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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
26 oktober 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.

> Woensdagmarkt Negenmanneke
Elke woensdag van 9 tot 13 uur.

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)

dienst Markten, T 02 371 22 53.

PERMANENTIE WIJKTEAM
> Ruisbroek
- 4 oktober: van 9 tot 11 uur in
het buurthuis 1601, Kerkstraat 10.
- 4 oktober: van 18 tot 20 uur in
‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A.

> Negenmanneke
- 4 oktober: van 9 tot 11 uur en
van 18 tot 20 uur
- 18 oktober: van 9 tot 11 uur en
van 18 tot 20 uur
in Negenhof, Sint-Stevensstraat, 62.
dienst Maatschappelijke Veiligheid,
T 02 371 63 18.

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.
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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
Het seizoen van de Leeuwse jaarmarkten is aangebroken en als
alles goed zit, lees je dit nummer nog net voor de jaarmarkt van
Ruisbroek op zaterdag 30 september. We begrijpen dat deze
feestelijkheden in combinatie met de wegenwerken moeilijkheden met zich kunnen meebrengen voor de Ruisbroekenaren. We
beseffen dat, wegens gebrek aan alternatieven, deze omleiding
langs kleine wegen verloopt.
We vragen jullie begrip en kijken samen uit naar een mooiere en
veiligere infrastructuur met een verhoogde waterbuffering ondergronds. Na de werken zal het immers een mooie stap voorwaarts zijn.

Het cijfer

26.000

IN HET COLOMAPARK EN IN HET
PROVINCIEDOMEIN VAN HUIZINGEN
VOND DE 5E EDITIE VAN HET
GORDELFESTIVAL PLAATS.
MEER DAN 26.000 DEELNEMERS
KWAMEN ACTIEF GENIETEN,
EEN ECHT SUCCES!

Net als onze wegen zullen enkele bedrijvenzones van de Zennevallei een metamorfose ondergaan. Deze sterk verouderde bedrijvenzones zijn toe aan vernieuwing en oude industriële gebouwen
vragen om een nieuwe invulling. Onze gemeente zet zich in om
samen met de andere gemeenten en de provincie werk te maken
van een bedrijvenzone waar het voor iedereen aangenaam wonen en werken is. Wie het ‘Project Zennevallei’ wil ontdekken kan
op 1 oktober deelnemen aan een rondrit door Negenmanneke en
Ruisbroek. Aansluitend volgt er een bezoek aan de tentoonstelling.
Oktober brengt ons naar goede gewoonte weer tal van leuke
en boeiende activiteiten. Stip alvast 21 oktober aan in je agenda
voor de jaarmarkt van Vlezenbeek en kom genieten van dierenwedstrijden- en tentoonstelling, een hapje, drankje en de traditionele kramballekesworp.
In deze editie zetten we ook de Gemeentelijke kleuterschool den
Top in de kijker. Zij vieren hun twintigste verjaardag en vertellen
over de veranderingen die de school sinds 1997 heeft ondergaan
en hoe de toekomst voor de school eruit ziet. Maar ook onze gemeentelijke kinderopvang blijft voortbouwen aan de toekomst en
doet een oproep tot jouw advies in de adviesraad van het Lokaal
Overleg Kinderopvang.
We zetten de herfst alvast mooi in!

Luc Deconinck,
burgemeester

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

ZATERDAG 21 OKTOBER

Jaarmarkt
Vlezenbeek
Wedstrijden en tentoonstellingen
• Wedstrijden voor paarden en
duiven.
• Tentoonstelling van schapen,
geiten, pluimvee en konijnen.
AANVANG WEDSTRIJD: 10 uur.
INSCHRIJVINGEN: vanaf 8.30 uur,
Merselborre, Schaliestraat 2.

INLICHTINGEN, DEELNEMINGSVOORWAARDEN EN PROGRAMMA: T 02 371 63 25.

Kramballekes
UUR: 13 uur.
ORG.: Verenigde
handelaars
Vlezenbeek.

www.sint-pieters-leeuw.be
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ONDERWIJS

20 jaar kleuterschool
Den Top
Op 1 september 1997 gingen er voor het eerst kleuters naar de gemeentelijke basisschool Den Top. De eerste kleuters kregen les in een containerklas,
achter het gebouw van de lagere school in de Topstraat. Een kleuterschool
moest zorgen voor de basis, voor een goede doorstroming naar de lagere
school. In 1997 telde de lagere school 140 leerlingen. De start van de kleuterschool moest dit aantal doen stijgen.

