leeuw
Van 14 mei tot 20 mei strijkt de Klimaatmobiel neer in
Leeuw. Je kan er eenvoudig en snel info krijgen over:
• het BENOveren van je woning (maatregelen om
energie te besparen en je comfort te verhogen);
• de mogelijkheid om een BENOvatiecoach in te
schakelen voor begeleiding op maat;
• energiepremies en leningen;
• de provinciale groepsaankopen;
• mogelijkheden om samen te investeren in hernieuwbare energie via een burgercoöperatie;
• andere klimaatacties in de gemeente.

infoleeuw

Kom dus zeker eens langs!
WAAR: Stationsplein Ruisbroek.
WANNEER: van 14 mei tot 18 mei
• woensdag van 14 tot 18 uur;
• donderdag van 15 tot 19 uur.
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Sint-Pieters-Leeuw zet in op de
kwaliteit van woningen
Er worden ook verschillende criteria opgesteld waaraan
een kwalitatieve meergezinswoning dient te voldoen
zoals: badkamerfaciliteiten, verluchting en verlichting
van de ruimten, minimale vloeroppervlakte per kamer,
minimale bergruimte, enz. Het kwaliteitskader bevat
eveneens richtlijnen over de te voorziene buitenruimte per woonentiteit. Uiteraard dient er ook voldoende
parkeergelegenheid op eigen terrein te zijn, conform de
gemeentelijke verordening.
Met dit kwaliteitskader wil de gemeente een ongeordende wildgroei van meergezinswoningen tegengaan
en vermijden dat mensen worden gehuisvest in te kleine
woongelegenheden met onvoldoende voorzieningen.
Hiernaast worden kleine ééngezinswoningen beschermd tegen een opdeling in verschillende woonentiteiten, waardoor jonge gezinnen zich weer een woning
kunnen veroorloven. Nu worden die soms opgekocht
door speculanten of projectontwikkelaars om ze om te
vormen naar een meergezinswoning, waardoor deze
niet meer betaalbaar zijn voor jonge gezinnen.

Begin 2017 werd de woonstudie van Sint-Pieters-Leeuw
afgerond. Twee belangrijke doelstellingen werden
vooropgesteld; een goede kwaliteitsbewaking van
het patrimonium en het bevorderen van wonen in de
gemeente als positieve keuze.

Je kan een exemplaar van het kwaliteitskader vragen
bij het onthaal van het gemeentehuis en op de website
van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw onder de rubriek
‘Wonen & Bouwen’.

Acties

Neem contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening of
met Woonwinkel Zennevallei.

Eén van de ondernomen acties betreft de opmaak van
een kwaliteitskader voor meergezinswoningen. Er werden een aantal richtlijnen ontwikkeld voor zowel nieuwbouwmeergezinswoningen als voor de opsplitsing van
een bestaande ééngezinswoning of het wijzigen van
het aantal woongelegenheden in een gebouw.
Hiervoor moet de totale bruto oppervlakte van het
gebouw minstens 250 m² bedragen en dient iedere
wooneenheid te beschikken over één bel en een aparte brievenbus. Het is namelijk belangrijk dat elke woning
rechtstreeks toegankelijk is van op de openbare weg en
voldoende groot is. De beschikbare oppervlakte in een
woning heeft een grote invloed op de woonkwaliteit
en meer bepaald op de bruikbaarheid, het comfort
en de flexibiliteit van de woning. In sommige gevallen
moet het opdelen van woningen voorkomen worden,
daarom wordt er gewerkt met een minimale netto oppervlakte afhankelijk van het aantal kamers binnen de
woonéénheid.

Wens je meer info?

