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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
28 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

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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Op vrijdag 1 november en maandag
11 november zijn alle gemeentelijke- en
sociale diensten gesloten.
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Beste
Leeuwenaar
Op 19 september moesten we afscheid nemen
van eregemeenteraadslid Frans Vanderkelen. Het
gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw betuigt zijn
medeleven aan familie en vrienden. We wensen hen
veel sterkte in deze moeilijke periode.

Leeuw neemt afscheid van
eregemeenteraadslid Frans
Vanderkelen

Binnenkort herdenken heel wat Leeuwenaars hun
overleden familieleden en vrienden. We trekken
met zijn allen naar het kerkhof en trachten de
herinnering aan onze dierbaren levendig te houden.
Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw vindt
het belangrijk dat dit kan op begraafplaatsen die de
overledenen in ere houden. We hebben dan ook de
opdracht gegeven aan landschapsarchitect, Andy
Malengier, om een toekomstvisie uit te werken voor onze
begraafplaatsen. We nodigen jullie graag uit op één
van onze infomomenten om kennis te maken met dit
masterplan. Meer info vind je op pg. 4.
We werken er ook hard aan om een dementie
vriendelijke gemeente te zijn. Allerlei diensten en
initiatieven zorgen ervoor dat Leeuwenaars met
dementie zich goed voelen in onze gemeente. Soms
komt de steun voor deze mensen uit iets onverwachtere
hoek; zo gaat de kunstacademie aan de slag met het
thema en zullen ze tijdens de jaarmarkt op 11 november
en de kerstmarkt kunstwerken verkopen ten voordele
van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.
We hopen jullie natuurlijk allemaal te ontmoeten op
11 november! De jaarmarkt belooft opnieuw een
onvergetelijke dag te worden. We maken ons klaar
voor een gezellige markt met heel wat randanimatie en
optredens. De pendeldiensten staan alvast paraat om
jullie veilig van en naar de jaarmarkt te brengen.
Organiseer je zelf een evenement binnenkort? Kijk dan
ook even op pg. 7 voor de voorwaarden rond het
inzetten van bewaking. Zo kan je op een veilige en
reglementaire manier genieten van het evenement.

Op 19 september jongstleden overleed eregemeenteraadslid Frans
Vanderkelen.
Frans Vanderkelen was gemeenteraadslid van 6 januari 1983 tot eind
2012. Op 12 december 2013 kende
de gemeenteraad hem de titel van
eregemeenteraadslid toe.
De voorbije jaren liet de gezondheid
hem in de steek. Frans overleed op
83-jarige leeftijd.
Wij bieden de familie van Frans
namens de Leeuwse bevolking ons
oprecht medeleven aan.

Wij kijken er alvast naar uit om samen het glas te heffen
op de jaarmarkt!
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Infoavonden toekomstvisie begraafplaatsen
Op 5 maart 2018 kreeg landschapsarchitect, Andy Malengier, de opdracht van het bestuur om een beleidsvisie rond
de begraafplaatsen in Sint-Pieters-Leeuw te ontwikkelen.
Tijdens twee infoavonden zal hij samen met ‘Hekate’, dat instond voor het erfkundig onderzoek, het masterplan
toelichten. De h
 uidige situatie wordt besproken, het erfkundig onderzoek wordt toegelicht en de toekomstplannen
voor de herinrichting van de begraafplaatsen worden aan de hand van een 3D-voorstelling uit de doeken gedaan.
Data infoavonden
Voor de begraafplaatsen van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem
Dinsdag 26 november van 19 tot 19.45 uur in de theaterzaal van
OC de Merselborre, Schaliestraat 2, 1602 Sint-Pieters-Leeuw.
Voor de begraafplaats van Vlezenbeek
Dinsdag 26 november van 20 tot 20.45 uur in de theaterzaal van
OC de Merselborre, Schaliestraat 2, 1602 Sint-Pieters-Leeuw.
Voor de begraafplaats van Ruisbroek
Dinsdag 19 november van 19 tot 20 uur in dienstencentrum
’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, 1601 Sint-Pieters-Leeuw.
Voor de begraafplaats van Zuun
Dinsdag 19 november van 20.30 tot 21.30 uur in dienstencentrum
Meander, Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Dienst Patrimonium, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 22 87

