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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
30 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

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

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

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. 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.
Coverbeeld: Tineke De Vos.
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INFOMOMENT

Parkeerplan Ruisbroek
Sinds 1 februari 2017 veranderde bijna
het volledige dorpscentrum van Ruisbroek in een blauwe zone. Parkeren
kan sindsdien enkel met een parkeerschijf of met een bewonerskaart.
Dit parkeerplan en de opfrisbeurt die
het dorp de voorbije 2 jaar kreeg,
evalueren we graag samen met de
Ruisbroekenaren. Op donderdagavond 16 mei om 20 uur zijn alle geïnteresseerden welkom in Gemeentelijke Basisschool Wegwijzer. We hopen
jullie allemaal te verwelkomen!
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Beste
Leeuwenaar
Op 29 maart mocht Johan Deblieck de tweejaarlijkse Cultuurprijs in ontvangst nemen. Johan is organist en orgelbouwer.
Zijn jarenlange inzet voor de kerk en het orgel van Vlezenbeek, zijn muzikale talenten én zijn internationale bekendheid
als orgelbouwer maken van Johan een zeer terechte winnaar
van deze gegeerde prijs. Proficiat, Johan!
Helaas moesten we de voorbije maand ook afscheid nemen
van een gewaardeerd cultuurminnaar; onderwijzer en basisschooldirecteur Hub Moonen overleed op 17 maart. Hij was
jarenlang de voortrekker van het jaarlijks scrabbletornooi van
Werkgroep De Vrede in de Merselborre. Het volledige bestuur
betuigt zijn oprechte medeleven aan familie en vrienden en
bedankt Hub voor zijn jarenlange inzet voor het Nederlands.
Op zondag 26 mei zijn er terug verkiezingen, nu voor het
Vlaamse, het federale en het Europese parlement. Voor de
eerste keer zullen Leeuwenaars stemmen in de woonzorgcentra van onze gemeente. Houd zeker en vast je stembiljet in de
gaten zodat je op de juiste stemlocatie belandt. Wie graag
de verkiezingen van dichtbij wil meemaken kan zich ook kandidaat stellen als vrijwillige bijzitter. Meer informatie over de
verkiezingen vind je op pg 6.
Intussen draait het toeristisch seizoen weer op volle toeren;
de kanaaltochten voeren je per boot door onze prachtige
streek en tal van activiteiten staan op de planning. Bovendien
geven we in mei het startschot van de Week van de Korte
Keten. We verwelkomen jullie graag op 12 mei op de parking
van het Gemeenteplein in Vlezenbeek om tijdens een lokale
markt te komen proeven van heerlijke Leeuwse en Pajotse
streekproducten.
Tot dan!

Luc Deconinck,
burgemeester

AFSCHEID

Grootmeester
scrabble is niet
meer
Op zondag 17 maart overleed in WZC
Belfair de 86-jarige Hub Moonen. Deze
Limburgse onderwijzer en basisschooldirecteur was sinds 1995 het gezicht
van de jaarlijkse scrabbletornooien in
De Merselborre. De lieve, guitige pedagoog met oeverloos geduld en aanstekelijk enthousiasme, maakte generaties
schoolkinderen spelenderwijs warm om
correct Nederlands te gebruiken. Met
zijn fameuze scrabbleboek in de hand,
leidde hij elk scrabbletornooi in goede
banen. Op 1 februari 2019 speelde hij
voor de eerste keer zelf mee en won hij
zijn eigen wisseltrofee. Het jaarlijkse tornooi zal voortaan Scrabbletornooi Hub
Moonen heten. De sfeervolle uitvaart
vond plaats op vrijdag 22 maart in de
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk. Hij
vond rust op het kerkhof van Vlezenbeek. De scrabblefamilie blijft verweesd, maar enorm dankbaar achter.
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NIEUWS

Orgelbouwer Johan Deblieck wint
Leeuwse Cultuurprijs
Op vrijdag 29 maart mocht liturgisch organist en orgelbouwer,
Johan Deblieck, de tweejaarlijkse Leeuwse Cultuurprijs in
ontvangst nemen. De Leeuwse cultuurraad droeg Johan als
laureaat naar voor omdat hij zich bijzonder verdienstelijk
maakte voor het culturele leven in onze gemeente. Al 35
jaar is Johan verbonden aan de parochie van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart in Vlezenbeek. Daar begeleidt hij het
koor tijdens de wekelijkse repetities en optredens. Maar
Johan staat ook bekend voor het bouwen van kistorgels; een
passie die hem ondertussen internationale faam bezorgde.
InfoLeeuw bezocht deze orgelbouwer met indrukwekkend
palmares.

