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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

GEMEENTERAAD
29 november 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.
dienst Markten, T 02 371 22 53.

LUC VAN RUYSEVELT, schepen
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

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

GUNTHER COPPENS, schepen
0468 10 92 86
gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be
Onderwijs, Kunstonderwijs, Bibliotheek,
Afvalbeleid, Milieu en Groen (inclusief natuurreservaten)

SLUITINGSDAGEN NOVEMBER
Op donderdag 1 en vrijdag 2 november
2018 zijn alle gemeentelijke en OCMWdiensten gesloten naar aanleiding van
Allerheiligen en Allerzielen.

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)

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.

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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NIEUWS

Beste
Leeuwenaar

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018
Uitslagen 2018
29,2% N-VA

5.610 stemmen
De verkiezingen liggen alweer 14
dagen achter ons. Samen hebben
jullie 20.415 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 19.224 op partijen
(in 2012: 19.036) en 1.191 blanco of
ongeldig.
De officiële uitslag leest u hiernaast.
U, als kiezer heeft dus gesproken,
en zoals de politieke boutade luidt:
de kiezer heeft altijd gelijk. Wie de
rechtstreeks verkozenen zijn, leest u
eveneens hiernaast.
Inmiddels hebben N-VA en CD&V
beslist om ook de volgende zes jaar
samen een meerderheid te vormen
en uw huidige burgemeester terug
voor te dragen als burgemeester
voor de volgende zes jaar.
De nieuwe schepenen zijn bij het ter
perse gaan van dit artikel nog niet
bekend, maar zullen wellicht over
enkele dagen bekend gemaakt
worden.
Voldoende gespreksstof voor een
boeiende jaarmarkt op 11 november aan de Rink. We hopen iedereen te mogen ontmoeten voor een
gezellig samenzijn, een leuke babbel
en een streepje muziek!
Tot dan!

Luc Deconinck,
burgemeester

3.943 stemmen

20,5% CD&V

3.620 stemmen

18,8% PF

1.588 stemmen

8,3% Groen

1.278 stemmen

6,6% VLAAMS BELANG

1.242 stemmen

6,5% Open Vld

1.025 stemmen
918 stemmen

5,3% GEMEENTEBELANGEN
4,8% sp.a

Zetelverdeling

CD&V
PF

N-VA

Groen
VLAAMS BELANG
Open Vld
GEMEENTEBELANGEN
sp.a

Verkozen kandidaten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N-VA
Billens Nicole
Coppens Gunther
Crabbe Gust
De Kegel Marleen
Deconinck Luc
Desmeth Jan
Huygens Olivier
Seré Veerle
Smeets Herwig
Tiebout Jeroen
Willems Betty

•
•
•
•
•
•
•

CD&V
Defranc Paul
Harfaoui Brahim
Keymolen Bart
Ruykens Siebe
Speeckaert An
Speeckaert Jos
Van Ruysevelt Luc

•
•
•
•
•
•
•

PF
Cornand Jean
De Smet Lydie
Karamanis Georgios
Mathieu Annie
Miedzinski Michel
Palermo Raymondo
Pirsoul Godefroid

Groen
• Casteels Mia
• Martel Natacha
VLAAMS BELANG
• Longeval Eddy
Open Vld
• D’Herde Kathleen
GEMEENTEBELANGEN
• Anneessens Bart
sp.a
• Jonville Guy

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

www.sint-pieters-leeuw.be

#LeeuwLeeft
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GEZONDHEID

Sint-Pieters-Leeuw: een Hartveilige gemeente
Volg een opleiding reanimeren en defibrilleren
Een hartstilstand; het zal je maar overkomen! Dagelijks
krijgen 30 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Slechts 7 % overleeft dit. Dat kan beter: wanneer
het slachtoffer de eerste drie à vier minuten wordt gereanimeerd, is de kans op overleving zo’n 70 %! De eerste
minuten zijn dus van levensbelang voor de reanimatie
van het slachtoffer.
Automatische elektronische defibrillatoren redden
mensenlevens!
Dat heeft ook onze gemeente begrepen. Sinds 2015
werkt Sint-Pieters-Leeuw samen met het Rode Kruis aan
een ‘Hartveilige gemeente’ en investeren we in de aankoop van AED-toestellen.
En met resultaat, want zo dankt één van de leden van
de Leeuwse Wielertoeristen zijn leven aan de aanwezigheid van een AED-toestel en het snel optreden van
enkele ploegmakkers toen hij tijdens het rijden een
hartstilstand kreeg. Naar aanleiding van deze gebeur-