Wij zoeken nieuwe uitbater
voor het cultuurcafé
‘De Merselborre’
Het gemeentebestuur gaat over tot een openbare
procedure voor de concessie m.b.t. de uitbating van
cultuurcafé ‘De Merselborre’ in Vlezenbeek. De concessie
gaat in vanaf 1 februari 2020 voor de duur van 9 jaar.
Heb je interesse? Het bestek met inschrijvingsformulieren kan je bekomen bij het afdelingshoofd Burgergerichte
Zaken. De inschrijver moet een visietekst over de uitbating met financieel plan voorleggen en dit samen met het
inschrijvingsformulier indienen. De uiterste indieningsdatum is vrijdag 13 december 2019 om 10 uur.
Info en bestek met inschrijvingsformulier: Marina Bosmans, afdelingshoofd Burgergerichte Zaken, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, marina.bosmans@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 63 20 of T 0497 51 68 85.
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Nieuwe uitgave van Lewe:

“Op zoek naar de Sint-Gorikskapel” door Raf Meert.
Ooit stond in het centrum van de gemeente de Sint-
Gorikskapel. Doorheen de jaren hebben meerdere
auteurs getracht haar precieze ligging vast te stellen.
In 2015 pakte Raf Meert met grondige historische diepgang het raadsel aan. Het resultaat was verrassend en
wordt in deze Lewe aan de lezer aangeboden.
Zijn studie vult een leemte op in de h
 eemkundige
geschiedenis van ons dorp. Aan de hand van
geschreven documenten uit het verre verleden, legt
hij finaal de juiste ligging vast. De studie is helder en
gestructureerd opgebouwd, zodat je als lezer steeds
vlot kan volgen.
Voor wie minder vertrouwd mocht zijn met sommige
plaatsnamen in het centrum van de gemeente, heeft de
werkgroep in samenspraak met de auteur getracht de
beschreven plekken met een foto in beeld te b
 rengen.
Lewe is een uitgave van de gemeentelijke Werkgroep
voor Streek- en Volkskunde.

Op zoek naar de Sint-
Gorikskapel (108 pg.)
Auteur: Raf Meert
Prijs: 5 euro.
Een jaarabonnement op de publicaties van de werkgroep kost 8 euro. Verkrijgbaar bij de gemeentelijke
werkgroep voor Streek- en volkskunde,
heemkunde@sint-pieters-leeuw.be

Maandag 11 november

Jaarmarkt

Op maandag 11 november ontmoeten we elkaar terug
op de jaarmarkt in Leeuw centrum, een echt volksfeest
met diepgewortelde t radities zoals de niet te missen
dierenwedstrijden, de vele kramen en attracties en vooral de gezellige sfeer!
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 T 02 371 63 25.
In het Colomakasteel kan je het 78ste herfstsalon van
de Leeuwse Kunstkring LeeuwArt bezoeken en aan het
gemeentehuis kan je genieten van dans- en muziek
optredens.

© Julien Steens

Pendeldiensten
• Tussen 9 en 21 uur rijden er bussen tussen de parking
van de Makro en het kruispunt Pauwke.
• In Vlezenbeek is er een shuttledienst tussen het
Gemeenteplein en de Brusselbaan tussen 9 en 17 uur.
• In Ruisbroek rijdt er een busdienst tussen het Stationsplein en kruispunt Pauwke tussen 9 en 17 uur.
Dienst Markten, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 92,
markten@sint-pieters-leeuw.be
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WONEN