© Louise Sahabo

Johan Deblieck aan één van zijn wereldbefaamde kistorgels
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Wanneer begon jouw fascinatie voor orgels?
Johan: “Ik denk dat het allemaal begon toen ik twaalf
jaar was. Op het Sint-Jan Berchmanscollege zag en
hoorde ik het prachtige Van Beverorgel. Ik was gefascineerd door een klankbeeld dat ik voordien nog niet
kende. Er ging een nieuwe wereld voor me open.

Je volgde notenleer en harmonie aan het Koninklijke
Muziekconservatorium in Brussel om daarna ingewijd te
worden als orgelbouwer bij Patrick Collon. Daar bouwde
je tien jaar lang orgels en bracht je meteen ook je eerste
instrument tot leven. Wat vind je zelf zo speciaal aan het
orgelbouwen?
Johan: “De passie voor het orgelbouwen is iets dat je
eigenlijk gewoon overvalt. Mij overviel het tijdens een
bezoek met mijn orgelleraar, Robert Kohnen, aan het
werkatelier van de Brusselse orgelbouwer, Patrick Collon.
Tijdens een verkennend gesprek vroeg hij me waarom
ik de ambacht zo graag wilde leren. Ik kon alleen maar
antwoorden dat ik dit met mijn ‘hele lijf’ wilde doen.”

Je maakte dus van je hobby je beroep. Ondertussen heb
je ook een eigen atelier in Anderlecht. Weet je hoeveel
orgels je bouwde en restaureerde?

Bij een kistorgel is het ook belangrijk dat het pijpwerk
zeer overzichtelijk is want ze moeten snel en eenvoudig
gestemd kunnen worden omdat ze op verschillende
locaties worden bespeeld. Als ze verhuizen kunnen er
temperatuursverschillen optreden en kan de wisselende
omgevingstemperatuur de toon veranderen. De orgels
moeten er ook altijd mooi uitzien en de klank moet optimaal zijn zodat de organist uitgenodigd wordt om erop
te spelen.”
De titularis van het orgel in het Concertgebouw in Amsterdam, Leo van Doeselaar, zei me ooit dat de klank
van mijn orgels het dichtst aanleunen bij die van een
groot orgel. Ik denk dat mensen hieraan mijn orgels wel
kunnen herkennen.”

“Een Berlijns organist vertelde me bij een
recent bezoek aan mijn atelier dat het hem
opviel hoe een glimlach zijn gezicht betoverde bij het aanraken van het klavier.”

Johan: “Tot nu toe heb ik nog geen orgels gerestaureerd,

Welke opdracht zal je altijd bijblijven?

wel heb ik er een paar hersteld zoals het orgel in de
kerk van Vlezenbeek. Ik vind het vooral leuk om nieuwe
orgels te bouwen; daar kan ik echt mijn eigen persoonlijkheid aan geven. Ik zal ondertussen toch 150 orgels
gebouwd hebben.”

Johan: “Ik maakte ooit een groot orgelpositief voor het

“Tijdens een verkennend gesprek met
orgelbouwer Patrick Collon vroeg hij me
waarom ik de ambacht zo graag wilde leren.
Ik kon alleen maar antwoorden dat ik dit
met mijn ‘hele lijf’ wilde doen.”
De kistorgels hebben je internationale faam bezorgd;
over de hele wereld kan je ze terugvinden. Wat zijn
kistorgels en wat maakt die van jou zo bijzonder?
Johan: “Een kistorgel is een klein, transporteerbaar begeleidingsorgel, maar je kan het ook solistisch gebruiken.
Vanaf zijn ontstaan, rond 1500, werd het in de vorm van
een kist gebouwd zodat het meegedragen kon worden
tijdens processies. De orgels werden toen vaak gebruikt
om er allerhande passies - een muziekstuk dat het lijden
van Christus als uitgangpunt heeft - op te spelen. Denk
maar aan de Matheuspassie van J.S. Bach.