• Dienst Ruimtelijke Ordening
ruimtelijke.ordening@sint-pieters-leeuw.be
T 02 371 63 24
• Woonwinkel Zennevallei
Hemelryck, Fabriekstraat 1B, 1601 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 03 47, info@woonwinkelzennevallei.be
www.woonwinkelzennevallei.be
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MILIEU

Van 26 mei tot 3 juni

Week van de Korte Keten

De Korte Keten
Het is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Op die
manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Als consument krijg je
in ruil verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de
boer, zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval.
Bovendien ondersteun je de lokale economie.
Korte ketens zijn zeer divers qua aanpak en kanalen, bv.
hoevewinkels, boerenmarkten, automaten, zelfoogst- en
plukboerderijen, vleespakketten, boerderijen en voedselteams.
Kijk maar eens op www.rechtvandeboer.be. Daar vind
je de verkooppunten in uw buurt.

Vrijdagmarkt in Leeuw
Ben jij een trouwe bezoeker van onze vrijdagmarkt aan
de Rink? Kom dan zeker eens langs op 4 en 11 mei want
de markt bestaat 10 jaar en dat vieren we! Je kan er genieten van een optreden van de Leeuwse Line Dance
groep en je kan er heel wat prijzen winnen!

MEER INFO: www.weekvandekorteketen.be
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Van 27 mei tot 3 juni

Week van de Bij

Zonder bijen
geen lekkernijen.

WEEK
VAN
DE BIJ
27 MEI 3 JUNI 2018

Zonder bijen een lege winkelkar

De mens maakt van deze ecosysteemdiensten dankbaar gebruik. Daarom is er een rijke habitat nodig met
stuifmeel- en nectarbronnen voor de hommels, solitaire
bijen en honingbijen.

Honingbijen als indicator

Red de bij.
Ontdek wat je
kan doen op
weekvandebij.be
DEPARTEMENT
OMGEVING

Honingbijen zijn een indicator voor ons leefmilieu. Ze vertellen niet alles, maar hebben wel een signaalfunctie.
Het is dus geen goed nieuws dat in 2013 meer dan 34 %
van alle bijenvolken in Europa de lente niet haalde. Het
afsterven van bijenvolken heeft verscheidene oorzaken:
• de Varroa-mijt (een parasiet);
• kwalitatieve en kwantitatieve afname van een geschikt leefmilieu;
• gebruik van pesticiden door de mens.
Daarom staat deze week ook de bij centraal. Dominique
Persoone, een Belgische chocolatier, is peter van de
Week van de Bij. Hij wil blijvend aandacht voor bestuivers, zowel voor ons voedsel als voor het voortbestaan
van miljoenen plantensoorten!

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

Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor
meer dan 75 % van de voedingsgewassen. Honingbijen,
solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen
genieten van heerlijk fruit zoals kersen, appelen, braambessen, frambozen en mango’s. Ook groenten zoals
courgettes, paprika’s, avocado’s zouden verdwijnen
zonder de bij. Minder voor de hand liggend: ook koffie,
zonnebloemolie en mosterd zijn vanaf dan verleden tijd.

MOS
duurzame
scholen
straffe
scholen

Tips van Dominique Persoone
Wil je dat bijen echt kunnen genieten van je tuin? Bied
ze dan een volwaardig menu aan, zoals in een echt restaurant. Bijen hebben vooral een samenspel van bloeiende kruiden, struiken en bomen nodig. Een bloemenmengsel inzaaien is een lekker voorgerechtje of dessert
voor bijen. Bomen, struiken en vaste planten vormen de
hoofdschotel die hen voorziet van voldoende nectar en
stuifmeel. Zo wordt een vierkante meter bloemen een
paar kubieke meter planten mét bloemen. Kies voor
bomen en heesters die goed zijn voor bijen, want die
leveren jarenlang voedsel.
Een B&B? Met een bijenhotel in je tuin zitten de solitaire
bijen vlakbij het restaurant en kan je ze goed observeren.
Geen grote tuin? Zorg voor het afhaalrestaurant van de bij!
Ook met bloemen in potten kan je bijen helpen: bloeiende kruiden zoals lavendel, bieslook, rozemarijn en tijm
gedijen goed in bloembakken.

