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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

LUC VAN RUYSEVELT, schepen

GEMEENTERAAD
25 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.

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)

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)

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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dienst Markten, T 02 371 22 53.

OVERLIJDEN

Jacques Jonville
Op zaterdag 15 september
2018 overleed eregemeenteraadslid Jacques Jonville.
Jacques Jonville was
gemeenteraadslid van 1965 tot 1994.
Jacques Jonville was vooral in Negenmanneke een populaire figuur, zowel
bij Nederlandstaligen als Franstaligen.
De voorbije jaren woonde Jacques aan
de Belgische kust. De ouderdom begon
zijn tol te eisen en de gezondheid ging
achteruit. Jacques Jonville werd 87 jaar.
Jacques Jonville is de vader van huidig
gemeenteraadslid Guy Jonville.
Wij bieden de familie van Jacques namens de Leeuwse bevolking ons oprecht
medeleven aan.
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Beste
Leeuwenaar
Op zondag 14 oktober is het zover. Dan trekken we naar de stembus
om een nieuw gemeentebestuur en een nieuw provinciebestuur te
kiezen. Vrije verkiezingen zijn een voorrecht dat nog lang niet in alle
landen bestaat. Maak van dit voorrecht gebruik en bepaal mee wie
de gemeente de volgende zes jaar zal besturen.
Het najaar is traditioneel de tijd voor onze jaarmarkten, een eeuwenoude traditie die vandaag meer dan ooit actueel blijft en mensen
samenbrengt. Noteer alvast 6 en 27 oktober in jullie agenda voor de
jaarmarkt in Ruisbroek en Vlezenbeek en 11 november voor de jaarmarkt aan de Rink. Hiernaast ontdek je wat er op de planning staat.
Verder kan jong en oud op 21 oktober genieten van een verwenzondag in de bibliotheek en bezorgt de cultuurdienst je op 25 oktober
een muzikale avond op de tonen van Toots Tielemans. Niet te missen!
De openbare ruimte en de openbare veiligheid liggen eenieder
nauw aan het hart. Zo brengt de start van het nieuwe schooljaar
heel wat verkeer met zich mee. Om de risico’s op ongevallen te
beperken, steunt de provincie Vlaams-Brabant - en dus ook de politiezone Zennevallei - de ‘Beloofd’-campagne tegen afleiding in het
verkeer. De politiediensten zullen daarom versterkt controleren op
rijden onder invloed van alcohol en het gebruik van gsm of smartphone achter het stuur.
Ook inbraakpreventie wordt deze maand extra onder de aandacht
gebracht. Met de donkere dagen in aantocht, is het belangrijk na te
denken over de preventiemaatregelen die je kan nemen om inbraken te voorkomen.
De winter nadert. Hoog tijd dus om aan renoveren en isoleren van
je woning te denken. Met het project “Ruisbroek renoveert” geven
we een duwtje aan de verfraaiing van het dorp, maar ook elders in
de gemeente kan wie renoveert en isoleert aanspraak maken op
premies. Onze woonwinkel staat altijd paraat om daarbij te helpen.

Jaarmarkten
RUISBROEK
Zaterdag 6 oktober
• FEEST AAN HET STATION - Stationsplein
Verenigingen en Handelsvereniging
Ruisbroek Leeft!
Programma: www.ruisbroekleeft.be
Kermis
• DIEREN OP DE JAARMARKT – naast het
kanaal
• OPENDEUR BUURTHUIS 1601 Kerkstraat 1012
• LOOPWEDSTRIJD – Ruisbroek Loopt!
Info: www.ruisbroekloopt.be

VLEZENBEEK
Zaterdag 27 oktober
• DIEREN OP DE JAARMARKT –
Vlezenbeeklaan
• KRAMBALLEKES – Dorp
Organisatie Verenigde handelaars
Vlezenbeek

SINT-PIETERS-LEEUW
Zondag 11 november
Noteer alvast deze datum in jullie agenda.
Meer info volgt in de volgende infoLeeuw.

