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NUTTIGE INFO

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

Bart Keymolen, eerste schepen
0478 21 29 98
bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be
Openbare werken en openbare ruimte, Groen,
Waterbeheersing, Ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen

Jan Desmeth, schepen
0495 58 96 28
jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be
Welzijn, OCMW en sociale zaken, Cultuur, Bibliotheek
en Erfgoed, Erediensten, Mobiliteit en Verkeer

Gunther Coppens, schepen
0468 10 92 86
gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be
Gemeentelijke gebouwen en begraafplaatsen,
Senioren, Land- en tuinbouw, Archief, ICT en digitale gemeente

An Speeckaert, schepen
0475 35 31 25
an.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be
Onderwijs, Jeugd, BKO, Speelpleinwerking, Gezin en
kinderopvang

Herwig Smeets, schepen
0496 27 09 03
herwig.smeets@sint-pieters-leeuw.be
Sport, Lokale economie, Personeel, Nutsvoorzieningen

GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van 30 april
zal uitzonderlijk en voor het eerst
digitaal worden georganiseerd.
Via videoconferentie kan de
vergadering conform de coronamaatregelen toch doorgaan.
De vergadering vindt uitzonderlijk
plaats zonder publiek.
De gemeenteraad in mei gaat
onder voorbehoud door op
28 mei.
Secretariaat, T 02 371 22 30 of
T 02 371 22 70,
www.sint-pieters-leeuw.be/
agendagemeenteraad

MARKTEN
Vrijdagmarkt Rink
Gezien de huidige coronamaatregelen gaat de vrijdagmarkt
momenteel niet door. Houd onze
website en sociale media in de
gaten voor updates rond de
markt.
Dienst Markten, T 02 371 22 53

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
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Beste Leeuwenaar
Sinds de komst van het coronavirus en de maatregelen die
daarbij werden opgelegd, is ons leven drastisch
omgegooid. Het zijn voor ieder van ons zware weken waarin
we ons sterk hebben moeten aanpassen en we ons sociaal
leven op een laag pitje moeten zetten. Samen met jullie
hoop ik dat we de draad van het gewone leven weer snel
kunnen oppikken. Het gemeentebestuur besliste om alvast
tot en met 31 mei al haar evenementen waarbij meer dan
100 personen aanwezig zijn, af te gelasten. Dat geldt onder
andere ook voor de infoavond rond de Bergensesteenweg
op woensdag 6 mei. Door onze verantwoordelijkheid te
nemen, blijven we als lokaal bestuur bijdragen aan de
bestrijding van het virus en de gezondheid van iedere
Leeuwenaar en ver daarbuiten.
Als burgemeester ben ik trots dat veel Leeuwenaren zich
aan de opgelegde maatregelen houden en merk ik dat er
heel wat solidariteit onder de inwoners is ontstaan.
Verschillende acties om elkaar te ondersteunen zagen het
levenslicht. Daar haakt het gemeentebestuur uiteraard
graag op in! Zo richtten we het hulpplatform ‘Sint-PietersLeeuw helpt!’ op en maakten we werk van de website
‘Leeuw handelt lokaal’ waar lokale handelaars hun
(aangepaste) openingsuren en afhaalmogelijkheden
kunnen meedelen. We hopen dat Leeuwenaren zoveel
mogelijk hun boodschappen doen bij onze lokale
handelaars zodat we hen een hart onder de riem kunnen
steken in deze moeilijke periode. Vergeet ook niet dat onze
bibliotheek nog steeds de mogelijkheid biedt om boeken uit
te lenen en binnen te brengen.
Verder staat deze infoLeeuw volledig in het teken van
vrijwilligers en medewerkers die in deze moeilijke periode,
elk op zijn/haar manier, hun steentje bijdragen. Het
gemeentebestuur bedankt iedereen die zich voor anderen
inzet!

Aankondigingen
Woensdag 6 mei
Infomoment herinrichting
Bergensesteenweg
De infoavond op woensdag 6 mei rond de
herinrichting van de Bergensesteenweg
(N6) in Sint-Pieters-Leeuw werd gezien de
coronacrisis afgelast. Het Agentschap
Wegen en Verkeer en de gemeente
Sint-Pieters-Leeuw houden je op de hoogte
van een nieuwe datum.
Agentschap Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant, www.wegenenverkeer.be/
bergensesteenweg-sint-pieters-leeuw of
dienst Mobiliteit, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 92,
mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be

Een melding of klacht?
Maak een afspraak bij
de politie
Ook nu kan je aangifte doen aan het loket
van verschillende politieposten en dit op
het uur dat voor jou past!