MEER INFO: www.weekvandebij.be

Gedurende de hele maand mei kan je een gratis
zakje bloemenzaad afhalen in het gemeentehuis.

leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 63 53
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VACATURES

Het gemeente- en OCMW-bestuur zoeken
Directeur basisonderwijs (M/V)
Tijdelijke aanstelling op proef
schooljaar 2018-2019

Je draagt in samenspraak met het schoolbestuur de
eindverantwoordelijkheid voor een school in al haar
facetten en je zorgt voor de continuïteit en positieve
evolutie van de school. Je geeft samen met het team
vorm aan het strategisch pedagogisch en onderwijskundig beleid en je staat in nauw contact met de
leerlingen en ouders.

Wat verwachten we van je?
• Je voldoet aan de diplomavereisten zoals die zijn
vastgelegd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs
en Vorming. Meer info: onderwijs.vlaanderen.be.
• Je hebt minstens vijf jaar ervaring in het onderwijs en
een stevige pedagogisch-didactische bagage.
• Je beschikt over leidinggevende capaciteiten. Je
weet visie te ontwikkelen en beslissingen te onderbouwen.
• Je beschikt over een stevig doorzettingsvermogen
om doelstellingen te realiseren. Daarnaast beschik je
over sterke organisatorische en planningsvaardigheden. Samenwerken in teamverband is een evidentie
voor jou.

Eén van de vacatures iets voor jou?
Geslaagd?
Je wordt opgenomen in een werfreserve:
• bij directeur basisonderwijs: van 3 jaar
(max. verlengbaar met 2 jaar);
• bij directeur WZC: van 1 jaar
(max. verlengbaar 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 volgens de geldende barema’s. Tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar
vervoer of fietspremie. De directeur WZC krijgt maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering. Bij deze
directeur wordt relevante beroepservaring gevalideerd.

Directeur voor het WZC Zilverlinde (M/V)
A1a-A2a-niveau
voltijdse prestaties (38/38)
contractueel verband (onbepaalde duur)

Je staat onder de leiding van het afdelingshoofd Welzijn. Je bent nauw betrokken bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van het WZC Zilverlinde.
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.
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.

onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures
of opvragen bij de dienst Personeel of Onderwijs
(02 371 22 11).

Solliciteren
Vul het sollicitatieformulier digitaal in via onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures en laad je
diploma samen met je motivatiebrief op. Indien je niet
beschikt over internet kan je het sollicitatieformulier
(op te vragen bij de dienst Personeel of Onderwijs)
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/dienst Onderwijs.
E-mailen mag ook: sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be.
Op 18 mei 2018 sluiten we de vacatures af. Na deze
data aanvaarden wij voor deze functies geen kandidaturen meer.

Infobundel
Je kan per functie een infobundel raadplegen op

infoleeuw

De selectieprocedures gaan door in juni 2018.

WEGENWERKEN

Wij werken aan …

Rondpunt Ruisbroek

Hoogstraat

> Werken Ruisbroek - fase 2b

Rene Balléstraat

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/collectorzuunbeek.

P. Gilsonlaan
Doorgaand verkeer onderbroken
januari 2018
mei 2018

> Werken Ruisbroek Stationsstraat
Wegeniswerken
Doorgaand verkeer onderbroken
midden april
mei 2018

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

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

> Europalaan/J. Depauwstraat(1)
Verbeteringswerken
Doorgaand verkeer
onderbroken
midden juni 2018
september 2018

1 In het kader van verbeteringswerken “aanleg fietspaden Galgstraat/Pepingensesteenweg fase 1”
zijn werken gepland t.h.v. het kruispunt Pauwke. Vanaf midden juni zal er gewerkt worden in de
Europalaan en J. Depauwstraat (zone aangeduid in geel). Tevens zal langs de Europalaan de
waterleiding (Watergroep) worden vernieuwd tot aan de V. Millairstraat (kant pare huisnummers).
Deze werken zouden starten begin mei.

www.sint-pieters-leeuw.be/wegenwerken

MEI 2018

13