Luc Deconinck,
burgemeester

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

#LeeuwLeeft

www.sint-pieters-leeuw.be
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POLITIE

Vlaams-Brabant steunt ‘Beloofd’- campagne
tegen afleiding in het verkeer
Regelmatig controleren de politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant op rijden onder invloed van alcohol en afleiding achter het stuur
door gebruik van gsm of smartphone. Hiermee sluit de provincie aan bij
de campagne ‘Beloofd’ van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Afleiding, een belangrijke ‘verkeerskiller’
Bellen en sms’en achter het stuur vermindert onze aandacht op
de weg. We hebben minder oog voor verkeersborden en andere
weggebruikers, de reactiesnelheid vertraagt en veranderingen in
verkeerssituaties merken we later op. Als je belt achter het stuur loop
je 4 keer meer risico om in een ongeval betrokken te raken. Typ je
berichten tijdens het rijden? Dan kijk je gemiddeld 5 seconden niet
naar de weg en verhoog je het risico op een ongeval met maar liefst
23 keer! Zelfs handenvrij bellen is bijna even risicovol als bellen met de
gsm in de hand.

PAPA HEEFT BELOOFD
NIET TE GSM'EN ALS
HIJ RIJDT

Wat zegt het verkeersreglement over gsm-gebruik?
Als bestuurder mag je geen gebruik maken van een gsm die je in de
hand houdt. Dat is alleen toegelaten als je geparkeerd bent of stilstaat. Handenvrij bellen is wel toegelaten, maar ook hierbij vermindert
je aandacht op de weg. Rij je toch met een gsm of smartphone in de
hand, dan riskeer je een boete tot 2.000 euro en kan de rechter een
rijverbod uitspreken.

V.U.

over de campagne:
• www.vlaamsbrabant.be/verkeersveiligheid
• www.beloofd.be

Enkele tips om afleiding te
voorkomen

Vlaming belt of sms’t nog te vaak tijdens het rijden
In 2017 deed de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een onderzoek bij 1.251 autobestuurders in Vlaanderen naar hun gsm- of
smartphonegebruik in de wagen en de resultaten spreken voor
zich:
• 67 % van de Vlaamse autobestuurders heeft de voorbije
maand de gsm in de hand gebruikt achter het stuur;
• 50 % heeft de voorbije maand wel eens handenvrij gebeld;
• 16 % gebruikt tijdens minstens de helft van de ritten de gsm in
de hand, dat is de groep met het hoogste risicoprofiel;
• onder bestuurders tussen 26 en 35 jaar (35 %), bedrijfswagenbestuurders (34 %), zelfstandigen (32 %) en bestuurders die
meer dan 30.000 km per jaar afleggen (31 %) zit ongeveer 1
op de 3 in de groep met het hoogste risicoprofiel.

infoleeuw

• Schakel het geluid van je gsm uit
voordat je vertrekt.
• Leg de gsm uit het gezichtsveld
en buiten handbereik.
• Download een applicatie voor
veilig rijden. Hiermee kan je telefoontjes, sociale media, chatprogramma’s, … geheel of gedeeltelijk blokkeren.
• Als je handenvrij wil bellen,
schakel dan vóór het vertrek de
bluetooth-functie in.
• Laat je in de file niet verleiden om
toch de gsm te gebruiken.

5

Doe mee aan de actie ‘Inbraken? Eén dag niet!’
In België worden elk uur 6 inbraken geregistreerd! Nu de donkere
maanden dichterbij komen, is het belangrijk te weten wat je zelf kan
doen om inbraken te voorkomen en welke maatregelen je kan nemen
om van je woning, straat of buurt een veilige plek te maken. Wacht
niet met de beveiliging van je woning tot je slachtoffer bent geweest
maar denk vandaag al na over inbraakpreventie en neem deel aan
de actie ‘Inbraken? Eén dag niet!

1 dag niet
Tijdens de week van 22 tot 28 oktober vinden er verschillende acties
plaats om inbraakpreventie in de kijker te zetten: infosessies, standjes op
de markt of in warenhuizen, extra patrouilles en controles, wandelingen
met de wijkagent, ... Aan acties geen gebrek. Wil je graag weten wat er in
je buurt wordt georganiseerd? Neem een kijkje op de website www.1dagniet.be of post je eigen initiatief. Zo kan je bijvoorbeeld een borrel met je
buren organiseren zodat je elkaar leert kennen en makkelijker verdachte
handelingen kan opsporen. Of wat dacht je van een facebook-pagina
waarop informatie en tips tegen inbraken worden gedeeld?
Op 26 oktober werken de FOD binnenlandse Zaken, de federale politie,
de provincies, politiezones en gemeenten samen met burgers, verenigingen en private partners om de vijfde nationale actiedag tegen
inbraken te organiseren.