Rookmelders redden levens:
nieuwe regels vanaf 1 januari 2020
Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens.
Meer nog dan vuur, is het vooral de rook die slachtoffers maakt. Die rook is verstikkend en verspreidt zich
razendsnel. Rookmelders zijn dan ook een eenvoudige
en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van
brand. Ze zijn helemaal niet duur en makkelijk zelf te
plaatsen. Zodra de rookmelder rook opmerkt, zorgt het
alarmsignaal ervoor dat jij en je huisgenoten zich tijdig
in veiligheid kunnen brengen.
Sinds 2013 zijn rookmelders al verplicht in een aantal
gevallen: in huurwoningen, studentenwoningen, nieuwbouwwoningen, gerenoveerde woningen. De verhuurder die een woning verhuurt zonder rookmelders, is
bijgevolg strafbaar.
Vanaf 1 januari 2020 is het ook verplicht om in je eigen
woning rookmelders te plaatsen. Wacht dus niet langer
en plaats zo snel mogelijk rookmelders.
Om wettelijk in orde te zijn moet een zelfstandige
woning (eengezinswoning, appartement of studio) of
kamerwoning op elke verdieping (ook op zolders en in
kelders die rechtstreeks toegankelijk zijn en waarin zich
technische installaties bevinden) minstens één rook
melder hebben. In kamerwoningen moet er in elke
kamer een rookmelder zijn.
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Om een rookmelder te plaatsen heb je geen vakman
nodig. De meeste toestellen werken op batterijen
en zijn eenvoudig te bevestigen. Om te weten of de
batterij nog werkt, test je het toestel best regelmatig.
Kies daarom een toestel dat beschikt over een testknop.
Raadpleeg altijd de handleiding van de fabrikant. De
rookmelder moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan
de norm NBN EN 14604.
Om zeker te zijn dat de rookmelder goed werkt, moet
je hem op de juiste plaats hangen, best in het midden
van het plafond. Het is af te raden om rookmelders in
keukens, badkamers of garages te plaatsen.
Wie nog vragen heeft, kan voor meer informatie steeds
terecht bij Woonwinkel Zennevallei.
Permanentie (vrij toegankelijk) op woensdag en donder
dag van 9u tot 12u in het Hemelrijck, Fabriekstraat
1B, Ruisbroek of op woensdag van 13u tot 15u in het
gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
www.woonwinkelzennevallei.be of
info@woonwinkelzennevallei.be

VEILIGHEID

INZET SECURITY VRIJWILLIGERS
De meeste evenementen of occasionele dansgelegen
heden (vb. fuiven) in de gemeente worden georganiseerd
door (lokale) verenigingen. Zij rekenen vaak op tientallen
vrijwilligers voor de bewaking, maar wist je dat je voor
sommige activiteiten private bewaking nodig hebt zoals
bijvoorbeeld voor de security op fuiven?
Het organiseren en uitvoeren van bewakingsactiviteiten
is altijd vergunningsplichtig. De wetgeving voorziet maar
één uitzondering, het zogenaamde v
 erenigingsregime
of uitzonderingsregime. Hiermee wordt ruimte gecreëerd
voor een soepelere organisatie van toezicht bij eigen,
niet-commerciële activiteiten.
Om aan dit verenigings- of u
 itzonderingsregime te
voldoen, moet je als organisator aan drie hoofd
voorwaarden voldoen:
1. het gaat om een evenement of een occasionele
dansgelegenheid (fuif);
2. de organiserende vereniging beoogt geen winst
oogmerk en streeft een ander doel na dan de organisatie of het faciliteren van evenementen;
3. de personen die voor bewakingsactiviteiten worden
ingezet zijn leden van de organiserende vereniging
of hebben er een aanwijsbare band mee.
Als je niet aan deze hoofdvoorwaarden v
 oldoet, moet
je verplicht beroep doen op een vergunde bewakings
onderneming.

Bijkomende voorwaarden
Als je wél aan de hoofdvoorwaarden voldoet, kan je
als organiserende vereniging dus beroep doen op het
verenigings-/uitzonderingsregime. Let wel: je moet dan
bijkomend voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. h
 et gaat uitsluitend om de uitoefening van
activiteiten van statische bewaking van roerende of
onroerende goederen en toezicht op en c
 ontrole
van het publiek met het oog op het v
 erzekeren van
het veilig en vlot verloop van het evenement of de
occasionele dansgelegenheid;
2. de personen die je de bewakingsactiviteiten laat
uitoefenen, mogen dit maximaal vier keer per jaar
doen;
3. ze mogen dit enkel onbezoldigd doen en mogen
geen vergoeding in natura of fooien ontvangen.
4. Persoonsvoorwaarden:
• minstens 18 jaar zijn als uitvoerder en 21 jaar als
leidinggevende;
• gedurende minimaal drie jaar een wettige verblijfplaats in België hebben;
• bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen;
• in de voorbije drie jaar niet het voorwerp h
 ebben
uitgemaakt van een beslissing waarbij werd
vastgesteld dat er niet werd voldaan aan de
veiligheidsvoorwaarden;
• bepaalde beroepen niet uitoefenen (o.a. een functie
in penitentiaire instellingen, wapenhandelaar, …);
• de laatste drie jaar geen lid geweest zijn van de
inlichtingen- of politiediensten.

