
NOVEMBER 2020

maandelijks infomagazine gemeente Sint-Pieters-Leeuw

3 >  Download de Coronalert-app

4 >  De politiezone Zennevallei blikt terug op 2019

10  >  Leeuw denkt mee 

IN
 D

IT
 N

U
M

M
ER

© Tineke De Vos 



infoleeuw

2 NUTTIGE INFO

©
 Tin

e
ke

 D
e

 V
o

s 

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

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

JOUW GEMEENTEBESTUUR

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.

Gemeenteraad op 26 november 
om 20 uur.

Secretariaat, T 02 371 22 30 of 
T 02 371 22 70,  
www.sint-pieters-leeuw.be/
agendagemeenteraad

Vrijdagmarkt Rink
Elke vrijdag van 15 tot 19 uur aan 
de Rink. 

Dienst Markten, T 02 371 22 53

GEMEENTERAAD

MARKTEN

VOLG ONS!

facebook.be/sint-pieters-leeuw

www.sint-pieters-leeuw.be

#LeeuwLeeft
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Beste Leeuwenaar

De coronacijfers zijn niet opbeurend. Ook 
niet in onze gemeente. Met aandrang 
vraag ik jullie om alle maatregelen strikt na 
te leven. Alleen zo kunnen we een totale 
lockdown vermijden. Download daarom 
zeker ook de app Coronalert. We proberen 
intussen het maatschappelijke leven 
zoveel mogelijk op veilige wijze verder te 
zetten. Zeker de essentiële zaken zoals 
gezondheidszorg, werk en school.

Jaarlijks staat de politiezone Zennevallei stil 
bij haar werking. Het jaarverslag 2019 lees 
je in dit nummer.

Onze gemeenschapswachten ken je 
wellicht al. Je kan hen herkennen aan het 
paarse uniform, maar wie ze zijn en wat ze 
doen, verneem je in deze editie.

Verder vind je meer informatie over de 
werken aan de Bergensesteenweg en 
nemen we coronaproof een duik in ons 
gemeentelijk zwembad.

Herfstmaand november kondigt donkere 
en wellicht ook koude dagen aan, maar ik 
wens dat jullie in deze moeilijke tijden toch 
op veilige wijze warmte vinden bij elkaar.

Luc Deconinck,
burgemeester

Download de Coronalert-app

Coronalert is een gratis en eenvoudig te gebruiken mobiele app 
om samen corona te verslaan. De app waarschuwt je als je in 
nauw contact bent geweest met iemand die het virus heeft. Ook 
voor contacten die je niet persoonlijk kent. Hoe meer mensen de 
app downloaden en gebruiken, hoe meer Coronalert zal helpen 
bij het opsporen van contacten en de verspreiding van het virus 
te vertragen. 

Hoe werkt Coronalert?
Coronalert waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest 
met iemand die positief testte op het coronavirus. Tenminste 
als de andere persoon ook Coronalert gebruikte toen jullie in 
contact kwamen. Bovendien gebeurt dat anoniem. Je weet 
niet wie het is en niet waar of wanneer er contact was. Nauw 
contact betekent dat je 15 minuten op een afstand van twee 
meter of minder was. Hierdoor is er een risico dat je besmet bent. 
De waarschuwing verschijnt als een melding op je telefoon. Ze 
zal ook verschijnen in de app. Je krijgt advies over welke acties 
je moet ondernemen om jezelf en anderen te beschermen.

Laat je een coronatest afnemen?
Dan kan je het resultaat direct op je smartphone ontvangen. 
Zo ben je meteen op de hoogte en kan je sneller je voorzorgen 
nemen om anderen te beschermen als je positief test. Laat de 
code van je app registreren wanneer de arts de test voorschrijft, 
of voer zelf je testcode in.

Hoe gebruik je Coronalert?

1. Download de app via je gebruikelijke app store.
2. Installeer de app en geef je toestemming om Bluetooth 

te gebruiken.
3. Check regelmatig je meldingen; zo bescherm je jezelf 

en de anderen.
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De politiezone Zennevallei
blikt terug op 2019

ONTHAAL
Aan het loket komt een oudere man. Hij vertelt dat er 
regelmatig dieven aan het werk zijn. Ze bestelen hem. 
Hij vertrouwt niemand meer, zelfs zijn zoon niet. 

“Het is noodzakelijk dat
onthaalmedewerkers van alle

markten thuis moeten zijn.”