Nieuwe telefoonnummers voor
de politiezone Zennevallei
De politiezone Zennevallei investeerde in een nieuwe telefooncentrale waardoor verschillende telefoonnummers werden
gewijzigd. We zetten de juiste telefoonnummers graag nog eens
op een rijtje.
• Het algemeen nummer blijft ongewijzigd. Je kan de zone
bereiken via het nummer 02 363 93 00.
• Wil je graag rechtstreeks in contact komen met de politiepost
Brabantpoort? Bel dan 02 363 94 00. Dat kan van maandag tot
vrijdag telkens van 8 tot 16.30 uur en maandag tot 19 uur. Op
zaterdag is de politiepost open van 8 tot 12 uur. Gesloten op
zon- en feestdagen.
• Is het dringend of heb je een noodgeval? Bel dan 101 of
112!

Tips inbraakpreventie
• Sluit ramen en deuren.
• Verberg aantrekkelijke voorwerpen zoals laptops, smartphones,
GPS …
• Laat waardevolle voorwerpen
merken en registreren.
• Geef de indruk dat iemand
aanwezig is in de woning.
• Plaats een alarm- of videobewakingssysteem.
• Zorg voor een goed contact
met de buren: een gezonde
vorm van sociale controle is nog
altijd de beste preventie tegen
inbraak.

Een klacht formuleren of iets melden, kan ook via het
3D-loket. Dat bevindt zich in de Generaal Lemanstraat 47
in Sint-Pieters-Leeuw. Bel best vooraf naar 02 363 94 00 voor
een afspraak om wachttijden te voorkomen.

ADRES POLITIEPOST BRABANTPOORT: Pepingensesteenweg 250,
1600 Sint-Pieters-Leeuw
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GEZONDHEID

Zorg dat je niets
mist door
griep
Wist je dat elke
winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je
tegen de ziekte en haal vanaf half
oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je
huisarts.

De mammobiel komt terug!
Borstkanker is in België de meest voorkomende kanker bij
vrouwen (1 op 3). Het doel van het bevolkingsonderzoek is
dan ook de sterfte aan borstkanker te verlagen. Om dit te
bereiken moeten zoveel mogelijk vrouwen tussen 50 en 69
jaar deelnemen. Hoe vroeger borstkanker ontdekt wordt, hoe
groter de kans op volledige genezing.

De mammobiel komt weer naar Sint-Pieters-Leeuw
• Van 1 oktober tot en met 18 oktober staat hij op de parking
van het gemeentehuis.
• Van 19 oktober tot en met 26 oktober zal hij op de parking
van de sporthal A.J. Braillard te Ruisbroek staan.
• Van 26 oktober tot en met 16 november bevindt hij zich
aan Zonnig Leven.
Dames tussen 50 en 69 jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging met een afspraak. De afspraak kan eventueel gewijzigd
worden door het geven van een telefoontje naar een gratis
nummer, vermeld in de brief.

Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je
gezondheidsproblemen zoals diabetes, een
ziekte van longen, hart, lever of nieren? Dan is
het risico op complicaties door griep veel hoger.
Daarom laat je je best vaccineren vanaf half
oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep
te krijgen in de winter.
raadpleeg je huisarts of neem een kijkje op
www.griepvaccinatie.be

V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel - versie 06/2018
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Zorg dat je
niets mist
door griep.
Laat je vaccineren
en bescherm jezelf
en je omgeving.