Bach-Archiv in Leipzig. In dit gebouw - dat naast de
Thomaskerk staat en waar J.S. Bach 27 jaar kantor was vind je de ‘Sommersaal’. Hier worden nu huisconcerten
gespeeld met mijn orgel. Dat is toch speciaal! De zaal
was trouwens ook de plaats waar J.S. Bach graag een
glas wijn dronk met goede vrienden na de dienst in de
Thomaskerk.”

Je bouwt voornamelijk zelf orgels maar speel je zelf ook
wel eens voor een publiek?
Johan: “Regelmatig speel ik voor de kerk van Vlezenbeek. Daar begeleid ik het koor tijdens repetities en
uitvoeringen. Mensen sporen me vaak aan om een
concertje te geven; dat zou ik op zich goed kunnen
maar jammer genoeg heb ik te weinig oefentijd. Ik leg
de lat hoog en met mijn drukke werkagenda kom ik er
niet echt aan toe om voldoende te oefenen.”

Als afsluitertje; op welke verwezenlijking ben je het
meeste trots en waarom?
Johan: “Dat is dan toch wel de opdracht voor het
Bach-Archiv; het meest fabelachtige wat een orgelbouwer zich maar kan voorstellen. Het is het walhalla van
de grootmeester zelf. De opdracht werd me toegekend
in 2001. Lang geleden, voor ik met orgelbouw begon,
vertelde mijn orgelleraar dat als je jezelf de grootsheid
van Bach wil voorstellen, je er altijd ontelbare, miljarden
keren naast zult zitten; zo groots was hij!”
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VERKIEZINGEN

Zondag 26 mei 2019

Regionale, federale en
Europese verkiezingen

Op zondag 26 mei trekken alle kiesgerechtigde Belgen
naar de stembus om hun stem uit de brengen voor de
regionale, federale en Europese parlementen. Daarmee
vallen net als vijf jaar geleden ook deze keer de drie verkiezingen samen op één dag.

personen met een handicap kan terecht in de ondergrondse parking van het woonzorgcentrum.

Duplicaat oproepingsbrief
Je oproepingsbrief niet gekregen of verloren? Van 8 tot
14 uur kan je bij de dienst Bevolking van het gemeentehuis terecht voor een duplicaat.

Stemplicht
In België geldt de stemplicht. Het kan gebeuren dat je,
om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan komen om je stem
uit te brengen. Wil je toch je stem laten gelden? Dan
kan je een volmacht geven aan een andere kiezer. Het
volmachtformulier vind je terug op de website van de
FOD Binnenlandse Zaken via verkiezingen.fgov.be of
vraag je gratis aan bij het gemeentebestuur.

Om te mogen stemmen heb je je oproepingsbrief
en identiteitskaart nodig. Vergeet deze dus niet!

3 nieuwe kiesbureaus
In Sint-Pieters-Leeuw worden voor deze verkiezingen drie
nieuwe kiesbureaus opengesteld in de woonzorgcentra Zilverlinde, Sint-Antonius en Belfair. Kijk dus goed op
je oproepingsbrief, want het is mogelijk dat je op een
andere plaats moet gaan stemmen dan voorheen. Wie
moet stemmen in WZC Belfair en met de wagen komt,
kan best parkeren op de parking van het Wildersportcomplex. Wie in het bezit is van een parkeerkaart voor

infoleeuw

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Bij iedere verkiezing moeten er stembureaus
worden bemand. De voorzitter zorgt er samen
met de bijzitters van het stembureau voor dat het
stemmen zo vlot mogelijk verloopt. Als bijzitter
sta je onder andere in voor het aannemen en teruggeven van identiteitskaarten, controleren van
oproepingsbrieven … Als bijzitter wordt er van
je verwacht dat je aanwezig bent tussen 7.30 en
14 uur. Je krijgt hiervoor een kleine attentie, een
lunchpakket en een unieke ervaring!

Ben je 18 jaar of ouder én stemgerechtigd? Heb je
interesse? Geef je op als vrijwilliger! Via het registratieformulier op de website, www.sint-pieters-leeuw.be/vrijwilligerverkiezingen of via mail naar bevolking@sint-pietersleeuw.be kan je je kandidaat stellen.
over de verkiezingen vind je terug op
• verkiezingen.fgov.be
• www.vlaamsparlement.be/verkiezingen

NUTTIGE INFO

Je belastingaangifte invullen?
De FOD Financiën maakt het
je gemakkelijk!