Voor meer info over het verenigingsregime en de
aanvraagprocedure:
Dienst Maatschappelijke Veiligheid,
T 02 371 63 18 of T 02 371 22 93,
maatschappelijkeveiligheid@sint-pieters-leeuw.be,
www.sint-pieters-leeuw.be/aanvraag-evenementen

NOVEMBER 2019

7

8

LEVEN EN WELZIJN

Sint-Pieters-Leeuw profileert zich als een
dementievriendelijke gemeente
We kunnen er niet omheen; de bevolking wordt ouder,
de maatschappij vergrijst en het aantal hoogbejaarden
(80- en 90-plussers) stijgt. De verzilvering van onze
maatschappij noemen we dat. Niet toevallig kreeg het
Leeuwse woonzorgcentrum nu al bijna 10 jaar geleden de
naam ‘Zilverlinde’.
Jammer genoeg stijgt binnen die ouder wordende
bevolking ook het aantal mensen met dementie. In
Vlaanderen zijn ruim 130.000 personen dement en ook
jong-dementie neemt toe. Tegen 2060 wordt er een verdubbeling verwacht van het aantal mensen met dementie. De ziekte treft niet alleen mensen met dementie zelf
maar ook de mensen rond hen. Ongeveer 70% van hen
woont immers thuis en wordt verzorgd door n
 aaste familie
en/of hun omgeving (bron: Expertisecentrum D
 ementie
Vlaanderen).
Redenen genoeg om verder te werken aan een
“Dementievriendelijk Sint-Pieters-Leeuw”. Personen met
dementie en hun mantelzorgers moeten blijvend k ansen
krijgen om zich verder te ontplooien. Levenskwaliteit,
respect en inclusie staan hierbij voorop.

Bestaande initiatieven in onze gemeente
In Sint-Pieters-Leeuw bestaan er al heel wat initiatieven
voor personen met dementie en hun mantelzorgers: werkgroepen rond dementie binnen de woonzorgcentra, een
zintuigenwandeling rond Zonnig Leven voor de bewoners
van WZC Zilverlinde en hun mantelzorgers, een Alzheimerquiz waarvan de opbrengst naar Zorgcirkels Jongdementie
gaat, praatcafés dementie in samenwerking met het
Expertisecentrum Dementie Memo en mantelzorgcafés in
de lokale dienstencentra. Daarenboven heeft ons lokaal
bestuur sinds 2013 een ouderenpsycholoog in dienst en
beschikt WZC Antonius over een dagverzorgingscentrum
met 15 plaatsen. Ook uit iets onverwachtere hoek komen
er mooie initiatieven. Denk maar aan de acties die de
Leeuwse Kunstacademie onderneemt om dementie
bespreekbaar te maken.
Uiteraard ligt er nog heel wat werk op de plank. De
voortzetting van de bestaande initiatieven en de
ontwikkeling van nieuwe initiatieven blijven belangrijk.
Bart Deconinck, bart.deconinck@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 03 46 of bij het Expertisecentrum Dementie,
memo@dementie.be, T 02 398 00 18 of T 070 224 777
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Leeuwse kunstacademie maakt
dementie bespreekbaar
Geconfronteerd worden met dementie in het gezin,
familie of vriendenkring; we krijgen er ooit allemaal op
één of andere manier mee te maken.
In de volwassenenateliers op de Leeuwse
kunstacademie is dit niet anders: de thematiek wordt
er regelmatig aangekaart door leerlingen die als
mantelzorger voor een familielid zorg dragen of in de
bres springen.
Bea Willems, beeldhouwster en leerling aan de kunstacademie, gaf de aftrap met een Facebookpagina
waarin ze haar verhaal deed over de dementie van
haar echtgenoot en hoe haar beeldhouwkunst haar
over de moeilijke momenten heen kon tillen: het
onzegbare in beeld brengen, onmacht en vervreemding omzetten in een doorleefde sculptuur. De vele
reacties op een druk beluisterd interview dat Bea gaf
op Radio 1 zette ons aan dit project te schragen op
een kunstzinnige manier: kunst inspireert, brengt mensen samen, zet aan tot dialoog en begrip.
Zo kwam De Warmste Week in het vizier. Er werd
beslist om met alle leerlingen van de jeugd- en
volwassenenateliers rond het thema dementie te
werken in de s childer- en beeldhouwersateliers.
De gemaakte kunstwerken verkopen we in de kunstacademie t ijdens de jaar- en kerstmarkt. Het publiek
wordt tevens geïnformeerd over en gesensibiliseerd
voor de problematiek van dementie en mantel
zorgers. De opbrengst van deze actie gaat naar het
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.
Afspraak op onze ‘Warmste Weekstand’ in de kunst
academie tijdens de Jaarmarkt op 11 november en
op de Kerstmarkt tijdens het kerstweekend.
kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be
Neem zeker en vast ook eens een kijkje op de
Facebookpagina van Bea Willems!