Hij komt nu voor de derde keer langs om aangifte te 
doen. Regelmatig belt hij ook de politie met de mede-
deling dat hij bestolen is. De zoon wordt erbij gehaald. 
Blijkt dat de echtgenote van de man overleden is. Hij 
heeft het hier moeilijk mee. Hij is verward en zeer wan-
trouwig naar iedereen. 

De onthaalmedewerker licht de sociale politie in. Tevens 
worden er contacten gelegd met de sociale dienst van 
de gemeente. De man wordt verder opgevolgd.

 Vorig jaar telde de politiepost Brabantpoort
 4.606 bezoekers.

Jaarlijks staat de politiezone Zennevallei stil bij de 
politiewerking van het afgelopen jaar met het oog 
op het bepalen van al dan niet nieuwe prioriteiten en 
accenten. Dit alles wordt verwerkt in het jaarverslag 
van de zone. Corona dwong de zone dit jaar al tot een 
heel andere aanpak, maar dat was uiteraard nog niet 
het geval in 2019.

De zeven functionaliteiten in beeld
De politiezone is wettelijk verplicht om te voldoen aan 
zeven basisfunctionaliteiten:
• het verzekeren van onthaal,
• interventie,
• wijkwerking,
• opsporing en onderzoek,
• verkeer,
• genegotieerd beheer van de openbare ruimte
• slachtofferbejegening. 

Hoe deze in de praktijk worden omgezet, lees je in on-
derstaande (waargebeurde) verhalen of voorbeelden 
van specifieke aanpak.

© Tineke De Vos 
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INTERVENTIE 
28 oktober 2019 om 18.20 uur. Onze ploegen krijgen mel-
ding van een inbraak die aan de gang is in de woning 
van de broer van de meldster. “Inbrekers zijn ter plaatse 
met een blauwe wagen. De autodeur staat open.” 
Op dat moment zijn er twee ploegen bezig met een 
‘verdacht overlijden’ aan het kanaal, waarbij ook de 
officier van gerechtelijke politie aanwezig is. De vrije 
ploegen gaan ter plaatse en krijgen bijstand van de po-
litiezone Dilbeek, RAGO (de helikopter van de federale 
luchtsteun) en een hondengeleider. Eén verdachte kan 
worden gevat, de tweede ontsnapt. 

De zone telde vorig jaar 27.357 gebeurtenissen. 
In 214 gevallen ging het om een inbraak op
het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. 

WIJKWERKING
Naast schooltoezicht, woonstcontroles, bijstand aan de 
gerechtsdeurwaarder en allerhande patrouilles, wordt 
de wijkinspecteur ook ingeschakeld om via camera’s 
sluikstorters te herkennen. Hij kent de buurtbewoners het 
best en slaagt er regelmatig in verdachten te identifice-
ren. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft hier intussen 
ook al heel wat ervaring mee. 

“Wijkinspecteurs zijn de ogen en oren  
van het korps. Zichtbaarheid en 

aanspreekbaarheid zijn 
sleutelbegrippen in de wijkwerking.

De politiezone Zennevallei besteedde afgelopen jaar 
12,43 % van haar capaciteit aan wijkwerking.
Dat is goed voor 32.636 uren. 

VERKEER
Verkeersveiligheid is één van onze prioriteiten. Bij het 
uitvoeren van de verkeerstaken streeft de zone naar 
een integrale aanpak: eerst meten, daarna preventief 
informeren en sensibiliseren, waar nodig volgen maat-
regelen en een evaluatie. Zo bepalen we onze aanpak 
onder meer op basis van ongevallenanalyse en beogen 
we het verminderen van het aantal verkeersongevallen. 
Afgelopen jaar telde de zone 4 verkeersdoden. Eén do-
delijk verkeersongeval had plaats op het grondgebied 
van Sint-Pieters-Leeuw. 

De dienst Verkeer stelde 2.365 snelheids- 
overtredingen vast op het grondgebied  
van Sint-Pieters-Leeuw. 

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
De afdeling operationele ondersteuning staat in voor 
het behoud en herstellen van de openbare orde, vei-
ligheid en gezondheid, zowel de handhaving van de 
openbare orde tijdens evenementen van grote omvang 
als van kleinschalige activiteiten. 

Na overleg bepalen we de mate van ontradende 
patrouilles aan kritieke punten, patrouilles te paard, 
controles in de buurt, voet- of fietspatrouilles … Het 
behoort allemaal tot de mogelijkheden om de orde te 
garanderen.