Enkele nuttige tips:
• aangezien je het volledige bovenlichaam moet bloot maken, draag je best een bloesje met rok of broek;
• je draagt beter geen sieraden om de hals;
• vermijd deodorant, zalf of poeder onder de oksels, deze
producten kunnen de foto verstoren.
Door deze screening kan in de meeste gevallen borstkanker
vroegtijdig ontdekt worden en zijn de kansen op genezing
aanzienlijk hoger.
dienst Volksgezondheid
T 02 371 03 43, ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be

infoleeuw

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

www.laatjevaccineren.be

MILIEU
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Van 14 tot 21 oktober

Week van het bos
In oktober staat de Week van het bos, een initiatief van het Agentschap Natuur en Bos, weer op het programma. Tal van organisaties
organiseren activiteiten om bossen in de kijker te zetten. Ook wij
doen hier aan mee!

14-21 oktober 2018
Wi NM E T D E

n
HeLdE
DAG
EEN

V.U. Marie-Laure Vanwanseele, Havenlaan 88 (bus 75), 1000 Brussel

PEFC, het label voor duurzaam bosbeheer, organiseert opnieuw een
teken- en kleurwedstrijd voor kinderen. De deelnemers, individueel of
in klasverband, maken kans op een outdoor werpspel of een kleurpotlodenset in PEFC-gelabeld hout.
Wil je graag meedoen? Laat je fantasie dan maar los en kleur onderstaande tekening in! Vergeet zeker ook het wedstrijdformulier op de
achterkant niet in te vullen en op te sturen naar PEFC Belgium vzw.
WWW.WEEKVANHETBOS.BE

in samenwerking met:

#WEEKVANHETBOS

Het bos is vol van leven!

Ieder heeft zijn taak in een PEFC-gecertificeerd bos.
Plaats de tekeningen uit de linkerkolom op de juiste plaats
en kleur het geheel in.

Het PEFC-label op hout en papier geeft onze bossen een mooie toekomst.
Let op het PEFC-label als je hout of papier koopt.

kleurwedstrijd2018_N.indd 1

SEPTEMBER 2018
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Tussen 1 september en 31 oktober

Behaag je tuin: samenaankoop (fruit)
bomen, hagen, heggen en houtkanten
in Vlaams-Brabant

Behaag
je tuin
Samenaankoop

(fruit)bomen, hagen, heggen en
houtkanten in Vlaams-Brabant

Wil je een fijne plek van je tuin maken en volop genieten van de
bloesems en het fruit? De regionale landschappen van Vlaams-Brabant organiseren een samenaankoop van inheemse gemengde
hagen, heggen, houtkanten en hoogstam(fruit)bomen voor je tuin.

Bestel online je streekeigen plantgoed
tussen 1 september en 31 oktober 2018.
www.behaagjetuin.be
Afhaalmoment in je gemeente op zaterdag 8 december.

Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei
T 02 452 60 45, info@pajot-zenne.be

LEVE DE TUIN
Haal meer uit je tuin. Tips op
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
V.U. Patrick Endels, RLBK vzw, Houtemsesteenweg 23, 1800 Vilvoorde

Tot en met 31 oktober kan je online streekeigen plantgoed bestellen
via www.behaagjetuin.be. Je vindt er tevens alle informatie over de
pakketten en de boomsoorten. Het afhaalmoment vindt plaats op 8
december 2018 van 9 tot 12 uur aan de Brabantpoort, Pepingensesteenweg 248, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

WEDSTRIJD
WIn EEn outdoor werpspel of een kleurpotlodenset
In PEFC-gELABELD houT

Week
van het

BOS
14-21 OKT 2018

Kleurwedstrijd voor kinderen t.e.m. 12 jaar, individueel of in klasverband. Te winnen: kleurpotlodensets en werpspellen.
Duid aan of je individueel of in klasverband deelneemt:
¨ Individueel
¨ In klasverband (Let wel: de hele klas dient deel te nemen en samen te versturen, maar met de exacte leeftijd van elk kind)

Voornaam + familienaam (en/of naam van school en klas):
Adres (privé of school):

Tel:
E-mail:
Leeftijd:

Terugsturen voor 12 november 2018 (poststempel geldt als bewijs) naar:
PEFC Belgium vzw
Centrumgalerij, blok 2, bus 289
¨ Ik aanvaard dat mijn gegevens gebruikt worden door PEFC Belgium. Dit gebeurt enkel in het kader van deze wedstrijd
(selectie, contact winnaars en bekendmaking winnaars) en deze gegevens worden niet bijgehouden, noch doorgegeven aan derden.
1000 Brussel