Gratis EHBO-app

Deze maand kunnen we je opnieuw helpen om je belastingaangifte in te vullen.
Online kan dat nu al. Ga naar MyMinfin.be en meld je
aan om toegang te krijgen tot je gedeeltelijk vooraf
ingevulde aangifte of het voorstel voor een vereenvoudigde aangifte. Zijn je gegevens onjuist of onvolledig?
Dan kan je ze corrigeren via MyMinfin.be of via het
papieren antwoordformulier.

Heb je hulp nodig?
Laat je aangifte invullen door experten van de FOD
Financiën op maandag 20 mei in LDC ‘t Paviljoentje of
op maandag 27 mei in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw.
Daarvoor maak je op voorhand een afspraak bij de
gemeente via communicatie@sint-pieters-leeuw.be of
T 02 371 63 66.
Vergeet zeker je identiteitskaart niet mee te nemen!
Kom je voor iemand anders? Breng dan ook een kopie
van zijn of haar identiteitskaart en een volmacht mee.
Ook via de FOD Financiën kan je hulp krijgen. Hiervoor
vul je het online formulier in via financien.belgium.be/nl
of bel je het nummer 02 572 57 57.

Wacht zeker niet te lang met het invullen van je
belastingbrief. Het is niet mogelijk je aangifte te
laten invullen na de opgegeven data.
Wanneer?
• Maandag 20 mei in ’t Paviljoentje in Ruisbroek.
• Maandag 27 mei in het gemeentehuis van SintPieters-Leeuw.
Uur? Uitsluitend op afspraak. Van 9 tot 12 uur en
van 13 tot 15 uur.

• Communicatiedienst Sint-Pieters-Leeuw:
communicatie@sint-pieters-leeuw.be of
T 02 371 63 66
• FOD Financiën: www.fin.belgium.be of
T 02 572 57 57

Begin april lanceerde het Rode Kruis een gratis
EHBO-app waarmee iedereen eerste hulp kan bieden bij een ongeval of in een noodsituatie. De app
behandelt niet alleen levensbedreigende noodgevallen maar ook meer eenvoudige verwondingen
zoals een bloedneus of een schaafwonde. Bij ernstige verwondingen verwittig je eerst de hulpdiensten
via het noodnummer 112. In afwachting van hun
komst kan je aan de hand van de app al de eerste
zorgen toedienen. De app legt je stap voor stap uit
wat je moet doen.
Ook een overzicht van de AED-toestellen in je buurt
kan je terugvinden in de app. Een AED kan gebruikt
worden door niet-getrainde personen om te helpen
bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Het toestel kan ook een elektrische schok
toedienen.
In Sint-Pieters-Leeuw vind je de AED-toestellen aan
de hoofdbibliotheek, De Merselborre, het Wildersportcomplex, WZC Zilverlinde, Brucom, de Laekelinde, KV Zuun, F.C. Negenmanneke (terreinen
Ruisbroek) en sporthal AJ Braillard.
De app heet ‘Eerste hulp – Rode Kruis’ – niet te
verwarren met “EHBO – Rode Kruis” van de Nederlandse organisatie – en is beschikbaar voor Android
en iOS.
www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/
gratis-app-eerste-hulp
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LOKALE DIENSTENCENTRA

Bruegel in het Negenhof

Het Bruegeljaar gaat ook in het LDC Negenhof niet
onopgemerkt voorbij. Negen creatievelingen maakten
met potlood, pastelkrijt en een loep een Bruegelschilderij op schaal; een ideetje van vrijwilliger Jan Desaeger
die de tekenlessen in het ‘Tiekenateljee’ begeleidt.

Dit prachtig kunstwerk wordt officieel ingehuldigd op
donderdag 2 mei om 14 uur. Samen met een reeks
details uit werken van Bruegel, gemaakt door Roger
Van Ginderdeuren, is ook dit werk te bewonderen in
het LDC Negenhof.