Afspraak maken?
Ik wens jullie allemaal een goede gezondheid toe. Blijf zorg
dragen voor jezelf en voor elkaar.

www.lokalepolitie.be/5905
02 363 93 00

Luc Deconinck,
burgemeester

Kan het niet wachten en is het dringend?
Dringende politiehulp is en blijft 24 uur op
24 gegarandeerd door onze interventieploegen!

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

www.sint-pieters-leeuw.be

#LeeuwLeeft
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LEVEN EN WELZIJN

Hulpplatform Sint-Pieters-Leeuw Helpt!
uit de startblokken
Sinds 17 maart werden ons heel
wat maatregelen opgelegd om
de coronacrisis samen te kunnen
bestrijden. Sindsdien krijgen we
veel hulpvragen maar zien we ook
dat heel wat Leeuwenaren actief
kwetsbare inwoners willen helpen.
Het gemeentebestuur stak de
handen uit de mouwen en richtte
het hulpplatform ’Sint-PietersLeeuw helpt!’ op waar de hulp
en hulpvraag op elkaar worden
afgestemd. Sindsdien staan er
medewerkers klaar om vrijwilligers en
mensen die hulp nodig hebben aan
elkaar te koppelen.

Hoe gaan we te werk?
‘Sint-Pieters-Leeuw helpt!’
wordt gecoördineerd door zes
medewerkers. Heb je een hulpvraag
of wil je je aanmelden als vrijwilliger?
Dan word je door één van hen
geholpen.

‘HET HELPEN VAN MENSEN
IN NOOD GEEFT IN DEZE RARE
EN MOEILIJKE TIJDEN EXTRA
VOLDOENING’
VRIJWILLIGER
Heb je een hulpvraag ingediend?
Dan word je gekoppeld aan
één van de vrijwilligers. Bij het ter
perse gaan stelden maar liefst 94
vrijwilligers zich kandidaat om de
handen uit de mouwen te steken.

infoleeuw

Welke hulpvragen krijgen we?
Op 1 week tijd kregen we ongeveer
61 hulpaanvragen voor het hulpplatform. Ondertussen staat de teller
op 77 hulpvragen. Vooral naar de
winkel gaan ligt bij sommige inwoners moeilijk en ook vervoer naar
de dokter blijkt niet voor iedereen
evident.

‘HET IS FIJN OM DEZE TIJDEN
IEMAND TE HOREN, DAT
FLEURT MIJN DAG OP’
Naast deze hulpvragen waarbij
onze enthousiaste ploeg vrijwilligers
kon helpen, krijgen we ook heel
wat aanvragen voor de reguliere
dienstverlening van de gemeente,
de dienstencentra en het sociaal
huis. Denk maar aan de maaltijden
aan huis.

29

aanvragen
Boodschappen
doen

2

aanvragen
De hond uitlaten
dieren verzorgen

18

aanvragen
Vervoer naar
de dokter

2

aanvragen
Een tekening of
brief ontvangen

Oproep
Heb jij hulp nodig met
boodschappen doen,
medicijnen afhalen, naar
de post gaan, maaltijden
aan huis, de verzorging
van je dieren … Stuur je
hulpvraag door naar
spl.helpt@sint-pieters-leeuw.be
of T 02 332 59 53. Onze
medewerkers staan van
maandag tot vrijdag voor je
klaar en dit telkens van 9 tot
16 uur.
Wil je zelf helpen? Ook dan
kan je je inschrijven voor het
hulpplatform! Wij zijn onder
andere nog op zoek naar
vrijwillige chauffeurs.

13

aanvragen
Een babbeltje
slaan

2

aanvragen
Maaltijden
aan huis

4

aanvragen
Naar de apotheek
gaan

7

aanvragen
Andere
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#Ruisbroekzorgt! Zorg jij mee?
Aangepast buurtwerk
Verder zorgt het buurthuis ook voor
aangepast buurtwerk zodat jong en
oud met elkaar in contact kunnen
blijven. Zo bellen de leden van het
buurthuis regelmatig met elkaar, polsen de buurtwerkers naar de noden
van de leden en brengen ze hen op
de hoogte van de online groepswerkingen die het buurthuis opzette.