tenis organiseerde het bestuur van de Wielertoeristen
opleidingssessies rond reanimatie en het gebruik van
AED-toestellen. Daarenboven investeerde de vereniging
in 8 AED-toestellen voor de volgwagens van de wielerclub.
Ook bij voetbalclub KV Zuun werd verleden jaar een
leven gered dankzij een AED-toestel toen de kantinemedewerkster onwel werd en er snel moest worden
opgetreden.

Wat is een automatische externe defibrillator (AED)?
Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische
schok toedient aan het hart. Het analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt daarbij automatisch
of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.
Het toestel geeft ook gesproken instructies en leidt de
hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners ter plaatse zijn om het over te nemen.
Je kan de AED-toestellen vinden aan de hoofdbibliotheek aan de Rink, het woonzorgcentrum Zilverlinde, het
Wildersportcomlex, de sporthal in Ruisbroek, het ontmoetingscentrum De Merselborre en sinds kort ook aan
de voetbalvelden aan de Laekelinde, Zuun, Brucom en
Negenmanneke.

AED cursussen
Hoewel de defibrillatoren levens kunnen redden, moeten ze correct gebruikt worden!
Het Rode Kruis organiseert daarom regelmatig cursussen
zodat inwoners vertrouwd geraken met de werking van
de toestellen. Tijdens deze opleiding leren de cursisten
hoe ze een plotse hartstilstand kunnen herkennen, hoe
ze hartmassages en beademing kunnen toedienen in
afwachting van de AED, hoe ze de AED moeten gebrui-
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ken en hoe ze het gereanimeerd slachtoffer moeten
bijstaan tot het hulpteam arriveert.
Ben je geïnteresseerd in de opleiding? Neem dan zeker
een kijkje op http://act.rodekruis.be, schrijf je in en werk
verder mee aan onze hartveilige gemeente!

WAAR? Site Brabantpoort, Lokaal Rode Kruis,
Pepingensesteenweg 250.02 Sint-Pieters-Leeuw.
WANNEER? Eén avondopleiding van 3 uur op woensdag
31 oktober, 28 november, 12 december, 23 januari,
20 februari, 20 maart, 3 april, 15 mei of 12 juni
telkens van 19 tot 22 uur.

• Lesgever eerstehulpverlening, Luc De Tobel
T 0470 21 35 15
• Animator Hartveilig, Leo Vanderstraeten
T 0475 53 47 99

© Tineke De Vos

Zorg dragen voor je hart
is belangrijk!
De Belgische Cardiologische Liga bundelde enkele risicofactoren voor hartproblemen. Als we hierop letten,
kunnen we ons hart in goede conditie te houden.
Hoge bloeddruk
Laat je bloeddruk meten: een goede bloeddruk ligt
rond 140/90 mm HG. Door gezond te eten, regelmatig
te bewegen, niet te roken en alcohol te beperken, kunnen we hoge bloeddruk in de kiem smoren.

Toename cholesterol
45 % van de Belgen heeft een te hoge cholesterol, maar
slechts 1 op 4 is zich hiervan bewust!
Zorg voor een evenwichtig voedingspatroon met plantaardige sterolen, soja-eiwitten, vis en voldoende vezels.

Bloedsuikerspiegel

Gebrek aan lichaamsbeweging

Diabetes type 2 is zorgwekkend en vinden we vooral
terug bij de levensgenieters. Onze zittende manier van
leven, zwaarlijvigheid en voedingsgewoonten laten het
aantal type 2 diabeteslijders stijgen.

35 % van de Belgen beweegt onvoldoende.
Beweeg minstens 30 minuten per dag, 5 dagen per
week. Stevig doorwandelen of fietsen naar het werk zijn
prima activiteiten.

Overgewicht
45 % van de Belgen lijdt aan overgewicht. Wil je weten
of je gewicht correct is? Bereken dan uw Body Mass
Index. Die moet tussen 20 en 25 liggen. Meet zeker ook
je buikomtrek! Voor een man is een goede buikomtrek
lager dan 94 cm, voor een vrouw is dit 80 cm.