LEVEN EN WELZIJN

20 november
Lokale dienstencentra
‘t Paviljoentje, Negenhof en
Meander quizzen ten voordele
van de Alzheimerliga.
Ben je op zoek naar een namiddag vol plezier én heb je
zin om met ons het goede doel te steunen? Dan leveren
wij graag de ingrediënten voor de perfecte namiddag:
humor, muziek en interessante weetjes.
Laat jullie brein werken om een antwoord te kunnen
geven op een heleboel leuke, interessante, maar vooral
niet al te moeilijke vragen. Deze quiz is voor iedereen en
elke ploeg heeft hetzelfde einddoel: de alzheimerliga
steunen.
De quizmaster en de juryleden staan alvast te popelen
om jullie hersenen aan het werk te zetten, maar het
belangrijkste is dat we er samen een gezellige na
middag van maken. Wie vervoer nodig heeft kan dit
laten weten bij inschrijving.
Bea Willems werkt aan één van haar kunstwerken die
in het teken staan van dementie.

Wanneer? 20 november om 14 uur. Deuren: 13.30 uur.
Waar? ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek.
Inschrijven? Verplicht. Inschrijven kan in een team van
max. 4 personen tot 14 november bij het personeel in
één van de dienstencentra. Geef bij de inschrijving
alvast je ploegnaam door.
Prijs? Het inschrijvingsgeld per ploeg bedraagt 8 euro.

Iedereen valt in de prijzen!
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VACATURE

VERPLEEGKUNDIGE (m/v)
dagdienst en/of nachtdienst
voltijdse/deeltijdse prestaties – C3-C4 of BV1-BV2-BV3 niveau - contractueel verband/onbepaalde duur –

ZORGKUNDIGE (m/v)

voltijdse/deeltijdse prestaties – C1-C2 of D1-D2-D3 niveau - contractueel verband/bepaalde duur –

LOGISTIEK MEDEWERKER (m/v)

deeltijdse prestaties (19/38) – E1-E2-E3 niveau - contractueel verband/bepaalde duur –

Infobundel
Meer weten over de functies en de voorwaarden?
Download de infobundel: www.sint-pieters-leeuw.be/
vacatures of via T 02 371 63 62
personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be

Voorwaarden
Taalvoorwaarde: voldoen aan vereiste over taalkennis
opgelegd door wetten op gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966.
Nationaliteitsvoorwaarde: wereldburger zijn.
Diplomavoorwaarden
• Verpleegkundige:
beschikken over een diploma van gegradueerde
verpleegkundige of bachelor in de verpleegkunde.
• Zorgkundige:
beschikken over een brevet, kwalificatie-attest
of g
 etuigschrift dat in aanmerking komt voor het
verzorgingspersoneel in woonzorgcentra, zoals voorzien door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
• Logistiek medewerker:
geen diploma of getuigschrift vereist.

• Een aantrekkelijk loon waarbij relevante beroeps
ervaring wordt gevalideerd.
• Maaltijdcheques.
• Tussenkomst in woon-werkverkeer
met openbaar v
 ervoer of fietspremie.
• Hospitalisatieverzekering.

Bijkomende legale voordelen voor de functie van
verpleegkundige en zorgkundige
• Arbeidsduurvermindering voor 45-plussers.
• 11 % salaristoeslag voor onregelmatige prestaties.
• Nacht- en weekendvergoeding.

Solliciteren
Vul het sollicitatieformulier digitaal in via www.sint-
pieters-leeuw.be/vacatures, en laad je diploma/
brevet/kwalificatie-attest of getuigschrift samen met je
motivatiebrief op.
Heb je geen internet? Stuur het sollicitatieformulier samen
met een kopie van je diploma en motivatiebrief op
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
De poststempel of de ontvangstdatum van het e-mailbericht/digitaal sollicitatieformulier geldt als bewijs.

Selectieprocedure & werfreserve
Indien je geschikt bevonden wordt voor een sollicitatie
gesprek word je opgenomen in een lijst “verkorte
procedure” die max. 6 maanden geldig blijft.

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 ons woonzorgcentrum.
• Begeleiding en omkadering voor een goede start.

infoleeuw

Op 30 november 2019 sluiten we deze vacatures af en
aanvaarden wij voor deze functies geen kandidaturen
meer.