© Helen Hermans

Verhuis Garebaan
Wegens plaatsgebrek in de Topstraat was het onmogelijk om de
school uit te breiden. Een verhuis
drong zich op. Geduld werd na
vele jaren beloond want in 2013
verhuisde de school naar de Garebaan. Een jaar later werd ook
de dorpsschool Puur Natuur een
vestigingsplaats van Den Top waardoor de kleuters makkelijker kunnen
doorstromen naar de basisschool.

Een succesverhaal
In 1997 waren ze met 23 maar op 1
september 2017, 20 jaar later, stapten 89 kleuters door de schoolpoort.
Tegen het eind van dit schooljaar
loopt dit aantal nog op tot 119. De
lagere school telt 208 leerlingen.

infoleeuw

Op dit moment beschikt de kleuterschool over 6 klaslokalen, sanitair,
een polyvalente ruimte en turnzaal,
een verharde speelplaats en een
grasplein.

De toekomst
Door het groeiend aantal leerlingen
en om de doorstroming van de kinderen uit dorpsschool Puur Natuur
te blijven garanderen, heeft Den
Top nood aan bijkomende klaslokalen. In juni keurde de gemeenteraad de definitieve plannen en het
bestek voor de uitbreiding van de
gemeentelijke basisschool goed.
Deze uitbreiding omvat de bouw
van zes klaslokalen, een sportzaal,
een afdak en enkele bijhorende
lokalen.

© Tineke De Vos
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20 jaar Juf Sofie
Sofie was er vanaf de start bij! Zij kreeg het
vertrouwen om in 1997 een kleuterschool
op te starten in Den Top. Op dat moment
gaf ze er les aan het 2e leerjaar. Een nieuwe
kleuterschool oprichten in een gereputeerde school was voor Sofie een hele uitdaging. In 1997 startte ze met een klasje van
23 kleuters van alle leeftijden.
Er zijn 2 kleuters die Sofie zich goed herinnert:
“In het onthaalklasje had ik slechts één kleuter en die heette Sofie Van Campenhout.

“De school was nog niet
zoals we ze nu kennen en
het was hard werken.
Ik was de enige kleuterjuf
en tijdens alle speeltijden
hield ik zelf toezicht en
iedere middag zat ik
samen met de kleuters in
de refter maar de familiale
sfeer was onvergetelijk!”

Sofie vond niets leuker dan iedereen te vertellen dat ze net als haar juf ‘Sofie’ heette.”
Hannelore De Broeyer is de andere kleuter
die ze zich goed herinnert. “Hannelore was
zo begaan met haar klasgenootjes dat Sofie
tijdens het oudercontact zei dat ze een echt
‘jufke’ was. Juf Hannelore deed twee jaar
geleden stage in de klas van Sofie en is nu
zelf kleuterjuf!”
Sofie is nog steeds fier en dankbaar dat ze
samen met de directie, de collega’s van de
lagere school, een geestdriftige vriendenkring en het gemeentebestuur dat zaadje
heeft doen kiemen. Dat zaadje dat openbloeide tot een mooie realisatie.

vertelt Sofie.

© Tineke De Vos

OKTOBER 2017

6

GEZONDHEID

VAN 21 TOT EN MET 27 OKTOBER

Inleefweek Armoede 2017

1 OP 7

INWONERS VAN
HALLE-VILVOORDE
WORDT GEBOREN IN EEN
KANSARM GEZIN

1 op 7 inwoners van Halle-Vilvoorde wordt geboren in een kansarm
gezin. Moeilijk te vatten! Verschillende gemeenten en organisaties
uit Halle-Vilvoorde zetten samen de
schouders onder de ‘Inleefweek
Armoede’, van 21 tot en met 27
oktober.
Voor mensen met een goed inkomen is het niet evident om je voor
te stellen hoe het is om dagelijks
te moeten knokken om de eindjes
aan elkaar te knopen. Net daarom
slaan de huizen van het Kind SintPieters-Leeuw, Halle en Ternat, het
OCMW Ternat, Halle & Sint-PietersLeeuw, CAW/JAC Halle-Vilvoorde,
RISP Vlaams Brabant en Archeduc
de handen in elkaar voor de “Inleefweek Armoede”. Zo willen ze
mensen die in armoede leven een
hart onder de riem steken én de
problematiek bespreekbaar maken
voor iedereen.
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Leven met een beperkt budget
Om levensecht te ervaren hoe het is
om rond te komen met een beperkt
budget, kan je meedoen aan de
Inleefweek Armoede. Iedereen die
zich wil engageren om één week
lang te leven met een beperkt budget kan meedoen. Je leven kan zijn
gewone gang gaan (werk, school,
vrije tijd, …), maar je krijgt een beperkt budget en enkele realistische
situaties voorgeschoteld. Aan jou
om daar creatief mee om te gaan!
Alle inwoners van Halle-Vilvoorde
kunnen deelnemen. Dus ook jij als
inwoner van Sint-Pieters-Leeuw.
Deelnemen is gratis.