Het enthousiasme van Betty Noten, Daniel Wilmet,
Andrée Demesmaeker, Jo Vanhouche, Margaretha
Balis, Carmela M.B, Nadine Houthoofd, Gisele De Troyer
en Daniel Wauters werkte aanstekelijk en leverde een
mooi resultaat op. Acht puzzelstukken smolten samen
tot een ensemble met als titel “De boerendans” (kermis
ca. 1568).

Heb je interesse in het “Tiekenateljee”?

infoleeuw

Kom dan op woensdag van 13.30 tot 16 uur naar de
Sint Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
els.aerts@sint-pieters-leeuw.be of T 02 332 59 53

WEEK VAN DE KORTE KETEN

Van 4 tot 12 mei

Leeuwse week van de Korte Keten

Vanaf 4 tot 12 mei storten we ons op de Week van de Korte
Keten en schenken we extra aandacht aan de rechtstreekse verkoop van producent aan consument. Zo kan
de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het
aanbod zelf bepalen. Tijdens deze week staan lokale producten recht van bij de boer in de schijnwerpers.

Wekelijkse vrijdagmarkt
Wil je meer lokaal? Ook op de wekelijkse vrijdagmarkt
van onze gemeente kan je lokale, verse producten
kopen. Zo gaan we allemaal lekker lokaal!

Ook Sint-Pieters-Leeuw doet mee!
Op zondag 12 mei brengen een aantal Leeuwse standhouders hun producten rechtstreeks aan de man! We
genieten van lokale bieren en frisdranken, een streepje
muziek en het heerlijke aanbod van onze standhouders.
Kom langs en steun onze Leeuwse producenten!
Bovendien vind je in de omgeving van onze gemeente tal van activiteiten terug die in het teken staan van
lokale producten. Een rondleiding op een wijndomein?
Een ontbijt met verse producten? Samen naar een boerenmarkt of Tour de Geuze? Ontdek alle activiteiten op
www.weekvandekorteketen.be.
Wat? Week van de Korte Keten.
Wanneer? Zondag 12 mei.
Uur? Van 9 tot 14 uur.
Waar? Op de parking van het
Gemeenteplein in Vlezenbeek.
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WONEN

Loden waterpijpen? Laat ze vervangen!
Ik kan mijn loden leidingen niet vervangen. Wat nu?

Tot 1970 werden in heel wat huizen loden waterleidingen gelegd. Lood is sterk, waterdicht en toch buigzaam:
het ideale materiaal. Intussen weten we dat lood giftig
is: het stapelt zich op in het lichaam en tast het skelet,
de organen en het zenuwstelsel aan. Vooral baby’s en
jonge kinderen kunnen ziek worden als ze water met
lood drinken. Het is dan ook aan te raden om loden
waterleidingen te laten vervangen!
Loden waterleidingen zijn in de meeste gevallen al vervangen. Gezinnen die in een ouder huis wonen, doen
er toch goed aan om de leidingen te controleren. Dat
geldt ook voor gerenoveerde huizen, want niet elke
renovatie gebeurt even grondig.

Hoe herken je loden leidingen?
Lood kun je niet uit je drinkwater halen door het te
koken. De leidingen vervangen is de beste keuze. Maar
hoe weet je of een leiding van lood is?
• Een loden waterleiding is grijs van kleur, een koperen
leiding is roodbruin of lichtgroen.
• Lood is niet magnetisch. Kun je een magneet aan de
leiding hangen, dan is ze veilig.
• Wanneer je tegen een loden leiding tikt met een metalen voorwerp geeft een dof geluid.
• Een loden waterleiding heeft geen koppelstukken
maar wel verdikkingen aan kruispunten.
Vlak naast de watermeter liggen de leidingen meestal bloot: daar kun je makkelijk nagaan of ze uit lood
bestaan. Twijfel je of een leiding van lood is gemaakt,
vraag dan advies aan een loodgieter.
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In sommige gevallen is het niet mogelijk om loden
waterleidingen op korte termijn te vervangen. Omdat
je bijvoorbeeld de vloer moet openbreken, of omdat
er geen budget is voor een grondige renovatie. Neem
dan maatregelen om de blootstelling aan lood via het
kraantjeswater te beperken.
• Gebruik geen water dat lang heeft stilgestaan in de
leidingen. Lood lost op in stilstaand water. Na een
nachtje slapen of een lange werkdag laat je kraantjeswater best eerst een tijdje lopen voor je ervan
drinkt.
• Lood lost makkelijker op in warm dan in koud water.
Neem dus koud kraantjeswater en kook het om koffie
te zetten of eten klaar te maken.
• Gebruik geen kraantjeswater om flesvoeding te maken voor een baby. Beperk het gebruik van kraantjeswater door zwangere vrouwen en kleine kinderen
tot 6 jaar.
• Overweeg de aanleg van een tijdelijke nieuwe toevoer naar de belangrijkste afnamepunten. Vaak is
het haalbaar om enkel de toevoerleiding naar bv. de
keuken te vervangen. Zo kan je de blootstelling aan
lood sterk verminderen.