Het PEFC-label op hout en papier geeft onze bossen een mooie toekomst.
Let op het PEFC-label als je hout of papier koopt.
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WONEN

Renovatieplannen?
Renovatiepremie
Plannen om je – enige – woning te renoveren? Vraag
dan na of je recht hebt op een premie van 20 % van het
factuurbedrag. Je inkomen moet wel onder de inkomensgrens liggen.
Je kan de premie aanvragen voor 4 categorieën: structurele elementen, buitenschrijnwerk, dak en technische
installaties.
De premie bedraagt maximum 2.500 euro per categorie.

Verbeteringspremie
Is jouw dak aan vervanging toe of heeft je woning nog
geen dubbele beglazing? Goed nieuws! Er bestaan verschillende leningen en premies om je project te ondersteunen. Wij geven alvast een overzicht.

Energiepremies
Als je van plan bent om je dak te isoleren of een zonneboiler te plaatsen, vergeet dan niet na te vragen of je in
aanmerking komt voor een premie. Wanneer je verbouwt
en ervoor zorgt dat je woning energiezuiniger wordt, kan
je via Eandis verschillende premies krijgen. Er zijn geen
inkomens- of eigendomsvoorwaarden en per aantal vierkante meter werd er een vast premiebedrag vastgelegd.

Renovatielening provincie Vlaams-Brabant
Bij de provincie kan je terecht voor een bijkomende
lening om je renovatiewerken of energiebesparende
maatregelen te laten uitvoeren. Let op! Hier zijn wel
inkomensvoorwaarden aan gekoppeld. Als je in aanmerking komt, kan je maximaal 20.000 euro lenen aan een
interestvoet van 0,5 %.

Vlaamse energielening

Mensen met een bescheiden inkomen kunnen de Vlaamse verbeteringspremie voor specifieke verbeteringswerken aan hun woning aanvragen. Er is een vast premiebedrag per categorie van werkzaamheden.

Aanpassingspremie
Personen die ouder zijn dan 65 jaar kunnen van de
Vlaamse Overheid en de provincie Vlaams-Brabant een
premie krijgen voor aanpassingen aan hun woning.

Inwoner van Ruisbroek?
Eigenaar-bewoners met een bescheiden inkomen
maken kans op een renovatiebudget van 30.000
euro. Dit budget moet je terugbetalen bij verkoop
van de woning. De provincie Vlaams-Brabant stelt
hiervoor een renovatiebegeleider aan om je te
ondersteunen.
Aanmelden voor het project kan tot 30 november
2018.

Kom alvast eens langs bij de woonwinkel, dan maken we
je wegwijs in alle premies en leningen!

Iedereen die energiebesparende maatregelen treft om
de woning energiezuiniger te maken, kan een lening
aangaan van maximum 15.000 euro aan 2 % interest.
Bepaalde personen kunnen lenen aan 0 %.

Woonwinkel Zennevallei
Fabriekstraat 1B, 1601 Sint-Pieters-Leeuw

Opgelet: deze lening kan je slechts aanvragen tot 30
november 2018!

maandag van 9 tot 12 uur (gemeentehuis), woensdag en
donderdag van 9 tot 12 uur (Hemelrijck in Ruisbroek), of
na afspraak.
T 02 371 03 47, www.woonwinkelzennevallei.be

SEPTEMBER 2018
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WIJ ZOEKEN

HUURDERS voor VLABINVEST-appartementen!
OPGEMAAKT DOOR DE ONTWERPER

KOSTENVERDELING (schaal: 1/1000)

Deel A: 50% ten laste van de VMSW en
50% ten laste van de gemeente

info@da.be
www.da.be

Deel B: 60% ten laste van de VMSW en
40% ten laste van de bouwmaatschappij

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ
VOOR SOCIAAL WONEN

Borchtstraat 28
2800 Mechelen
T +32 (0)15 56 09 56
F +32 (0)15 56 09 59

Deel C: 100% ten laste van de bouwmaatschappij

AFDELING PROJECTREALISATIE

158y 2

Meiboom 26
1500 Halle
T +32 (0)2 363 89 10
F +32 (0)2 363 89 11

Ing. Hans GIELIS

DOSSIER Nr.:

158f 2

NAGEZIEN DOOR DE INGENIEUR
BRUSSEL,

2002/2583/01

Eind 2018 worden deze appartementen verhuurd.
Wij zijn op zoek naar huurders voor de VLABINVEST appartementen!