Afgelopen jaar hadden 334 evenementen 
plaats in Sint-Pieters-Leeuw. 
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Zennevallei

ONDERZOEK EN OPSPORING 
Op 15 oktober 2019 wordt door de recherche een 
cannabisplantage aangetroffen in de Ferdinand Uylen-
broeckstraat in Sint-Pieters-Leeuw. De plantage is onder-
gebracht op de zolder van een doorsnee gezinswoning. 
Hier werd een professionele plantage opgesteld en 
geoogst. In de plantage vinden onze diensten ook een 
machinepistool terug. De verdachte van Siciliaanse 
afkomst heeft de vlucht genomen en vertoeft naar alle 
waarschijnlijkheid opnieuw in zijn thuisland. Verdachte 
werd internationaal geseind en wordt nog altijd opge-
spoord. De plantage werd ontmanteld.

Afgelopen jaar werden 365 personen gerechtelijk 
aangehouden. Dat is gemiddeld één persoon 
per dag. Daar komen nog eens 352 personen bij  
die bestuurlijk werden aangehouden. Hier betreft het 
een aanhouding voor lichtere feiten, waarbij de persoon 
enkele uren in de cel verblijft, bijvoorbeeld naar aanlei-
ding van openbaar dronkenschap en verstoring van de 
openbare orde en rust.

SLACHTOFFERBEJEGENING
Een slachtofferbejegenaar komt naar de politiepost Bra-
bantpoort waar het slachtoffer zich bevindt. De vrouw 
is volledig overstuur en beeft over het hele lichaam. Ze 
werd zwaar toegetakeld door haar man. De wacht-
officier vraagt om met het slachtoffer naar het zieken-
huis te gaan voor verzorging en om de verwondingen 
te laten vaststellen. Nadien wordt er nog wat gerief 
opgehaald in de woning en wordt het slachtoffer veilig 
ondergebracht bij een vriendin. Een dag later wordt er 
opnieuw contact opgenomen. Er gebeurt een doorver-
wijzing naar het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. 
De vrouw wordt ook ingelicht over wat er met haar part-
ner zal gebeuren. Ze wordt tevens doorverwezen naar 
het slachtofferonthaal van het Parket. 

“De functie slachtofferbejegening
bestaat uit het geven van adequate 

opvang, informatie, bijstand aan 
het slachtoffer en doorverwijzing.”

De zone werd afgelopen jaar 17 maal opgeroepen
om de nodige bejegening te verzorgen. 

Ben jij ook geboeid door deze verhalen en cijfers? 
Wil jij werken bij de politie? 

Dan teken je sowieso voor een boeiende job!
Dat is toewijding en engagement.

Dat is het maatschappelijk belang dienen.
Kom gerust eens langs en vraag meer 

informatie aan één van onze 
beroepenvoorlichters.

© Emile Devogeleer

Lees je graag meer? Het volledige jaarverslag
is terug te vinden op de website

www.lokalepolitie.be/5905
onder de rubriek Over ons.
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Ken jij de gemeenschapswachten al? 
Sinds 1 oktober 2014 zijn ze aanwezig in de straten 
van Sint-Pieters-Leeuw. Je kan hen herkennen aan het 
paarse uniform, maar weet je ook wie ze zijn en wat ze 
doen?

Gemeenschapswachten zijn er in de eerste plaats om 
het veiligheidsgevoel van de burger te verhogen. Ze 
zijn de schakel tussen de gemeente en de bevolking 
en signaleren problemen waarmee ze te maken krijgen 
aan de bevoegde gemeentelijke diensten of aan de 
politie.

Concreet spreken we over volgende taken:
• mensen bewust maken van veiligheid en 

criminaliteitspreventie;
• burgers informeren zodat hun veiligheidsgevoel 

verzekerd is;
• problemen met de veiligheid, het milieu en het 

wegennet doorgeven aan de bevoegde diensten;
• automobilisten aanspreken over het hinderlijk of 

gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen 
bewust maken van het algemeen reglement;

• kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen 
helpen oversteken;

• toezicht houden bij evenementen of activiteiten die 
georganiseerd zijn door de gemeente of een andere 
overheid;

• vaststellen van inbreuken tegen de gemeentelijke 
reglementen (GAS);

• controleren van de blauwe zone.

Elke gemeenschapswacht in Sint-Pieters-Leeuw is of 
wordt ook vaststeller. Dit wil zeggen dat hij voertuigen 
mag opschrijven die gevaarlijk of hinderlijk geparkeerd 
staan, maar ook inbreuken kunnen vaststellen rond 
loslopende honden, sluikstort, hondenpoep en niet 
onderhouden terreinen.