Heb je nog vragen? Neem contact op voor een gratis
controle bij je thuis:
•
•
•
•

Woonwinkel Zennevallei
Fabriekstraat 1B, 1601 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 03 47
Auguste Demaeghtlaan 30, 1500 Halle, T 02 361 16 16
H. Torleylaan 13, 1654 Beersel, T 02 356 73 18
www.woonwinkelzennevallei.be

VRIJWILLIGERS

Vlaamse Verzekering Vrijwilligerswerk
Voor wie?
De gratis verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven, of bij extra activiteiten. Ze
kan aangevraagd worden door vrijwilligers die actief
zijn binnen Nederlandstalige vrijwilligersorganisaties in
Vlaanderen en Brussel.
De verzekering is vooral interessant voor vrijwilligers die
wettelijk minder goed beschermd zijn;
• Een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk, door
minstens 2 personen geleid. Bijvoorbeeld een straatcomité, een dartsclub ...
• Een vzw die net opgestart is. Tijdens de oprichting
van de vzw en het eerste jaar van je werking kan je
gebruik maken van de gratis verzekering. Zo heb je tijd
om zelf een goede polis af te sluiten.
• Een vzw of stichting zonder betaald personeel.
• Een lokale afdeling van een koepelorganisatie kan
gebruik maken van de verzekering voor extra activiteiten. Voor de vaste activiteiten heeft de koepel een
verzekeringsplicht.
Het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse samenleving is van onschatbare waarde!
Om waardering uit te drukken voor dat vrijwillig engagement, zorgt de Vlaamse overheid voor een gratis
verzekering voor vrijwilligers. Op 1 april 2019 vernieuwde
Vlaanderen deze gratis verzekering.

Voor wat?
De polis dekt alle activiteiten die vrijwilligers onder
toepassing van de vrijwilligerswet uitoefenen. Dat wil
zeggen onbezoldigd, onverplicht en ingericht door een
vrijwilligersorganisatie. Lees wel de uitsluitingen na in
de polis: gevechtssporten, zware verbouwingen ... zijn
bijvoorbeeld niet gedekt.
www.vrijwilligersverzekeren.be

De polis werd uitgebreid, de voorwaarden aangepast
en alles wordt nu geregeld via een handig digitaal
loket. Let op; oude erkenningsnummers zijn niet meer
geldig.
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ZOEKERTJES

Autodelen; ook in Sint-Pieters-Leeuw?
Onze wegen raken alsmaar voller en de ochtend- en avondspits vloeien
haast in elkaar over. Heel wat mensen brengen hun kostbare tijd door in
de wagen. Daar kan wat aan gedaan worden! Zo ben je waarschijnlijk al
bekend met ‘carpoolen’, maar wist je dat je ook kan ‘autodelen’?
Wie een auto deelt, maakt met meerdere mensen gebruik van één auto.
Je gebruikt hem alleen wanneer je hem nodig hebt en laat iemand anders
ermee rijden wanneer je de auto aan de kant kan laten staan. Zo wordt de
auto beter gebruikt en kan je de kosten delen.
Ook in Sint-Pieters-Leeuw wordt er gedacht aan autodelen, maar dan hebben we uiteraard wel geïnteresseerde inwoners nodig. Zie jij het zitten om je
autogebruik te plannen? Laat van je horen bij de dienst Mobiliteit,
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 92,
mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be.

Autodelen is vooral
nuttig voor:
• wie geen auto
heeft, maar er af
en toe wel één
(of een tweede)
nodig heeft;
• wie de eigen
(tweede) auto vrij
weinig gebruikt;
• wie overweegt om
een (tweede) auto te
kopen;
• wie af en toe een ander
type wagen wil
gebruiken.