158x 2

BREEDTE

LENGTE

PLAN Nr.: 2
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AANTAL PLANS:

OPPERVL.

0,891x 0,630 = 0,56m²

158w 2

AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

156v 11

gebouwen
BestaandeGRB
basis van

Ir. Marcel De Brael

2

Woonhuis

158p 3

28

26

30

22

Woonhuis

Woonhuis

158z 2

158t 2

Bestaande gebouwen op
basis van GRB

24

Koer

Woonhuis

Bergingen

158v 2

2

Woonhuis

AT
LISSTRA
P. CORNE

BRUSSEL,

156z 10

op

GOEDGEKEURD OM BIJ HET BESTEK Nr.
GEVOEGD TE WORDEN

1

KERKSTRAAT

Ir. Bart VELLEMAN
Afdelingshoofd

Indien je interesse hebt, kan je je hiervoor inschrijven en
word je op de hoogte gehouden van de bezoekdag
begin oktober.
• Op afspraak na telefonisch contact: 02 371 03 30.
• Aan de balie, Bezemstraat 83 A te 1600 Sint-PietersLeeuw, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 11.30 uur.
nagekeken door:

opgemaakt door: MDR / LG / LL

RR

LEGENDE MATERIALENPLAN

VLAAMS-BRABANT
SINT PIETERS LEEUW
"KERKSTRAAT / P. CORNELISSTRAAT"

Bitumineuze verharding

158y 2

Provincie :
Gemeente :
Straat
:

Cementbetonverharding

Betonstraatstenen, elleboogverband, kleur grijs
Voetpadzone openbaar domein

Betonstraatstenen, halfsteensverband, kleur grijs
Voetpadzone openbaar domein

WEGEN-, RIOLERINGS- EN OMGEVINGSWERKEN
"KERKSTRAAT / P. CORNELISSTRAAT"
MATERIALENPLAN

Waterdoorlatende betonstraatstenen, elleboogverband,
kleur grijs - rijweg privaat domein

Betonstraatstenen, elleboogverband, kleur zwart
Parkeervakken openbaar domein
Waterdoorlatende betonstraatstenen, halfsteensverband,
kleur zwart - parkeervakken privaat domein

DEFINITIEF ONTWERP

Stapstenen - betontegels, kleur grijs
Tuinzone privaat domein

schaal : 1/200

Waterdoorlatende betontegels, kleur grijs
Terraszone privaat domein

maart 2018

158f 2

Groenzone - gazon
Groenzone - beplanting (zie plantenlijst)
Groenzone - gazon - privaat gedeelte

Boordsteen type ID1

BEPLANTINGSLIJST
(bomen)

TOTAAL

PcC

5st.

VAK 1
6m²

BEPLANTINGSLIJST

Boordsteen type IB

CODE
(zie plan)

Pyrus calleryana 'Chanticleer' (18/20)

Boordsteen type IE

VAK 2
8.5m²

VAK 3
1m²

VAK 4
1m²

VAK 5
1m²

TOTAAL

Geranium macrorrhizum 'Spessart' ( P9 )
9pl./m²

54

77

9

9

9

158st.

Narcissus poeticus ( 10pl./groep )

10

10

-

-

-

20st.

Overgangsboordsteen
Kantstrook

Verdere inlichtingen over inschrijvingsvoorwaarden
kan je terugvinden op: www.volkshuisvesting.be en
www.vlaamsbrabant.be/vlabinvest

Fietsenstalling

158x 2

Belemmeringspaal
Afvalhouder

Zitbank

Mindervalidetegel
P-tegel

Rijrichting

Nieuwe boom
Grens der werken
Nieuwe rooilijn - Voorstel

158w 2

156v 11
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Vak 2
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vals plafond
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vals plafond
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module voor
afwasmachine
zonder uitneembare
module voor
afwasmachine

De appartementen zijn voorzien van minimum 2 slaapkamers, een ingerichte keuken met dampkap maar zonder
fornuis, frigo of vaatwas, een berging, minimum 1 badkamer, een ruime woonkamer en een groot terras.
Op het binnenplein, dat zal afgesloten worden met een
slagboominstallatie, zal voor elk appartement één privé-parkeerplaats voorzien zijn.