www.archeduc.be/inleefweek

REGIONAAL SLOTMOMENT
ZATERDAG 28 OKTOBER
Op verschillende locaties zal
een slotmoment doorgaan
met o.a. een zang-en theatervoorstelling van De Vieze
Gasten en er is een winkelkar
vol producten te winnen.
Alle organisaties die meedoen zijn ook van de partij.
Deelnemers kunnen op hun
beurt hun ervaringen delen.
Meer informatie hierover krijg
je bij je inschrijving.
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DINSDAG 10 OKTOBER

DONDERDAG 19 OKTOBER

Eerste mantelzorgcafé in de
lokale dienstencentra Leeuw

Meandermarkt

Op dinsdag 10 oktober organiseren
de lokale dienstencentra van SintPieters-Leeuw voor de eerste keer
een mantelzorgcafé in samenwerking met Samana, een organisatie
die de weerbaarheid van chronisch zieke- en zorgbehoevende
mensen en hun mantelzorgers
versterkt.
Elke dag opnieuw zorgen mantelzorgers met veel liefde en toewijding voor een zorgbehoevend
persoon in hun nabije omgeving
zoals een familielid, vriend, buur, …
Mantelzorger zijn is een mooie en
verrijkende ervaring, maar het is ook
zwaar. Dat mag niet onderschat
worden.
Een mantelzorgcafé is een ontmoetingsplek en praatnamiddag
voor mantelzorgers. Onder het
genot van een kopje koffie komt

de mantelzorger in contact met
andere mantelzorgers waarmee hij
zijn verhalen, bekommernissen en
vragen kan delen.
Tijdens het eerste mantelzorgcafé
staat het thema “Hoe het mantelzorgen op een positieve manier
volhouden?” centraal. Deze vorming wordt begeleid door Karen
Horré van Samana.

WAAR: lokaal dienstencentrum
’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A,
1601 Ruisbroek.
UUR: van 13 tot 15 uur.
Het mantelzorgcafé is gratis, elke
mantelzorger is van harte welkom!

T 02 370 88 80 of 02 377 03 55
ann.legrand@ocmwspl.be

VRIJDAG 20 OKTOBER

Woonwinkel en Logo Zenneland
organiseren gezondheidswandeling
Op 20 oktober organiseren we de
eerste gezondheidswandeling in
Sint-Pieters-Leeuw en Halle. Op een
parcours van 7 km kom je meer te
weten over valpreventie en slim
stoken met enkele interessante
tussenstops. Maak ook kans op een
leuke prijs.
Op voorhand inschrijven is niet
nodig.

WAAR: lokaal dienstencentrum De
Pasja, A. Demaeghtlaan 28, Halle.
UUR: 14 uur.

Fabriekstraat 1B,
1601 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 03 47,
www.woonwinkelzennevallei.be.
• het gemeentehuis:
maandag van 9 tot 12 uur.
• het sociaal huis: woensdag en
vrijdag van 9 tot 12 uur
(of na afspraak).

Gezellig naar de markt? Op donderdag 19 oktober stallen we in het
lokale dienstencentrum ‘Meander’
onze kraampjes uit! Je vindt er alles
van artisanale lekkernijen en streekproducten tot juwelen, decoratie,
handgemaakte hobbywerkjes, …
Naar goede gewoonte kan je
nadien in de cafetaria genieten
van verse tomatensoep, een kopje
koffie met taart of een frisse pint.
Voor elk wat wils!
Tijdens de markt zorgt onze eigen
zangclub ‘De Derde Versnelling’ voor
muzikale ambiance. Wie bovendien
deelneemt aan de prijsvraag maakt
kans op een streekproductenpakket.
Wil je graag met een eigen kraampje op de markt staan? Neem dan
telefonisch contact op om je plaats
te reserveren.