Vrijwillige zaalwachters
gezocht!

Steun aan projecten
Ontwikkelingssamenwerking

De werken in de pastorie van Vlezenbeek werden
zopas afgerond. Het is voor Vlezenbeek een zeer
kenmerkend gebouw dat werd ingericht om het maximaal ter beschikking te stellen van de vele verenigingen en organisaties die onze gemeente rijk is.

Jaarlijks kunnen projecten in het Zuiden in aanmerking
komen voor steun of een subsidie van het gemeentebestuur. Ben je een inwoner van onze gemeente én
situeert je project zich in een ontwikkelingsgebied? Dan
komt het misschien wel in aanmerking! Projecten met
kinderen en projecten die in het teken staan van water
krijgen voorrang. De keuze van het project wordt geadviseerd aan het college van burgemeester en schepenen door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, ‘Leeuw Mondiaal’.

Zowel de zaal op het gelijkvloers als de zaal op de eerste verdieping kan worden gehuurd. Voor kleinere vergaderingen is er nog een lokaaltje op het gelijkvloers.
Verenigingen kunnen deze nieuwe locatie binnenkort
snel leren kennen, maar ook voor particulieren is dit
een mooi alternatief in een groene omgeving.
Om alles wat in deze pastorie wordt georganiseerd in
goede banen te leiden, is het lokaal bestuur op zoek
naar vrijwillige zaalwachters. Zij wonen best in de buurt
om een oogje in het zeil te houden en het gebouw te
openen of te sluiten.
Als vrijwilliger ontvang je een kostenvergoeding van
maximum 10 euro per dag met een maximum van
1388,40 euro per jaar.
de dienst Cultuur,
J. Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 63 08, cultuur@sint-pieters-leeuw.be

infoleeuw

Aanvraagformulieren kan je krijgen bij de gemeentelijke
dienst voor Ontwikkelingssamenwerking. De aanvraag
moet uiterlijk op 31 mei 2019 worden ingezonden.

Lid worden van Leeuw Mondiaal?
Wens je meer te weten over de werking van de
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
‘Leeuw Mondiaal’? Wens je jouw steentje bij te dragen
aan zijn werking? Word lid van ‘Leeuw Mondiaal’ en
help mee bij het organiseren van lokale activiteiten ten
voordele van projecten in het Zuiden!
Ingrid Baroen, T 02 371 03 43,
ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be

WEGENWERKEN

Jubilarissen

Wij werken aan …
> Collector Zuunbeek
Riolerings- en wegenwerken

Fase II
Doorgaand verkeer Hoogstraat onderbroken
november 2017
voorjaar 2019

Fase 4b (tussen huisnr. 192 - 228)
Doorgaand verkeer Hoogstraat onderbroken
7 januari 2019
31 mei 2019

Fase Brusselbaan

DIAMANTEN BRUILOFT / 14 FEBRUARI
Louis De Waegemaeker en Josephine Van Eeckhoudt

Doorgaand verkeer Brusselbaan (tussen Zuundallaan
en Nieuwenhovenlaan) onderbroken
1 april 2019
31 oktober 2019

> Elia, vervanging hoogspanningslijn tussen Drogenbos
en Buizingen

Nutswerken
Geen tot weinig hinder voor het verkeer
april 2019
november 2019
www.elia.be/nl/projecten/netprojecten/DrogenbosBuizingen

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.

> Aanleg fietspaden Galgstraat/Pepingensesteenweg
Fase 1a Galgstraat

Doorgaand verkeer onderbroken
6 mei 2019
30 september 2019

Fase 1b kruispunt ’t Pauwke
Doorgaand verkeer onderbroken
17 juni 2019
31 augustus 2019

Fase 2 riolerings- en wegenwerken Fabriekstraat

GOUDEN BRUILOFT / 21 FEBRUARI

Hou alvast donderdag 6 juni vrij voor een infomoment rond
de riolerings- en wegenwerken tussen de Wandeling- en
Hemelstraat. Dit infomoment vindt plaats om 20 uur
in de gemeentelijke basisschool Wegwijzer.

Yvo Debruyn en Godelieve (Lily) Ockerman
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