INFO

Vrijwillige zaalwachters gezocht!
In zaal Zonnig Leven worden tal van activiteiten g
 eorganiseerd.
Een aantal verenigingen hebben er hun vaste stek en in de
zomervakantie kunnen kinderen er terecht voor de speelplein
werking. Daarnaast wordt de zaal ook ter beschikking gesteld
aan particulieren en allerlei organisaties.
De grote zaal op het gelijkvloers, met bijhorende keuken, kan
zowel in zijn geheel gehuurd worden, als enkel één helft van de
zaal. Voor kleinere vergaderingen is er nog een lokaaltje op de
1ste verdieping. De buitenomgeving, met speel- en sportruimte,
kan eveneens gereserveerd worden.

Infoavond autovrije
schoolomgeving Ave-Maria
Basisschool
De dienst Mobiliteit zet in op veilige school
omgevingen en testte van 11 tot en met 14 juni
aan de Ave-Maria Basisschool in Vlezenbeek
de werking van een autovrije zone. Dorp werd
afgesloten voor het doorgaand verkeer ter
hoogte van de kerk en de Laudinnestraat werd
afgesloten ter hoogte van de Schreinstraat.

Als vrijwilliger ontvang je een kostenvergoeding van maximum 10
euro per dag met een maximum van 1.388,40 euro per jaar.

Op donderdag 21 november om 19.30 uur
worden de bevindingen van deze testweek
medegedeeld aan de b
 etrokken bewoners,
ouders, school en politie en kunnen ook zij hun
bevindingen m
 eedelen aan het bestuur. Iedereen is van harte welkom in de parochiezaal
Vlezenbeek, Dorp 48, 1602 Vlezenbeek.

Interesse? dienst Cultuur,
J. Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 63 08, cultuur@sint-pieters-leeuw.be

Dienst mobiliteit, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 92,
mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be

Om alles wat in het Zonnig Leven wordt georganiseerd in g
 oede
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.

Onthaalgids 2020-2021

Rechtzettingen
lijst medische vrije
beroepen

Huisartsen
Albert Claire
L.A. Schockaertstraat 120 – 1600 
Cromphout Liesbeth
Schaliestraat 21 bus 1 – 1602 

02 377 41 41
02 453 17 12

Kinesist
Dierickx Dries
Populierenlaan 5A – 1600

02 309 63 02

Tandarts
Quisthoudt Marc
Frans Timmermansstraat 65 – 1600 

02 377 55 84

Eind september viel de nieuwe onthaalgids in de
brievenbus. Helaas zijn er in de lijst met medische
beroepen e
 nkele foutjes geslopen.
Bij deze publiceren we dan ook enkele rechtzettingen.

Logopedist
Saey Sarah is niet meer als logopediste werkzaam in
onze gemeente.

Dierenarts
Lerinckx Laura (i.p.v. Peter Stegen)
Joseph Depauwstraat 57 – 1600 

Wie nog geen gids ontvangen heeft, kan er eentje
aanvragen bij de communicatiedienst via
communicatie@sint-pieters-leeuw.be

02 377 48 25

NOVEMBER 2019
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JUBILARISSEN

Jubilarissen

DIAMANTEN BRUILOFT / 12 JUNI

GOUDEN BRUILOFT / 6 SEPTEMBER

Salvatore Prizzi en Maria Giardina

Victor Renier en Yvonne De Saegher

GOUDEN BRUILOFT / 28 JUNI
Jean-Pierre Vermaut en Christiane Lefever

GOUDEN BRUILOFT / 19 AUGUSTUS
Roger Amand en Jeannine Queston

infoleeuw

GOUDEN BRUILOFT / 27 SEPTEMBER
Domenico Costantino en Denise Vanpé

DIAMANTEN BRUILOFT / 10 OKTOBER
Hubert Leroy en Amelia Evenepoel

13

Wij werken aan …
> Collector Zuunbeek Fase II:
Riolerings- en wegenwerken

Fase Victor Nonnemansstraat
Doorgaand verkeer Victor Nonnemansstraat o
 nderbroken.
30 september 2019
20 december 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

> Elia, vervanging hoogspanningslijn tussen Drogenbos en
Buizingen

Nutswerken
Geen tot weinig hinder voor het verkeer.
april 2019
november 2019
http://www.elia.be/nl/projecten/netprojecten/Drogenbos-Buizingen