• www.cardiologischeliga.be
• www.gezondheid.be

Twijfel je of zit je met specifieke vragen?
Neem dan contact op met je huisarts!
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AFSCHAKELPLAN

Sint-Pieters-Leeuw zonder stroom?
6 van de 7 kernreactoren in ons land liggen stil. Daarom
waarschuwt het Federaal Planbureau voor een mogelijk stroomtekort vanaf november. Bij een reëel stroomtekort kan de overheid beslissen om het afschakelplan
in werking te stellen. Stapsgewijs of in verschillende
fasen zullen gemeenten en steden van het net worden
gehaald.
Het gaat echter om een noodplan dat de overheid
alleen zal inschakelen in “hoge nood”, wanneer alle
andere maatregelen om het stroomaanbod te verhogen
en het verbruik te verminderen niet baten.
Black outs vermijden
Het afschakelplan moet black-outs vermijden en moet
voorkomen dat heel het land plots zonder stroom valt.
Het land werd verdeeld in 8 schijven. Bij de inwerkingtreding van het plan zullen eerst de gemeenten en
steden (of delen ervan) in schijf 8 worden afgeschakeld.
Wanneer dit niet volstaat, zal er worden overgegaan tot
schijf 7, en zo verder.
Een onderbreking zou ongeveer 3 uur duren en dit
tussen 17 en 20 uur. Deze cijfers zijn eerder indicatief. De
overheid kan besluiten om ook op andere tijdstippen
het plan in te schakelen en om meerdere schijven tegelijk van het net te halen.

Onze situatie
Sint-Pieters-Leeuw werd opgesplitst in drie delen: Ruisbroek zit niet in het afschakelplan, Vlezenbeek ligt in
schijf 5 en de rest van de gemeente in schijf 7.

Help ik heb geen stroom!
Door de sterke afhankelijkheid van elektriciteit kan iedereen de gevolgen van een stroomonderbreking snel
voelen, zowel thuis, op het werk en als in het openbaar.
Als een onderbreking van de elektriciteitsbevoorrading
op grote schaal plaatsvindt, kunnen er zich verschillende situaties voordoen zoals geblokkeerde liften en
deuren, verkeersongevallen en files door het uitvallen
van de verkeersinfrastructuur, een overbelasting van de
hulpcentrales 100 en 112, …
Voor de meesten onder ons is het een haalbare kaart
om een periode van enkele uren zonder stroom te overbruggen. Dit neemt niet weg dat we ons ervan bewust
moeten zijn dat alledaagse functies wegvallen in geval
van afschakeling. Telefonie, verlichting, elektrische apparatuur e.d. zullen hier hinder van ondervinden.
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Niet alleen thuis, maar ook daarbuiten zijn de gevolgen
van de stroomonderbreking sterk voelbaar. Denk maar
aan tankstations, straatverlichting, openbaar vervoer,
geldautomaten, telefonienetwerken, …