Momenteel zijn er 6 gemeenschapswachten actief op 
het grondgebied. Heb je iets te melden of wil je iets 
vragen, aarzel niet om hen aan te spreken als je hen 
tegenkomt. Mailen kan via 
gemeenschapswacht@sint-pieters-leeuw.be.

dienst Maatschappelijke Veiligheid
T 02 371 63 18, 
maatschappelijkeveiligheid@sint-pieters-leeuw.be

Negenmanneke
Johan Sluys
0490 58 85 55

Ruisbroek
Bart Schaukens
0490 58 85 74

Zuun
Jeroen Sacré
0490 58 85 62

Vlezenbeek
Anthony Sluys
0497 51 68 80

Sint-Pieters-Leeuw 
centrum
Jean-Marie Gallemaers 
0490 58 85 58

Oudenaken &
Sint-Laureins-Berchem
Ludo Persoons
0476 60 73 47
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Eerste fase van herinrichting van de 
Bergensesteenweg gestart
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en 
Aquafin startten op 5 oktober met de eerste fase van de herinrichting van de 
Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw. In deze eerste fase wordt er 
gewerkt aan de kruispunten met de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan. 

Drie deelfases in fase 1 van de herinrichting
De eerste fase van de herinrichting, ter hoogte van 
de kruispunten met de Georges Wittouckstraat en de 
Olmenlaan, bestaat zelf uit drie deelfases.

In de eerste deelfase wordt de Bergensesteenweg aan 
de kant van de Georges Wittouckstraat afgesloten. Het 
verkeer verplaatst zich dan over 1 versmalde rijstrook 
in elke rijrichting. De lijnbus 170 in de richting van Halle 
volgt een omleiding via de Jan Vanderstraetenstraat en 
de Frans Timmermansstraat. Er worden tijdelijke verkeers-
lichten geplaatst op het kruispunt met de Frans Baes-
straat en de Jan Vanderstraetenstraat. 

Omleiding voor fietsers in beide rijrichtingen
De werfzone ter hoogte van de Georges Wittouckstraat 
en Olmenlaan is niet bereikbaar voor fietsers. 
Fietsers in de rijrichting van Halle worden omgeleid via 
de Jan Vanderstraetenstraat, de Frans Timmermans-
straat, de Georges Wittouckstraat en de Frederik Coe-
voetstraat tot aan de Bergensesteenweg. 

Fietsers in de rijrichting van Brussel volgen ook een 
omleiding. Zij volgen de Ruisbroeksesteenweg tot aan 
het kruispunt met de Acacialaan. Daar volgen zij de 
omleiding via de Acacialaan, Parkplein, de Olmenlaan, 
de Generaal Lemanstraat, de Palmenlaan, Laurierplein 
en Dennenlaan tot aan de Bergensesteenweg. 

Eerste deelfase tot voorjaar 2021
De werken aan de Bergensesteenweg, aan de kant 
van de Georges Wittouckstraat, startten op 5 oktober. 
Volgens de huidige planning worden de werken van 
deze eerste deelfase afgerond in het voorjaar van 2021. 
Dan start de tweede deelfase van fase 1 en wordt er 
gewerkt op de Bergensesteenweg aan de kant van de 
Olmenlaan.

Vragen over fase 1 van de herinrichting?
Lees meer informatie op www.wegenenverkeer.be/ 
bergensesteenweg. Neem contact op met de 
bereikbaarheidsadviseur via het nummer  
0472 18 53 21 of via het e-mailadres  
bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be. 
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Voorbereidende nutswerken gelijk met fase 1
Tegelijkertijd met de start van fase 1 starten de nuts-
maatschappijen, onder coördinatie van Synductis met 
voorbereidende nutswerken. Deze werken moeten 
plaatsvinden voor Wegen en Verkeer kan starten met 
fase 2 van de herinrichting. 

De nutsmaatschappijen verplaatsen elektriciteitsver-
bindingen, leggen de riolering opnieuw aan, koppelen 
leidingen af, verplaatsen internetkabels ... Deze wer-
ken worden grotendeels uitgevoerd naast de weg, ter 
hoogte van het voet- of fietspad.

Vragen over de voorbereidende nutswerken?
Neem contact op via het telefoonnummer  
078 05 35 00 of via het e-mailadres sien@synductis.be 
met vermelding van het werfnummer 101774.