158v 2

Bergingen

2

Pcc
Vak 1

Er is een aanbod van appartementen met 2 of 3 slaapkamers voor 3 tot 5 personen waaronder 2 geschikt voor
mindervaliden. Alle appartementen zijn bereikbaar met
een lift.

28

26

zonder uitneembare
module voor
afwasmachine

VA

De 18 sociale appartementen worden verhuurd aan de
kandidaat-huurders, die bij de Maatschappij ingeschreven zijn. De huurprijs van deze sociale appartementen is
afhankelijk van de inkomens van de nieuwe bewoners.

Woonhuis

vals plafond
demonteerbaar

laatsen

AT

ELISSTRA

EI 30

Pcc
Vak 3

6 appartementen zullen worden verhuurd volgens de
Vlabinvest voorwaarden (voor huurders met een hoger
inkomen). De vaste huurprijs zal liggen tussen de 700 en
800 euro per maand.

158p 3

28 parkeerplaa

VA

P. CORN

De sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba uit Sint-Pieters-Leeuw
is jaren geleden gestart met het opkopen van de oude
woningen op de hoek van de Kerkstraat en P. Cornelisstraat in Ruisbroek in het kader van dorpshernieuwing.
Vorig jaar zijn de nieuwbouwwerken eindelijk gestart
voor 24 huurappartementen onder leiding van
Quirynen & Jacobs architecten uit Genk.

Pcc
Vak 5

1

KERKSTRAAT
Nota:
De opmeting gebeurde in een lokaal stelsel. Ze werd gegeorefereerd aan
de hand van het grootschalig referentiebestand (GRB). Hierdoor kunnen
de grenzen een afwijking vertonen met de werkelijke toestand. Er dient
bijgevolg een correcte grensbepaling en bijhorende afpaling te
gebeuren alvorens de werken aan te vangen.

JUBILARISSEN / INFO

Uitbaters cafetaria
Wildersportcomplex
gezocht
Voor het cafetaria in het Wildersportcomplex, Sportlaan
11 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw is het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw op zoek naar enthousiaste
en sportlievende uitbaters. De bijzondere voorwaarden,
de huurovereenkomst en het inschrijvingsformulier kan je
bekomen bij de sportdienst. Meer inlichtingen en/of een
plaatsbezoek kan je eveneens aanvragen via onderstaande contactgegevens.
De inschrijvingen dienen uiterlijk maandag 12 november
2018 ingediend zijn: ter attentie van Bart Van Onsem, gemeentehuis, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Sportdienst, Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 14 21 of 02 371 14 23,
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

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

> Europalaan
Verbeteringswerken
Doorgaand verkeer onderbroken
september
oktober

Asfalterinsplan, zie https://www.sint-pietersleeuw.be/wonen-bouwen/mobiliteit-verkeer/
wegenwerken-en-omleidingen
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.

www.sint-pieters-leeuw.be/wegenwerken

Woensdag 17 oktober
DIAMANTEN BRUILOFT / 21 JUNI
Jacques Dulieu en Myriam Tidrick

Textielophaling
Heb je nog kledij, schoenen, handtassen of huishoudlinnen die je kwijt wil? Op woensdag 17 oktober houdt het Vlaams Inzamelcentrum Textiel een
huis-aan-huis ophalingsronde in onze gemeente.
Stop het textiel in een gesloten zak, op deze
manier behoudt het zijn waarde, en plaats de
zak goed zichtbaar buiten vanaf 18 uur de avond
voordien en ten laatste om 6 uur ’s morgens op
de dag van de ophaling.
Opgelet: natte of bevuilde kledij, matrassen,
elektrische dekens, kussens en tapijten zijn niet
toegelaten.

GOUDEN BRUILOFT / 6 JULI
Roger Hendrickx en Annie Van Laer

OKTOBER 2018
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