Liever voorkomen dan genezen
Ook jij kan je informeren en voorbereiden op een afschakeling.
Mits kleine ingrepen kan ook jij ervoor zorgen dat het
elektriciteitsverbruik vermindert. Dat kan bijvoorbeeld al
door toestellen op batterijen te laten werken i.p.v. op
het stroomnet. Deze tips zijn altijd nuttig, maar vooral
tijdens de verbruikspiek, tussen 17 en 20 uur in de winter.
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Nuttige tips
• Doof lichten wanneer je de kamer verlaat.
• Vervang je oude lampen door lampen met
een laag verbruik.
• Vermijd of verminder het gebruik van “energievreters” zoals halogeenlampen, strijkijzers,
microgolfovens, afwasmachines, wasmachines, droogkasten, stofzuigers, …
• Laat het zonlicht zoveel mogelijk naar binnen
schijnen.
• Verwarm de leefruimtes (zoals keuken en
woonkamer) tot maximaal 19 à 20 °C.
• Onderhoud regelmatig de warmwaterboiler.
Door een slechte ontkalking kan hij tot tweemaal meer verbruiken.
• Verlaag bij afwezigheid de temperatuur in de
leefkamers en slaapkamers tot maximaal 15 à
16 °C.
• Verlaag bij lange afwezigheid de temperatuur
tot maximaal 12 °C.
• Sluit ’s avonds de gordijnen, blinden en luiken,
maar zorg wel voor voldoende ventilatie!
• Wees spaarzaam met warm water van uw
boiler.
• Stel indien mogelijk het gebruik van de wasmachine, de droogkast en de vaatwasmachine uit tot na 20 uur of tot in de daluren.
• Was op lagere temperaturen, bijvoorbeeld op
30 °C.
• Hang de was te drogen in plaats van hem in
de droogkast te stoppen.
• Gebruik je laptop in plaats van je vaste computer.
• Trek de stekker van weinig gebruikte toestellen
uit, want ze kunnen elektriciteit verbruiken ter
hoogte van de transformator, de accumulator,
…
• Dek je kookpotten altijd af; zo bespaar je 30 %
energie!
• Laat gerechten in openlucht afkoelen voor je
ze in de koelkast zet.
• Geef de voorkeur aan een microgolfoven,
want die verslindt 10 keer minder energie.
• Ontdooi je koel- of vrieskast zodra je ijsafzetting vaststelt: een ijslaag van 3 cm verdubbelt
je energieverbruik.

Als het dan toch zover is
Wanneer het afschakelplan in werking treedt, zorg er
dan voor dat je gsm opgeladen is. Hou er wel rekening
mee dat de mobiele en vaste telefoonnetwerken verstoord kunnen zijn. Maak een urgentiekit, met onder andere een radio op batterijen, een zaklamp, theelichtjes,
eventueel medicijnen, dekens, warme kledij, … Voorzie
eten dat koud kan gegeten worden en warm water in
thermosflessen (bv. voor babyflesjes). Hou je diepvriezer
goed gesloten (een stroomonderbreking van 3 à 4 uur
doet je eten niet ontdooien) en leg er een zak ijsblokjes
in ter controle na de stroomonderbreking.
Denk ook aan de buurt! Verwittig je kennissen, familie
en kwetsbare buren wanneer er een afschakeling wordt
aangekondigd.
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POLITIE

NIEUWE
TELEFOONNUMMERS!

Jouw wijkagent
Heb je vragen voor de politie die te
maken hebben met de buurt waar
je woont? Heb je problemen met de
buren en slaag je er niet in om die
uit te praten? Heb je iets verdachts
gezien of gehoord en het is niet
dringend?
Laat het ons weten! De wijkagent is
er voor jou.
Jouw aanspreekpunt
Hiernaast geven we een overzicht
van de verschillende wijken in je
gemeente en de verantwoordelijke
wijkinspecteurs.

Een noodgeval? Bel 101 of 112.
Wijk

Wijkinspecteur

Negenmanneke

• Hans DE MOL
T 02 363 94 81, GSM 0497 79 42 94,
hans.demol@politiezennevallei.be

Jouw politiepost
OPENINGSUREN WIJKKANTOOR:
• van maandag tot vrijdag:
van 8 tot 12 uur.
• zaterdag en zondag: gesloten.
• gesloten op feestdagen.

“

In de wijk wil ik zorgen
voor orde, rust en veiligheid. Het is mijn taak om
zo vaak als mogelijk in de
wijk aanwezig te zijn en
toezicht te houden. Ik ben
er voor jou en sta je graag
te woord.
Aarzel dus niet om mij aan
te spreken als je advies
nodig hebt, iets wenst te
melden of gewoon een
vraag wilt stellen. Op deze
manier kunnen eventuele
problemen snel aangepakt worden.
Want jouw wijk is
mijn zorg.
UW WIJKINSPECTEUR

infoleeuw

• David BOSSIN
T 02 363 94 81, GSM 0470 80 81 68,
david.bossin@politiezennevallei.be
Ruisbroek

• Cindy HEBBELINCK
T 02 363 94 82, GSM 0476 57 45 79
cindy.hebbelinck@politiezennevallei.be

Vlezenbeek

• Patrick PATERNOT
T 02 363 94 81, GSM 0499 55 67 56
patrick.paternot@politiezennevallei.be

Zuun

• Andy VELKENEERS
T 02 363 94 82, GSM 0493 09 45 27
andy.velkeneers@politiezennevallei.be