Outreachend werk blijft ook nu
belangrijk voor de buurtwerkers. Op
regelmatige basis gaan ze langs de
Ruisbroekse pleintjes en hangplekken
om te kijken of zowel oud als jong
zich houden aan de opgelegde
maatregelen en trachten ze hen zo
goed mogelijk te sensibiliseren.

Online groepswerkingen

Het buurtcomité 1601 houdt contact
via een Whats-Appgroep en zette
zich onder andere in voor de bedeling van de flyers ‘Sint-Pieters-Leeuw
helpt!’ in Ruisbroek.

Het mag dan crisis zijn, het Buurthuis
1601 in Ruisbroek heeft nog niet
stilgezeten! Integendeel, met veel
enthousiasme haakt het buurthuis
in op het project ‘Sint-Pieters-Leeuw
helpt!’. Zo willen ze in deze moeilijke
tijden extra inzetten op het samenhorigheidsgevoel met de actie
#Ruisbroekzorgt.
Heb jij een goed initiatief om mensen te helpen? Barst je van de ideeën om samen de coronacrisis door
te komen? Deel dan jouw initiatief
op sociale media met de hashtag
#Ruisbroekzorgt en draag je steentje
bij! Vergeet bovendien ook je wit laken niet buiten te hangen, zo bied je
steun aan iedereen die een handje
toesteekt.

Kinderen van 6 tot 11 jaar houden
contact via WhatsApp waar foto’s
en video’s worden uitgewisseld.
Elke woensdag om 14 uur krijgen de
kinderen een nieuwe opdracht. Voor
hun eerste opdracht maakten ze
een knutselwerkje voor de bewoners
van het lokaal dienstencentrum
’t Paviljoentje.
Tieners van 12 tot 15 jaar houden
dan weer contact via Instagram.
Zij krijgen elke woensdag om 17
uur een leuke challenge op hen
afgevuurd. De 16+’ers komen dan
weer elke vrijdag om 18 uur samen
via Messenger waar ze rustig met
elkaar kunnen praten, toffe plannen
kunnen maken voor de periode na
de crisis en de buurtwerkers aan
preventie kunnen doen.

Recepten gezocht!
Nu veel mensen meer tijd
hebben om te koken, is
Buurthuis 1601 op zoek
naar recepten met een
verhaal, geschreven door
Ruisbroekenaars. We
bundelen de recepten en
maken er een kookboek
vol heerlijke gerechten
van! Zin om mee te doen?
Neem contact op met de
buurtwerkers!

Wil je in het kader van #Ruisbroekzorgt een initiatief opstarten?
Initiatieven die zich afspelen in Ruisbroek, kan je rechtstreeks melden
aan buurtwerkers Jan Cornelis, T 0478 95 21 26 of Wim Carels,
T 0476 17 40 69. Je kan hen ook een berichtje sturen via de
facebookpagina ‘buurthuis 1601’ of buurthuis1601@groepintro.be. Ook
voor vragen rond de aangepaste buurtwerking kan je bij hen terecht.
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Leeuw Handelt Lokaal:
Steun onze handelaars!
De coronacrisis heeft ook op onze lokale economie
een grote impact. Door de vele maatregelen kunnen
handelsactiviteiten niet doorgaan zoals gewoonlijk en
werden heel wat zaken zelfs genoodzaakt de deuren
tijdelijk volledig te sluiten. Toch zijn er ook vele Leeuwse
cafés, restaurants, boetieks ... die hun diensten verder
zetten. Zij richten zich op online shoppen of gingen aan
de slag met afhaalmaaltijden.
Inwoners weten jammer genoeg niet altijd waar ze
in deze periode nog terecht kunnen om een lekkere
maaltijd af te halen of waar ze nog online kunnen
shoppen bij lokale handelaars.
Onze gemeente besloot daarom om onze lokale
handelaars een duwtje in de rug te geven door alles
overzichtelijk op te lijsten voor hun cliënteel. Zo handelt
Leeuw nog steeds lokaal!