 

OLMENLAAN VOOR DE WERKEN

OLMENLAAN NA DE WERKEN
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NIEUW PARTICPATIEPLATFORM

Leeuw denkt mee
De gemeente lanceerde een digitaal participatie-
platform. Participatie? Inderdaad! Voortaan zullen 
de Leeuwse inwoners via het platform worden inge-
licht over de belangrijkste projecten die impact zullen 
hebben op een bepaalde wijk of buurt. Daarnaast zal 
ook feedback gevraagd worden of zelfs de keuze voor 
bepaalde beslissingen bij de inwoners worden gelegd. 

Nieuwsgierig? Surf dan zeker eens naar  
www.leeuwdenktmee.be en breng alvast je eerste  
stem uit!

Nieuwe boom op Koning Albertplein … Jij kiest! 
De werken aan de Leon Kreperlaan en het Koning 
Albertplein zijn sinds 7 september aan hun tweede fase 
toe.

Er was veel te doen omtrent het verwijderen van de 
treurwilg. Uit een verplantbaarheidsonderzoek, uitge-
voerd door onafhankelijke experts, blijkt dat de slaag-
kans om de boom te verplanten zeer klein was en 
bovendien handenvol geld kost. 

Daarom werd gezocht naar een alternatief: een nieuwe 
boom planten. Dat zal geen dun boompje zijn, maar 
een uit de kluiten gewassen boom. Zo gaat de vergroe-
ning van het plein zeker niet verloren.

Leeuwenaren krijgen stem
De treurwilg zal niet worden verplant, maar dat bete-
kent niet dat groen verdwijnt. De inwoners krijgen de 
kans een nieuwe boom te kiezen uit een Zilverlinde, een 
Europese hopbeuk of opnieuw een Treurwilg. 

Breng je stem uit op je favoriete nieuwe boom via een 
nieuw digitaal platform op www.leeuwdenktmee.be. 
Kan je niet digitaal stemmen? Vul dan onderstaand 
strookje in en deponeer het in de brievenbus van het 
gemeentehuis of dienstencentrum Negenhof.

Het planten van de nieuwe gekozen boom is dan voor-
zien in het voorjaar van 2021, wanneer het Albertplein 
volledig klaar zal zijn.

Naam:  

Voornaam: 

Ik woon in de wijk: 

Ik stem op: ❑ Zilverlinde    ❑ Europese hopbeuk    ❑ Treurwilg
*Je kan meer dan één boom aanduiden

Als je niet digitaal stemt via www.leeuwdenktmee.be, deponeer dit strookje dan in de brievenbus 
van het gemeentehuis of in de brievenbus van het lokaal dienstencentrum Negenhof. Verstuur je 
het liever met de post? Dat kan naar het lokaal bestuur van Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Een nieuwe boom voor Negenmanneke ... ik kies mee!
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Ontruiming (niet geconcedeerde graven)  
op de begraafplaats van Vlezenbeek
De gemeente zet in op een goed beheer van haar 
begraafplaatsen. Dit brengt met zich mee dat graven 
na het verlopen van de termijn verwijderd worden. 
Een niet-geconcedeerd graf, dus een gratis graf, moet 
bijvoorbeeld minstens 10 jaar worden bewaard en mag 
pas worden verwijderd een jaar na bekendmaking van 
de beslissing tot verwijdering. De bekendmaking ge-
beurt zowel aan het graf als aan de ingangen van de 
begraafplaatsen. 
 
Tijdens de periode van bekendmaking kan het college 
van burgemeester en schepenen de omzetting van een 
niet-geconcedeerd graf naar een concessie toestaan, 
mits een gemotiveerd verzoek door de nabestaanden 
en mits ontgraving en herbegraving op een perceel 
voor geconcedeerde begravingen. Nabestaanden 
kunnen hiervoor contact opnemen met de dienst  
Burgerlijke Stand: 02 371 22 13 - 02 371 22 45 –  
burgerlijke.stand@sint-pieters-leeuw.be. 
 
In zitting van 12 oktober 2020 besliste het college van 
burgemeester en schepenen om de procedure voor 
ontruiming van de niet-geconcedeerde, gratis, graven 
op te starten voor de begraafplaats van Vlezenbeek: 
perk 5 – rij 11 – graf 1 tot en met 3 en graf 5 tot en met 8.
Vanaf 15 oktober 2020 worden de nabestaanden van 
de procedure tot ontruiming op de hoogte gebracht 
door middel van:
• aanplakking van een bericht aan de ingang van de 

betrokken begraafplaats;
• aanplakking van een bericht aan elk betrokken graf;
• publicatie van een bericht in het gemeentelijk info-

blad;
• publicatie van een bericht op de gemeentelijke web-

site.