WANNEER: donderdag 19 oktober.
UUR: van 14 tot 18 uur.
WAAR: lokaal dienstencentrum
Meander, Welzijnsweg 2, Sint-PietersLeeuw (inrit Jan Vanderstraetenstraat 275).
LDC Meander
T 02 370 88 80
wenke.peetroons@ocmwspl.be
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GEZOCHT

Lessenreeks theater,
improvisatie
en drama voor
volwassenen
Vanaf maandag 2
oktober 2017 organiseert de gemeente
Sint-Pieters-Leeuw
in samenwerking
met Archeduc en
GLTT een lessenreeks
theater, improvisatie
en drama voor volwassenen. Onder
begeleiding van professioneel acteur, Charley Pasteleurs spelen Nederlands- en anderstaligen samen
toneel. We oefenen en verbeteren
de spreekvaardigheid, proberen
nieuwe technieken uit en genieten
bovenal van het spelplezier!
Speel je graag toneel of wil je het
eens ervaren? Wil je leren hoe je
ontspannen op een podium staat
en kennis maken met improvisatieen dramatechnieken? Schrijf je dan
zeker in!

VOOR WIE: Nederlandstalige en
anderstalige volwassenen (minstens
niveau 2.3 of taalicoon 3).
WANNEER: maandag 2/10, 9/10,
16/10, 23/10, 6/11, 13/11, 20/11 en
27/11.
UUR: van 19 tot 21 uur.
WAAR: CC Coloma, J. Depauwstraat
25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw in de
Maria Theresiazaal.
PRIJS: 27 euro voor de lessenreeks of
20 euro met gebruik van één ‘Randuit-cheque’.

• Archeduc: T 02 454 54 01
info@archeduc.be
• Integratiedienst: T 02 371 03 41
integratie@sint-pieters-leeuw.be
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Sluit je aan bij de Gemeentelijke
adviesraad Lokaal Overleg
Kinderopvang
Gaat jouw baby of peuter naar de opvang en wil je als ouder je zeg doen
over de kwaliteit? Organiseer je zelf opvang voor jonge kinderen? Dan is
de adviesraad zeker iets voor jou!
Voor de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (L.O.K.) doet het
gemeentebestuur graag beroep op jouw advies over het kinderopvangbeleid, de realisatie van de beleidsdoelstellingen kinderopvang en de
uitbouw van de opvangvoorzieningen in onze gemeente.
De adviesraad komt twee keer per jaar samen en is samengesteld uit:
• gebruikers van kinderopvang (ouders en vertegenwoordigers van
ouders, gebruikers zoals de Gezinsbond, oudercomités, O.C.M.W, …);
• vertegenwoordigers van de aanbieders (kinderdagverblijven en
opvanggezinnen van de particuliere en de gesubsidieerde sector, de
scholen voor de buitenschoolse opvang, de gemeentelijke jeugddienst
voor de speelpleinwerking en de gemeentelijke sportdienst voor de
sportkampen);
• vertegenwoordigers van het gemeentebestuur.
We doen een warme oproep tot deelname en engagement bij zowel
gebruikers als aanbieders van kinderopvang die recht hebben op vertegenwoordiging in het L.O.K.
Iedereen is welkom! Slechts tweederde van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn, wij hopen dus ook op het engagement van enkele
papa’s.
Veerle Pické, secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
veerle.picke@sint-pieters-leeuw.be
T 02 378 25 27
Zij ontvangt ook graag jouw kandidatuur per mail of telefonisch.

VEILIGHEID

Inbraken? 1 dag niet!

673

WONINGINBRAKEN IN
DE ZONE ZENNEVALLEI

236
-40

WONINGINBRAKEN
SINT-PIETERS-LEEUW
2016

276
322
-46

WONINGINBRAKEN
SINT-PIETERS-LEEUW
2015
WONINGINBRAKEN
SINT-PIETERS-LEEUW
2014

In 2016 tekende de politiezone Zennevallei 673 woninginbraken op. Hiervan vonden 236 inbraken plaats in
Sint-Pieters-Leeuw. Hoewel onze gemeente 40 inbraken
minder kent dan in 2015 en maar liefst 86 minder* dan
het jaar voordien is het belangrijk dat we onder meer
door preventie deze daling verder kunnen zetten.
Om de preventie van woninginbraken onder de aandacht te brengen draagt de politiezone Zennevallei dan
ook graag haar steentje bij tijdens de actieweek ‘Inbraken? 1dag niet!’