Leeuw centrum

• Curt SONNEVILLE
T 02 363 94 82, GSM 0499 55 67 54
curt.sonneville@politiezennevallei.be
• Pascal DEPRETER
T 02 363 94 81, GSM 0499 55 67 55
pascal.depreter@politiezennevallei.be

Teamcoördinator
hoofdinspecteur Rudi WAUTERS
T 02 363 94 80, GSM 0499 55 67 53, rudi.wauters@politiezennevallei.be

Politiepost Sint-Pieters-Leeuw – Zuun
Generaal Lemanstraat 47, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 363 94 80

MARKTEN

Wekelijkse markt
Ben je op zoek naar dagverse producten? Heb je nog geen
brood voor het weekend? Ga naar de vrijdagmarkt aan de Rink.
Daar vind je wekelijks een waaier aan lekkers uit de regio en ver
daarbuiten.
Elke vrijdagnamiddag tussen 15 en 19 uur komen een twintigtal
marktkramers naar het centrum van Leeuw om je de lekkerste
producten aan te bieden. Heel wat producten komen uit de Korte Keten waarbij onze lokale producenten hun lekkers zelf komen
verkopen op onze markt. Groenten, fruit, vlees, vis, … aan de
beste prijs-kwaliteitverhouding, dicht bij huis én bij mekaar.
En dat intussen al meer dan 10 jaar!
De wekelijkse markt is ook een ontmoetingsplaats voor vrienden
en kennissen, waar je gezellig het weekend kan inzetten.

Zondag 11 november

Jaarmarkt
Op zondag 11 november is het jaarmarkt
in Leeuw centrum. Het wordt weer een
echt volksfeest met diepgewortelde tradities zoals de niet te missen dierenwedstrijden, de vele kramen en attracties en
vooral de gezellige sfeer!

Tot vrijdag!
dienst Markten, T 02 371 22 53

Traditioneel worden er ook wedstrijden
voor paarden en duiven en een tentoonstelling van schapen, geiten, pluimvee
en konijnen gehouden. Wie inlichtingen
wil of wil deelnemen kan terecht op het
nummer 02 371 63 25.
In het Colomakasteel kan je het 77ste
herfstsalon van de Leeuwse Kunstkring
LeeuwArt bezoeken.
Aan het gemeentehuis kan je dan weer
genieten van dans- en muziekoptredens
van o.a. Dance O’Mania, Rudi Tastenoe,
L&A Dance Company en Amaryllis Temmerman (bekend van o.m. “Eén moment” en “Vol mooie dromen”) in samenwerking met Stadsradio Halle.

Ook dit jaar kan je gebruik maken van de
pendeldiensten.

Beelden © Tineke De Vos

• Heel de dag rijden er bussen tussen
de parking van de Makro en kruispunt
Pauwke.
• In Vlezenbeek is er een shuttledienst
tussen het Gemeenteplein en de Brusselbaan van 9 tot 17 uur.
• In Ruisbroek rijdt een busdienst tussen
het Stationsplein en kruispunt Pauwke,
tevens van 9 tot 17 uur.
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MILIEU

Van 19 tot 23 november

Week van de
Afvalophaler
Van 19 tot 23 november heeft de Week van de
Afvalophaler plaats.
Dit jaar ligt de nadruk op het correct aanbieden van
afval. Enkele tips:
• Zet je afval buiten volgens de uren die op je afvalkalender zijn opgegeven.
• Zet je zak of doos goed zichtbaar aan de straatkant
op openbaar terrein zodat die in beide rijrichtingen
goed te zien is.
• De afvalzak of doos met papier en karton mag niet
meer dan 15 kg wegen.
• Stop je zak niet overvol en knoop of bind je zak stevig
dicht zodat de ophaler deze gemakkelijk met één
hand bovenaan aan de knoop kan vastgrijpen.
Gebruik dus geen tape om je zak dicht te kleven!
• Het gebruik van een bak of mand om je afvalzak in te
plaatsen, is toegestaan, maar doe dat zonder deksel
zodat de ophaler hem makkelijk kan meenemen.