Wil je een maaltijd uithalen of het lokale online aanbod
ontdekken? Ben jij een handelaar of horeca-uitbater
uit Sint-Pieters-leeuw en staat je zaak nog niet in het
overzicht? Neem dan een kijkje op
www.sint-pieters-leeuw.be/handeltlokaal.
Dienst Lokale Economie, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-leeuw, T 02 371 22 91 of
lokale.economie@sint-pieters-leeuw.be

Sint-Pieters-Leeuw helpt! Laptops en tablets voor kwetsbare
leerlingen van het Leeuwse basisonderwijs gezocht
Op 17 maart nam de Nationale Veiligheidsraad enkele
belangrijke maatregelingen die de verspreiding van
het coronavirus moeten tegengaan. Een van deze
maatregelen was het sluiten van de scholen waardoor
kinderen aangewezen zijn op thuisonderwijs. Na de
paasvakantie wordt gedeeltelijk nieuwe leerstof via
afstandsonderwijs gegeven. Dit geldt ook voor de
leerlingen van het basisonderwijs van Sint-PietersLeeuw. Om het thuisonderwijs zo goed mogelijk te
laten verlopen is een computer of tablet noodzakelijk.
Jammer genoeg heeft niet elk gezin zo’n toestel.

Aan welke vereisten moet het toestel voldoen
om optimaal aan de slag te kunnen?

Heb jij zelf nog een toestel (of meerdere) in je bezit
dat niet meer wordt gebruikt en ben je bereid om dit
toestel te schenken? Bezorg het ons dan! Wij brengen
het toestel in orde en lenen het uit aan kinderen van
kansarme gezinnen in het basisonderwijs. Zo krijgt je
laptop of tablet een mooi tweede leven in een gezin
dat de middelen niet heeft om er zelf één aan te
kopen.

Je kan de laptops binnenbrengen in het gemeentehuis,
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw en dit op
maandag van 8 tot 17 uur, dinsdag tot en met
donderdag van 8 tot 15 uur en vrijdag van 8 tot 12 uur.

infoleeuw

• De laptop/tablet is maximum 6 jaar oud.
• Minstens een i3 processor (dit staat doorgaans op het
stickertje dat aan de binnenzijde van de laptop wordt
geplakt).
• Minstens 4 GB RAM-geheugen.
• Een 64-bit systeem of 32-bit systeem mits er minstens
4 GB RAM-geheugen aanwezig is.
• Minstens Windows 8 of recenter.
• Een stroomadapter.

Hulpplatform Sint-Pieters-Leeuw helpt! via
https://www.impactdays.co/sint-pieters-leeuwhelpt,
T 02 332 59 53 of spl.helpt@sint-pieters-leeuw.be
Voor technische informatie rond de laptops of tablets
kan je contact opnemen met de dienst ICT via
inzameling.laptops@sint-pieters-leeuw.be
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Hartelijk Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw stikt zich uit de naad!
Midden maart deed de gemeente een oproep voor het bezorgen van
stof en lint zodat verschillende gemeentelijke diensten ermee aan de slag
konden om mondmaskertjes te maken. Jullie hebben massaal gereageerd
op onze oproep en we zijn meteen aan de slag gegaan met het materiaal!
Een twintigtal vrijwilligers van het gemeentehuis en zo’n 8-tal vrienden en
familieleden hebben de afgelopen weken zo’n 700 maskertjes gemaakt op
basis van een patroon dat werd goedgekeurd door FOD Volksgezondheid.
Een 400-tal van deze maskertjes werden bezorgd aan poetsdiensten,
vroedvrouwen, scholen, gemeenschapswachten medewerkers van het
Sociaal Huis …
Ook de komende weken zal er nog lustig verder worden gestikt. Wil je
graag helpen, maar heb je geen stof of lint? Haal dan je pakketjes met stof
af aan het onthaal van het gemeentehuis.
www.sint-pieters-leeuw.be/nieuws/stikatelier

Strijkhulp voor
het personeel van
Woonzorgcentrum
Zilverlinde
De personeelsleden van WZC
Zilverlinde hebben door de
coronacrisis heel wat extra werk op
de plank. Zo vraagt de verzorging
van de bewoners meer aandacht en
omdat familie niet meer op bezoek
mag komen, tracht het personeel het
contact tussen bewoners en familie
te optimaliseren door op zoek te
gaan naar technische hulpmiddelen.
Dit vraagt heel wat tijd en extra
inspanningen die bovenop de
dagelijkse taken komen.
Gelukkig heerst er veel solidariteit
onder de personeelsleden! Zo zijn
personeelsleden die verplicht thuis
zijn door technische werkloosheid,
bereid om strijkhulp te bieden aan
hun collega’s in de zorg.
Dat gebeurt natuurlijk op een veilige
manier. Zo zet het personeel de
wasmand af in een apart lokaal
waar ze twee dagen blijft staan
vooraleer ze naar een vrijwilliger
wordt gebracht. Als de strijk
gedaan is, wordt de wasmand weer
opgehaald en blijft ze opnieuw
twee dagen staan voor ze wordt
teruggegeven.
Een knap initiatief waar alvast heel
wat personeelsleden mee geholpen
zijn in deze moeilijke tijd!
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ERFGOED EXPRESS