Vanaf 23 oktober voeren we een week lang extra controleacties uit zodat we ‘1 dag zonder inbraken’ kunnen
beleven in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.
Wil je ons een handje helpen door van jouw woning,
straat of wijk een veilige plek te maken? Weet dan dat
de gemiddelde inbreker het na drie minuten opgeeft
wanneer hij nog niet binnen is. Een goede buur is er
dus twee waard! Hou voor elkaar een oogje in het zeil:
sociale controle is nog steeds de beste preventie tegen
inbraak. Laat ramen of deuren nooit openstaan en leg
geen waardevolle stukken in het zicht. Uit cijfers van de
politiële criminaliteitsstatistieken* blijkt immers dat juwelen, uurwerken, geld en computers de meest gestolen
voorwerpen zijn. Verder hebben inbrekers een voorkeur
voor ‘donkere’ maanden waardoor er het meest ingebroken wordt tijdens de wintermaanden. Inbrekers gaan
daarbij het vaakst aan de slag op donderdag, vrijdag
en zaterdag tussen 18 en 22 uur.
Heb je zelf een initiatief om inbraakpreventie extra in de
kijker te zetten tijdens deze actieweek? Neem dan zeker
een kijkje op de website www.1dagniet.be en promoot
je eigen lokaal initiatief! Verder kan je er ook preventietips vinden om je woning zo goed mogelijk te beschermen tegen inbraken.
www.besafe.be, www.1dagniet.be

Bron
1) Dienst Strategische Analyse – Federale politie Halle-Vilvoorde – 15 maart 2017
2) FPF/DGR/DRI/BIPOL - Politiële Criminaliteitsstatistieken d.m.v. Datawarehouse (Afsluitingsdatum: 21/04/2017)
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JUBILARISSEN

Proficiat

GOUDEN BRUILOFT / 1 JULI
Pierre Van Obbergen en Marie Meert

GOUDEN BRUILOFT / 22 JULI
Victor Van Gelder en Nelly Goossens

GOUDEN BRUILOFT / 5 AUGUSTUS
Pierre Bulté en Rita Holbrecht

infoleeuw

DIAMANTEN BRUILOFT / 6 JULI
Jozef Goossens en Lea Machiels

GOUDEN BRUILOFT / 29 JULI
Hendrik Bossier en Annita Michel

GOUDEN BRUILOFT / 18 AUGUSTUS
Adelin Laus en Godelieve De Ridder

WEGENWERKEN

Wij werken aan …
> Kerkplein (deel), Karel Gilsonstraat,
Fabriekstraat (tot Wandelingstraat)
Riolerings- en wegeniswerken
FASE 1
Doorgaand verkeer onderbroken
Lokaal verkeer mogelijk vanaf
25 september
5 september 2016
20 oktober 2017

> Werken Ruisbroek - fase 2A
Rotonde Kerkplein
Doorgaand verkeer onderbroken
31 juli
20 oktober 2017

> Werken Ruisbroek - fase 2b
P. Gilsonlaan, Stationsstraat
Doorgaand verkeer onderbroken
23 oktober 2017
voorjaar 2018

> Collector Zuunbeek - fase 2
Riolerings- en wegeniswerken
Doorgaand verkeer Hoogstraat
onderbroken
2 november 2017
augustus 2018

> Doylijkstraat (Dilbeek)
Aanleg fietspaden en vernieuwen
rijweg in samenwerking met
Dilbeek
Doorgaand verkeer onderbroken
te Itterbeek
2 mei 2017

> Kapellestraat
Aanleg/vernieuwen voetpaden
Lichte hinder
3 juli
31 augustus

> R. Balléstraat
Aanleg/vernieuwen voetpaden
Lichte hinder
oktober 2017
oktober 2017

> Postweg
Onderhoud rijweg, oppersen
betonplaten
Verkeer gestremd
oktober 2017
oktober 2017

> Kruispunt ’t Pauwke
Aanpassen nutsleidingen
Verkeer gestremd en onderbroken
oktober 2017
31 oktober 2017

Pedestraat

Ruisbroek

Rene Ballestraat

www.sint-pieters-leeuw.be/wegenwerken

OKTOBER 2017

11