Specifiek voor restafvalzakken:
• Enkel restafvalzakken van de gemeente zijn toegelaten. Waar je restafvalzakken kan aankopen, vind je
op je afvalkalender of op de website van Sint-PietersLeeuw.
• Scherpe voorwerpen zoals glasscherven mogen in de
restafvalzak maar pak ze goed in om verwondingen
aan uitstekende scherpe voorwerpen te vermijden.
• Dichtgeplakte zakken worden niet meer meegenomen door de ophalers. Op de zak zal dan, zoals bij
een fout gesorteerde pmd-zak, een sticker gekleefd
worden met de boodschap dat deze niet correct is
aangeboden. Correct aangeboden zakken nemen
we natuurlijk met plezier wel mee!

MEER TIPS: www.houhetnet.be

infoleeuw

Ook in het recyclagepark van Sint-Pieters-Leeuw kan je
met je afval terecht. Het park vind je aan de Pepingensesteenweg 246 en is geopend van dinsdag tot vrijdag
van 11 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur. Het
recyclagepark is toegankelijk voor alle inwoners van
de gemeente. Bij de ingang zal de parkwachter naar
je identiteitskaart vragen en tegelijk controleren welke
afvalstoffen je hebt meegebracht.

Is je afvalkalender zoek of wil je weten waar je glasbollen
vindt in Sint-Pieters-Leeuw? Of wens je meer info over
de handige Recycle-app? Je kan alles terugvinden op
www.intradura.be/nl/inzameling-sint-pieters-leeuw.
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INFOSESSIE: dinsdag 20 november

Provinciale groepsaankoop
breidt uit

Nieuw
in de
bibliotheek

Tien klimaatacties
die werken
van Pieter Boussemaere: jouw praktische
gids met wetenschappelijk onderbouwde
oplossingen.
Dankzij de provinciale groepsaankoop plaatsten al zo’n
400 gezinnen zonnepanelen of dakisolatie en dat tegen
een scherpe, maar correcte prijs. Dit jaar breiden we deze
groepsaankoop verder uit.
Sinds 16 april 2018 kan je als inwoner van Vlaams-Brabant
intekenen op een groepsaankoop voor (spouw)muurisolatie
of ramen. Grijp dus de kans om je woning nog beter te isoleren en je wooncomfort te laten stijgen. Naast deze nieuwe
groepsaankopen kan je nog steeds inschrijven voor dakisolatie of zonnepanelen.
Samen met vier lokale partners, IGO, Pajopower, 3Wplus en
De Kringwinkel Hageland, selecteerde de provincie enkele
aannemers. Ze kregen hierbij steun van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen. Kiezen voor de provinciale groepsaankoop is dus drie keer winnen. Niet alleen stoot je minder
CO2 uit en bespaar je op je energiefactuur, je helpt ook onze
lokale economie bloeien.
Ben je overtuigd van onze groepsaankoop? Schrijf je dan snel
in en maak vrijblijvend een afspraak met onze aannemers.

Tien klimaatacties die werken is een boek dat
de klimaatkwestie reduceert tot de essentie en
vertrekt van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek biedt het tien
persoonlijke acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken. Sommige acties
vragen tijd en/of geld, maar de meeste acties
zijn onmiddellijk uitvoerbaar en voor iedereen
toegankelijk.
De Tien klimaatacties die werken is dan ook
een afvinklijst die je niet meteen, maar binnen
een bepaalde termijn tracht te realiseren. Kies
zelf je momenten. Zorg ervoor dat je je eigen
streefdatum haalt.
De schrijver belooft je: wie slaagt, heeft zowat
het maximale gedaan wat op individueel vlak
mogelijk is. Dan ben je niet langer een toeschouwer, maar een deel van de oplossing.
De afvinklijst kan je downloaden op
www.10klimaatacties.be.

Heb je toch nog vragen of wil je nog meer informatie? Kom
dan naar de infosessie. Je krijgt er meer info over de aanpak,
mogelijke premies en leningen en kan er kennismaken met
de aannemer en installateurs.

BOEKVOORSTELLING DOOR
PIETER BOUSSEMAERE

WANNEER: De infosessie rond isolatie vindt plaats op

WANNEER: 15 november om 20 uur.
WAAR: Zaal De Oude Post, Kardinaal

dinsdag 20 november om 20 uur.
WAAR: op de Roosezolder van het kasteel Coloma,
Joseph Depauwstraat 25.
www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen

Cardijnstraat 9, 1500 Halle.
Deze lezing is gratis en wordt georganiseerd door Pajopower cvba-so in
samenwerking met de stad Halle in het
kader van de November Wereldmaand.