> Aanleg fietspaden Galgstraat/Pepingensesteenweg
Fase 1a Galgstraat

Kruispunt H. Vanhouchestraat Pepingensesteenweg

Doorgaand verkeer onderbroken.
6 mei 2019
8 november 2019

Fase 2a kruispunt H Vanhouchestraat
Doorgaand verkeer onderbroken.
1oktober 2019
8 november 2019

Fase 2b Pepingensesteenweg
Doorgaand verkeer onderbroken.
12 november 2019
30 april 2020

> Fabriekstraat fase 2
Riolerings- en wegenwerken.
Doorgaand verkeer onderbroken.
augustus 2019
december 2020

Deel 2a tussen Wandelingstraat tot Laekebeeklaan
19 augustus 2019

20 december 2019

> Nutswerken Bergensesteenweg
(omgeving G. Wittouckstraat)

Aanleg moerbuis voltooid, aftakkingen te hernemen.
Doorgaand verkeer over 1 rijstrook.
4 november 2019
22 november 2019

Fabriekstraat deel 2a t.h.v. Laekebeeklaan
NOVEMBER 2019

De Merselborre
van 19 tot 22 uur
Basistarief: 5 euro; Niet-leden: 10 euro
vrouwen-met-vaart@hotmail.com,
02 377 87 50

Kookles: Feesten met ons Kookboek

DINSDAG 5 NOVEMBER

Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw
van 13.30 tot 15.30 uur
02 377 99 76
Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum

 andeling van +/-8 km
W
langs Pajottenlandse wegen

MAANDAG 4 EN 18 NOVEMBER

Zonnig Leven
20 uur
Basistarief: 25 euro
anton.debraekeleer@gmail.com
Chiro Zuun

5de Azuune Quiz

ZATERDAG 2 NOVEMBER

Sint-Pieterskerk
van 9.30 tot 10.30 uur

Opluisteren Allerheiligenviering

VRIJDAG 1 NOVEMBER

Kerk Vlezenbeek
van 10 tot 10.45 uur
magnus_annie@hotmail.com
Parochiaal Zangkoor Vlezenbeek

Opluisteren gebedsviering
voor Allerheiligen

VRIJDAG 1 NOVEMBER

NOVEMBER

Parochiezaal Ave Maria Basisschool
20 uur
Basistarief: 25 euro
leeuwse_natuur@yahoo.com,
https://www.natuurpunt.be/agenda/

Quiz(t) het-Quiz

ZATERDAG 9 NOVEMBER

Openbare bibliotheek
Sint-Pieters-Leeuw
van 14 tot 17 uur
Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw

CoderDojo

ZATERDAG 9 NOVEMBER

Parochiecentrum Negenmannele

Toneel “Wat nu James?”

VRIJDAG 22, ZATERDAG 23 EN
ZONDAG 24 NOVEMBER

CC Coloma
van 20 tot 22 uur
Basistarief: 6 euro; Leden: 5 euro
http://www.davidsfondsspl.be;
http://www.facebook.com/DavidsfondsSPL
Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw

Bouwen aan een gelukkige oude dag

VRIJDAG 22 NOVEMBER

Sint-Lutgardisschool
van 19.45 tot 22.15 uur
0494 13 41 19,
khslzuun@gmail.com,
www.harmoniezuun.be
Koninklijke Harmonie
Ste-Lutgardis Zuun

Wekelijkse repetitie
harmonieorkest

VRIJDAG

Kerk Beersel
gilbert.houben2@telenet.be
Senioren voor senioren

Wandelen met de Stappers

DONDERDAG

Wildersportcomplex
van 21 tot 22 uur
Basistarief: 130 euro/jaar
fvandersteen@telenet.be

Zwemmen

DINSDAG

De Merselborre
• maandag van 10 tot 11.30 uur
en van 18.30 tot 20 uur
• dinsdag van 20 tot 21.30 uur
• woensdag van 9 tot 10.30 uur
02 377 43 85,
yoga-vlezenbeek@hotmail.com
Yoga-vereniging Vlezenbeek

Yoga Vlezenbeek

MAANDAG, DINSDAG EN
WOENSDAG

WEKELIJKS

Locatie/plaats

LEGENDE

De Merselborre
van 20 tot 22 uur
Basistarief: 10 euro; KVLV
en gezinsleden en VVK: 8 euro
magnus_annie@hotmail.com,
02 377 21 33
KVLV Regio ‘k ZennePajot