Ontdek de kleine plekjes in jouw buurt
Nu we enkel in onze buurt mogen wandelen en een frisse neus halen, hebben we misschien tijd
om even op zoek te gaan naar kleine, maar interessante plekjes in onze omgeving. Om iedereen
een kans te geven, hebben we per parochie een plekje uitgezocht. Maar onderweg doe je vast
nog wel andere ‘kleine’ ontdekkingen die de moeite waard zijn. Vind jij deze plekken terug op je
wandeling ‘rond de blok’? Vergeet niet: ga enkel wandelen met je eigen gezinsleden of met één
vriend.

Oudenaken Schamelbeek

Sint-Pieters-Leeuw Brukom
Aan de Bergensesteenweg,
ter hoogte van de ‘bocht van
Brukom’, vind je een ingewerkt
kruis dat gemaakt werd uit arkose,
een afzettingsgesteente dat
voornamelijk bestaat uit kwarts.
Waarschijnlijk dateert het kruis uit
de 18e eeuw, en gaat het om een
herinnering aan iemand die hier
het leven liet.

infoleeuw

De sluitsteen bovenaan deze
kapel is afkomstig van de vorige
kapel, die hier vlakbij stond.
Bovenaan de sluitsteen staat
een mooie Calvarieberg met
daaronder het jaartal ‘1794’
en de letters ‘HL’. De rest van
het verhaal kan je aflezen
op de ingemetste hardsteen:
‘Kapel herbouwd/ ter eere van/
Sint Pieter in de Banden/ die
patroneert het volk/ en vee en
landen./ door de zorgen van
Leon Demeuter en famillie/
Audenaken 4 april/ 1794-1927’.

Ruisbroek
In Ruisbroek vind je een gedenksteen ter
ere van vier oorlogshelden uit de Tweede
Wereldoorlog. Op 8 mei vieren we V-Dag,
ofwel Victory Day: de overwinningsdag
waarop Duitsland officieel heeft
gecapituleerd in 1945. Dit plekje eert
enkele van de vele helden die stierven in
dit conflict: Felix Dedobbeleer, Guillaume
Herinckx, Henricus Huygh en Edouard
Vermeylen.
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Sint-Laureins-Berchem
De lamp verraadt dat hier nog niet zo lang geleden een
café huisde. Om hier binnen te stappen, moest je over
een opvallende drempel (zie fototip). De straatnaam
en het opschrift op het huis aan de overkant maken
duidelijk welk gebouw hier vroeger nog in de straat
stond!

Vlezenbeek (niet in het centrum)
‘AU JOURNAL LE SOIR 1925’ of ‘A ERNEST ANDRIGO 18721943’ …
Verschillende namen sieren deze gevel ter bedanking
van de sponsors van dit instituut.

Zuun
Fototip Sint-Laureins-Berchem.

Een grote ingemetste steen met de tekst: ‘Bloc Georges
Hensmans 1933’. De tip om alvast de juiste straat te
vinden is wel héél duidelijk.

Negenmanneke
Er zitten leeuwen in het Negenmanneke! Heb jij ze al
gespot? Het zijn er maar liefst vijf en ze kijken neer op
alle passanten. Op de inventaris erfgoed staan weinig
gebouwen met waardevolle erfgoedkenmerken in het
Negenmanneke, maar het ‘Leeuwenhuis’ staat er wél
op. Je vindt het huis in een straal van 250 m rond de kerk.

De juiste adressen vind je terug
in het volgende nummer.
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BIBLIOTHEEK

Ook in deze moeilijke tijden staan we voor je klaar en kan je boeken uitlenen
in onze bib!

Ik wil een boek uitlenen, wat moet ik doen?
Vraag je boek bij voorkeur aan via https://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/
bestelformulier-afhaalbib, via T 02 371 22 64,
bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be of via ‘Mijn bibliotheek’.