NOVEMBER 2018

12

WONEN

Medewerker project
woonclub
Goedkope
energielening loopt
bijna ten einde

Wie een goedkope lening wil voor energiebesparende maatregelen, moet zich
reppen. Vanaf 2019 is de Vlaamse energielening er enkel nog voor de sociale doelgroep.
Nog tot eind dit jaar komt iedereen in aanmerking voor het verkrijgen van de Vlaamse Energielening voor energiebesparende
maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen,
energiezuinige ventilatiesystemen, zuinige
verwarmingsinstallaties, … Met de Vlaamse
Energielening kan je een maximumbedrag
van 15.000 euro lenen voor een maximumlooptijd van 8 jaar. De rente bedraagt 2
procent. Voor wie nog een energielening
wil bekomen, is het belangrijk om de
aanvraag ten allerlaatste op 30 november
2018 volledig in te dienen. Op die manier
kunnen deze dossiers nog verwerkt worden
voor de start van het nieuwe jaar.
Vanaf 2019 kan enkel nog de kwetsbare
doelgroep een beroep doen op de energielening. Ben je alleenstaande, gepensioneerd, of heb je een laag inkomen, ga
dan zeker even na of je tot de doelgroep
behoort.

Wil je nog gebruik maken van de
Vlaamse energielening?
Surf dan naar www.3wplus.be/energie om
alle nodige info en documenten te verkrijgen of mail naar energie@3wplus.be.

infoleeuw

De woonclub is een initiatief om mensen uit Sint-Pieters-Leeuw,
Beersel en Halle te ondersteunen tijdens hun zoektocht naar een
nieuwe woning. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers om deelnemers van de woonclub te begeleiden met hun zoektocht naar
een woning.

Functie vrijwilliger
Medewerker project woonclub.

Takenpakket:
• je ondersteunt de woonbegeleider bij de organisatie van de
woonclub;
• je zoekt samen met de deelnemers naar een woning via het
internet, belt samen naar een eigenaar en maakt eventuele
afspraken met de eigenaar;
• je gaat mee op huisbezoek met de deelnemers;
•…

Profiel vrijwilliger:
•
•
•
•

je houdt van persoonlijk contact;
je bent geduldig;
je vindt je weg op het internet;
je kan mensen motiveren.

Gevraagde talenkennis
Nederlands: goede kennis (mondeling en/of schriftelijk).
De kennis van andere talen is een pluspunt.

Wanneer
Elke 3de maandag van de maand in Ruisbroek van 14 tot 16 uur.
(In Halle en Beersel wordt het huurcafé georganiseerd op de 1ste
en 2de maandag van de maand.)

Vergoeding
• Reële kostenvergoeding (terugbetaling van kosten openbaar
vervoer).
• Kilometervergoeding.
Woonwinkel Zennevallei, Sociale Campus Hemelrijck
Fabriekstraat 1B, 1601 Ruisbroek,
T 02 371 03 47 of 04 70 90 12 84,
nele.vandercammen@woonwinkelzennevallei.be

VACATURE

Het gemeentebestuur zoekt een

Dienstverantwoordelijke Kinderdagverblijven (M/V)
B1-B3 niveau • voltijdse prestaties (38/38) • statutair verband

Als dienstverantwoordelijke Kinderdagverblijven sta je
aan het hoofd van de cel Kinderdagverblijven en heb
je leiding over de kindbegeleiders. Je staat onder de
hiërarchische leiding van de beleidsmedewerker aan
wie rechtstreeks wordt gerapporteerd.
De cel Kinderdagverblijven beoogt een kwaliteitsvolle
voorschoolse dagopvang van kinderen van 0 tot 36
maanden en bestaat uit de kinderdagverblijven Het
Welpennest, De Boomhut en De Speelboot.

Voorwaarden
• Je moet voldoen aan de vereisten i.v.m. de taalkennis
opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• Je moet een onderdaan zijn van de EER of van de
Zwitserse Bondsstaat.
• Je moet beschikken over een bachelordiploma of
een diploma hoger onderwijs van één cyclus (zie infobundel voor de specifieke voorwaarden).