Verander de klimaatverandering
met Nic Balthazar

VRIJDAG 8 NOVEMBER

Uur

CC Coloma
8, 9, 10, 16 en 17 november telkens
van 14 tot 18 uur; 11 november van
10 tot 18 uur
Cine.touchan@gmail.com
LeeuwArt

LeeuwArt: ONT-MOETEN

VAN 8 TOT 17 NOVEMBER

Zonnig Leven
van 19.45 tot 21 uur
Basistarief: 10 euro;
Niet-leden (10 beurtenkaart): 20 euro
vrouwen-met-vaart@hotmail.com,
02 377 87 50
KVLV Sint-Pieters-Leeuw

Yoga

DONDERDAG 7, 21 EN 28 NOVEMBER

Parochiezaal Breedhout
van 20 tot 21 uur
KVLV Oudenaken/
Sint-Laureins-Berchem

Yoga

DINSDAG 5, 12 EN 26 NOVEMBER

 oninklijk Museum voor
K
Midden-Afrika, Tervuren
van 11.30 tot 13.30 uur
Basistarief: 8 euro
Jeanine Schets, jeschets@gmail.com
Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum

Tentoonstelling: geschiedenis, heden en
toekomstperspectieven van het KMMA

DINSDAG 5 NOVEMBER

KVLV Sint-Pieters-Leeuw

Prijs

Info

Wandelen

 penbare bibliotheek
O
Sint-Pieters-Leeuw
van 9.30 tot 12.30 uur
Basistarief: 5 euro
02 454 54 01, info@archeduc.be
Arch’educ - Volkshogeschool
Halle-Vilvoorde

Smart Café Sint-Pieters-Leeuw:
Veilig internetten

WOENSDAG 27 NOVEMBER

Parking gemeentehuis
van 13.30 tot 15.30 uur
vrouwen-met-vaart@hotmail.com,
02 377 87 50
KVLV Sint-Pieters-Leeuw

MAANDAG 25 NOVEMBER

 penbare bibliotheek
O
Sint-Pieters-Leeuw
van 11 tot 11.30 uur
Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw

Voorleesmoment “Met het vliegtapijt de
wereld rond”

ZONDAG 24 NOVEMBER

Zonnig Leven
van 19.00 tot 23.59 uur
Dansgroep Tirkedi

Instuif internationale volksdans

ZATERDAG 23 NOVEMBER

 rijdag en zaterdag om 20 uur;
v
zondag om 15 uur
Basistarief: 10 euro
Rita Donvil, 0473 79 44 22;
rita.donvil@telenet.be
Toneel Kato

Organisatie

CC Coloma
van 20 tot 22 uur
Basistarief: 5 euro
https://www.sint-pieters-leeuw.be/
cc-coloma/zolderverdieping;
https://www.sint-pieters-leeuw.be/
online-ticketverkoop
Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw

Verdieping op zolder: Hajo Beeckman

DONDERDAG 21 NOVEMBER

Parochiecentrum Sint-Pieters-Leeuw
van 19 tot 21 uur
vellemans.chris@gmail.com,
02 378 39 64
Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum

Naaisalon - nieuw of herstellen altijd
welkom

DINSDAG 19 NOVEMBER

1750 Gaasbeek
van 14.30 tot 17 uur
Armand Stallaert 02 377 37 06 of
0479 78 28 29
Pasar Sint-Pieters-Leeuw;
www.pasar.be/St-Pieters-Leeuw

Dorpsplein, Donkerstraat,

 andeling in Sint-Kwintens-Lennik
W
(9 km)

ZONDAG 17 NOVEMBER

Sint-Lutgardiskerk
van 19.30 tot 22 uur
0489 791 972
Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun

Aperitief hapjes maken

WOENSDAG 13 NOVEMBER

Belgoo brouwerij
van 19.45 tot 23.30 uur
http://www.lambikstoempers.be
De Lambikstoempers vzw

ABC-proeverij

ZATERDAG 9 NOVEMBER

quizt-het-quiz
Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden

Wandelen
Parking gemeentehuis
8.30 uur
1,50 euro
02 377 68 15,
www.wandelclubspl.be
Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw

ZONDAG

Wildersportcomplex
van 21 tot 22.30 uur
steven.de.laat@gmail.com,
melissa.wendrickx@gmail.com
De Zuunse Karpers

Onderwaterhockey

ZATERDAG

L okaal dienstencentrum
Negenhof
van 9.30 tot 12 uur en van
13.30 tot 16.30 uur
02 377 57 86
Scrabbleclub “Negenhof”

Scrabble

VRIJDAG