Enkel op afspraak

Afhaalpunt
bibliotheek
Beginnende lezers kunnen
een leespakket aanvragen
met 3 leesboeken en
2 stripverhalen.
MEER INFO
sint-pieters-leeuw.
bibliotheek.be/leespakket.

infoleeuw

Als je bestelling klaarstaat, word je telefonisch gecontacteerd en wordt
er meteen een afspraak vastgelegd. Het ophalen gebeurt dus enkel op
afspraak en in de inkomhal van de hoofdbib. Afspraken zijn enkel mogelijk
op volgende tijdstippen:
• maandag van 10 tot 12 uur;
• dinsdag van 14 tot 16 uur;
• woensdag van 17 tot 19 uur;
• donderdag van 10 tot 12 uur;
• vrijdag van 14 tot 16 uur.

Praktisch:
•
•
•
•

Maximum 10 leners per uur.
De boeken worden meegegeven in een papieren zak.
Bibmaterialen moeten gedeponeerd worden in de inleverbus.
Het ingeleverde materiaal wordt voor jouw en onze veiligheid 3 dagen
apart gezet.

sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/afhaalbib
bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be of T 02 371 22 64

WEGENWERKEN

Je belastingaangifte invullen?
De FOD Financiën maakt het
je gemakkelijk!
Online? Simpel en snel
Ga naar MyMinfin.be en meld je aan om toegang te krijgen tot
je gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of tot je voorstel voor
vereenvoudigde aangifte.

Heb je een voorstel van vereenvoudigde aangifte gekregen?
• Je gegevens zijn juist en volledig? Dan moet je verder niets doen.
Je ontvangt automatisch je aanslagbiljet.
• Zijn je gegevens onjuist of onvolledig? Dan moet je ze corrigeren.
Dat kan via MyMinfin.be of via het papieren antwoordformulier.

Wil je meer informatie of heb je hulp nodig?
• Consulteer de FAQ van de FOD Financiën. Surf daarvoor naar
www.fin.belgium.be, klik op de button ‘particulieren’ en
vervolgens op ‘aangifte 2019’.
• Contacteer de FOD Financiën op T 02 572 57 57 of
via het online formulier op www.fin.belgium.be – contact.

Wij werken aan …
> Fabriekstraat fase 2
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer onderbroken
augustus 2019
voorjaar 2021

Deel 2b tussen Laekebeeklaan tot
Bevrijdingsstraat
27 januari 2020
29 mei 2020

> Leon Kreperlaan en Koning
Albertplein

Laat je aangifte invullen door de experten van de FOD
Financiën:
• Bel naar het nummer dat op de envelop van je
aangifte staat.
• Je krijgt een afspraak om je aangifte te laten invullen
per telefoon.
• Na het invullen ontvang je per post een document
met de meegedeelde gegevens. Dat document
onderteken je en stuur je terug. De indiening van je
aangifte kan je ook afronden via MyMinfin.

Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer onderbroken
20 april 2020
18 december 2020

De vermelde begin- en einddata
kunnen steeds wijzigen door ongunstige weersomstandigheden.

Om je veiligheid te garanderen zijn door de coronacrisis
alle sessies voor hulp bij het invullen van de aangiften
geannuleerd. Dit geldt zowel voor de sessie in de
kantoren van de FOD Financiën als in de gemeenten.

Ontvang je documenten digitaal via de eBox.
Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang je documenten
van de FOD Financiën via de ebox, de digitale en
beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid. Je kan je
eBox activeren op doemaardigitaal.be. Zodra er een
nieuw document beschikbaar is, krijg je automatisch een
melding.

MEI 2020
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Draag zorg voor elkaar in moeilijke tijden … dat hebben de
Leeuwenaren duidelijk begrepen! Wij kregen enkele leuke
fotootjes binnen van mensen die zich inzetten voor anderen!

Ook onze medewerkers van de bib en het buurthuis gaan op berenjacht.

CC Coloma steekt bewoners van WZC
Zilverlinde een hart onder de riem
met een balkonconcert van Rudi
Tastenoe.

Bibmedewerkers Bram en Greet
helpen mee met de maaltijdbedeling
aan huis.

Onze collega van de sportdienst ruimt
afval tijdens haar wandeling.

Voor de meest kwetsbaren onder
ons blijft de voedselbedeling verder
lopen! Meer dan eens hebben deze
mensen gezonde voeding nodig en
daar helpt vzw Baobab mee.
De kindbegeleiders van onze
gemeentelijke kinderdagverblijven
springen mee in in Zilverlinde.
infoleeuw

Kinderen uit Ruisbroek bedanken de
postbode.