De nabestaanden beschikken tot 30 november 2021 
om de grafzerken en/of voorwerpen op de grafzerken 
van de overledenen weg te halen. Nadien zullen de 
resterende voorwerpen op de grafzerken, evenals de 
grafmonumenten zelf worden verwijderd.

dienst Burgerlijke Stand
T 02 371 22 13 of 02 371 22 45
burgerlijke.stand@sint-pieters-leeuw.be
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Het lokaal bestuur van 
Sint-Pieters-Leeuw zoekt:

Administratieve 
medewerkers
C1-C3 niveau • voltijds •
contractueel onbepaalde duur

Poetspersoneel 
E1-E3 niveau • vol-/deeltijds •
contractueel onbepaalde duur

Infobundel
Meer weten over deze functies en de voorwaarden? 
Download de infobundel www.sint-pieters-leeuw.be/
vacatures of vraag ze op bij Ann T 02 371 22 47 of 
personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be

Voorwaarden
• Taalvoorwaarde: voldoen aan vereiste over taalkennis 

opgelegd door wetten op gebruik der talen in be-
stuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966.

• Nationaliteitsvoorwaarde: wereldburger zijn.
• Diplomavoorwaarden:

- Administratief medewerker: diploma secundair on-
derwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Selectieprocedures & werfreserves
Ben je geslaagd voor de vergelijkende selectieproce-
dure dan word je volgens je behaalde resultaat opge-
nomen in een werfreserve (geldigheidsduur van 1 jaar, 
max. verlengbaar met 2 jaar). 

De selecties worden begeven bij procedures van aan-
werving, bevordering, interne en externe mobiliteit en 
gaan door in december 2020.

Ons aanbod
• Aantrekkelijke verlofregeling.
• Verloning met validatie van relevante beroepservaring.
• Maaltijdcheques (8 euro/gewerkte dag), ecocheques.
• Tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar ver-

voer, fietspremie, hospitalisatieverzekering.

• Via de Gemeenschappelijke Sociale Dienst-Vlaande-
ren kan je genieten van kortingen en voordelen.

• Aanvullend pensioen (3 %) bij contractuele aanstelling.
• Begeleiding en omkadering voor een goede start. 
• 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 bestuur. 

Solliciteren 
Vul het sollicitatieformulier digitaal in via  
www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures en laad je  
diploma samen met je motivatiebrief op. 

Geen internet? Stuur het sollicitatieformulier samen met 
een kopie van je diploma en motivatiebrief op per post 
gericht aan het college van burgemeester en schepe-
nen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw of geef 
ze tegen ontvangstbewijs af op de dienst Onthaal. 
E-mailen mag ook: sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be

De poststempel of de ontvangstdatum van het digitaal 
sollicitatieformulier/e-mailbericht geldt als bewijs.

Op 11 november 2020 sluiten we deze vacatures af en 
aanvaarden wij voor deze functies geen kandidaturen 
meer.
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Wauters Albert en Ocula Jeannine

Malfroy Adolf en Deschuyteneer Jeannine

Haezebrouck Hugo en Provoost Odette

GOUDEN BRUILOFT / 12 SEPTEMBER

BRILJANTEN BRUILOFT / 17 SEPTEMBER

DIAMANTEN BRUILOFT / 18 FEBRUARI

Jubilarissen Wij werken aan …

> Fabriekstraat fase 2
 Riolerings- en wegenwerken
 Doorgaand verkeer onderbroken
 augustus 2019 voorjaar 2021

 Deel 2a tussen Wandelingstraat tot Laekebeeklaan
 19 augustus 2019 7 februari 2020

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

 Deel 2c tussen Bevrijdingsstraat  
(uitgezonderd kruispunt) tot Hemelstraat

 4 augustus 2020 31 maart 2021

> Leon Kreperlaan en Koning Albertplein
 Riolerings- en wegenwerken
 Doorgaand verkeer onderbroken
 18 mei 2020 31 maart 2021

> Bergensesteenweg (N6)
 Herinrichtingswerken 2020 - 2026
 Fase1: kruispunten Georges Wittouckstraat en 

Olmenlaan
 5 oktober 2020 30 april 2021

 Voorbereidende nutswerken voor fase 2 t.e.m. 8
 5 oktober 2020 augustus 2021

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

of onvoorziene omstandigheden!