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 waarbij relevante beroepservaring wordt gevalideerd.
• Maaltijdcheques.
• Tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar
vervoer.
• Fietspremie.
• Hospitalisatieverzekering.

Infobundel
Je kan een infobundel raadplegen op onze website
www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of opvragen bij
de personeelsdienst (02 371 63 46,
personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be).

Selectieprocedure & werfreserve
De betrekking wordt begeven bij procedure van aanwerving. Indien je geslaagd bent voor de vergelijkende
selectieprocedure, word je volgens je behaalde resultaat
opgenomen in een werfreserve met een geldigheidsduur
van 1 jaar en deze kan max. verlengd worden met 2 jaar.
De selectieprocedure gaat door in november/december.

Solliciteren
Vul het sollicitatieformulier digitaal in via onze website
www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures en laad je diploma samen met je motivatiebrief op. Als je geen internet
hebt, kan je het sollicitatieformulier (op te vragen bij de
personeelsdienst) 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.
E-mailen mag ook: sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be.
Op 14 november 2018 sluiten we deze vacature af en
aanvaarden wij voor deze functie geen kandidaturen
meer.

NOVEMBER 2018
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JUBILARISSEN

Jubilarissen

GOUDEN BRUILOFT / 12 JULI
Willem Zeeuwe en Denise Danau

DIAMANTEN BRUILOFT / 14 JULI
Félix Verhoeven en Yvette Deschodt

GOUDEN BRUILOFT / 28 JULI
Victor Lang en Bertha Schoukens

GOUDEN BRUILOFT / 13 JULI
Armand Pint en Magda Borremans

GOUDEN BRUILOFT / 27 JULI
Ferdinand Kimpe en Trinette Lichtert

BRILJANTEN BRUILOFT / 29 JULI
Marcel Vierendeel en Arlette De Weerdt

Proficiat!
infoleeuw

INFO

Wij werken aan …
> Collector Zuunbeek – fase 2
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer Hoogstraat onderbroken
november 2017
voorjaar 2019

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.

Ken jij BE-Alert al?
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee
de overheid jou kan
verwittigen in een noodsituatie. Het werd in
2014 opgestart door het
Crisiscentrum. Gedurende twee jaar konden
33 gemeenten BE-Alert
testen, evalueren en zo verbeteringen aanbrengen.

Woensdag 14 november

Momenteel beschikken alle overheden van het land over een
alarmeringssysteem, om de veiligheid van hun inwoners te kunnen waarborgen. Dankzij BE-Alert kan je rechtstreeks informatie
krijgen via sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn
of e-mail.

Op woensdag 14 november kan je tussen
10 en 17 uur naar de seniorenbeurs 2018.
Je kan er terecht voor informatie, animatie,
demonstraties, hapjes en drankjes.
WAAR: Zonnig Leven,
Jan Vanderstraetenstraat 198 in
Sint-Pieters-Leeuw.

In geval van nood, zal jouw gemeente, provincie of het Ministerie van Binnenlandse Zaken proberen om je zo snel én duidelijk
mogelijk de nodige aanbevelingen te geven. Zo weet je meteen
wat te doen om jezelf en anderen in veiligheid te brengen bv.
ramen en deuren sluiten bij een brand.

Leeuwse
seniorenbeurs

• Erik Devillé, T 02 371 03 49
• Karin Poldervaart, T 02 377 03 55
• www.sint-pieters-leeuw.be
Wie gebruik wenst te maken van vervoer
naar de Leeuwse seniorenbeurs kan bellen
op 02 332 59 53.

Op 5 juli deed Sint-Pieters-Leeuw een test. De gemeente stuurde
1.005 sms-berichten en 891 mails naar inwoners die reeds ingeschreven zijn. 1002 sms’en (99,7 %) bereikten hun bestemming, Bij
de mailberichten was dat 100 %!
Vandaag zijn er al meer dan 420.000 registraties op BE-Alert.
Nog niet ingeschreven? Dat kan door je gegevens in te vullen
op http://be-alert.be/nl. Zo ga je ook meteen mee de BE-Alert
Challenge aan om tegen eind 2018 meer dan 520.000 registraties te halen.
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