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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
31 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

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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Versterk jij ons team in
WZC Zilverlinde?
Wij zijn op zoek naar verpleeg- en
zorgkundigen.
Ontdek al onze vacatures op
www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures.
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Beste
Leeuwenaar
Oktober is dé maand waarin we het graf van onze geliefden
onderhouden. Om jullie daarbij te helpen stelt de gemeente
infostanden op met informatie over de begraafplaats en tips
om het graf te onderhouden. We nodigen jullie van harte uit
op 19 en 26 oktober aan de ingang van de begraafplaatsen
om onze infostand te ontdekken.
De voorbije maanden werd ook hard gewerkt aan het natuurparkje ‘Hoge Paal’. In september werden de toegangen
via Den Huysman, Kareeloven en Nederveld aangepakt; een
betere toegankelijkheid en speelnatuur integreren in het park
zijn hierbij de uitgangsprincipes. Ook over de toegankelijkheid
van het Colomakasteel werd nagedacht; een kleine ingreep
zorgt er alvast voor dat rolstoelgebruikers het kasteel eenvoudiger kunnen bereiken. Meer info lees je op pg. 5.
Naar jaarlijkse gewoonte stoomt de bibliotheek zich klaar voor
haar verwenzondag. Op zondag 13 oktober worden zowel
kinderen als volwassenen verwend met activiteiten en een
ontbijt. Honger naar meer? Sla zeker Leeuw Leeft open op
pg. 11 en kijk hoe je lid kan worden van onze verschillende
leesclubs.
En natuurlijk nodigen we je ook graag uit voor de jaarmarkten
die terug op de planning staan. Op 5 oktober genieten we
van de jaarmarkt in Ruisbroek, op 26 oktober in Vlezenbeek
en uiteraard houden we een gaatje in onze agenda vrij op
maandag 11 november. Dan vieren we feest aan de Rink.
Tot dan!

Jaarmarkten
RUISBROEK

Zaterdag 5 oktober
• FEEST AAN HET STATION - Stationsplein
Verenigingen en Handelsvereniging Ruisbroek Leeft!
Programma: www.ruisbroekleeft.be
Kermis
• DIEREN OP DE JAARMARKT –
naast het kanaal
OPGELET! Ruisbroek is enkel bereikbaar via de
Ring.

VLEZENBEEK

Zaterdag 26 oktober
• DIEREN OP DE JAARMARKT –
Vlezenbeeklaan
• KRAMBALLEKES – Dorp
Organisatie Verenigde handelaars
Vlezenbeek

SINT-PIETERS-LEEUW

Maandag 11 november
Noteer alvast deze datum in jullie agenda.
Meer info volgt in de volgende infoLeeuw.

Luc Deconinck,
burgemeester
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NIEUWS

Natuurparkje ‘Hoge Paal’
onder handen genomen
In september voerde aannemer Strabo werken uit aan
het wijkparkje ‘Hoge Paal’: een deelproject van het
‘Strategisch project Zennevallei’. Het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei ontwierp in overleg
met de gemeente en de bewoners van de wijk Hoge
Paal een plan voor het natuurparkje dat in het verleden weinig toegankelijk was en gekenmerkt werd door
wildgroei.
Tijdens de werken werden de toegangen via Den
Huysman, Kareeloven en Nederveld onder handen
genomen. Overbodige verharding maakte plaats voor
waterdoorlatende en aantrekkelijke ingangen en de
achterste zone werd speelklaar gemaakt. De uitgangsprincipes van deze werken waren dan ook om meer

infoleeuw

openheid en beleving in het park te creëren en om
speelnatuur te integreren. In april werden hiervoor al
houten beleefpaden aangelegd en in juli volgde een
vlonderpad; een verhoogd stukje wandelpad dat bestaat uit op elkaar aansluitende planken. Deze paden
leiden wandelaars door drassig of kwetsbaar gebied.
Daarenboven zal er ook extra waterbufferingscapaciteit worden voorzien en een duurzame ingroening. Na
de werken zal de gemeente ook gras inzaaien en een
hondenlosloopweide installeren.
Zin om zelf het park te ontdekken? Kom zeker een kijkje
nemen en neem je (klein)kinderen mee om het leuke
parcours samen te ontdekken!

NIEUWS

Sint-Pieters-Leeuw
zorgt … voor bel
aan CC Coloma

Vlonderpad

In Sint-PietersLeeuw werken
we hard aan een
laagdrempelig
lokaal sociaal
beleid gericht op
doelgroepen die
nood hebben
aan ondersteuning. Daarbij
willen we inclusief
én toegankelijk
zijn voor mensen
met een handicap. Verleden
jaar konden we
het label van
‘toegankelijke
gemeente’ in de wacht slepen en ook nu werken we
verder aan een gemeente waar iedere Leeuwenaar
zich kan ontplooien en thuis voelen.
Ook de toegankelijkheid van onze gebouwen is hierin
belangrijk. Om het cultureel centrum Coloma toegankelijk te maken voor iedereen werd er aan de brug met
treden een bel geplaats. Handig voor de rolstoelgebruikers; zij kunnen zo gemakkelijk het kasteel betreden
langs het brugje aan de zijkant van het kasteel. Duw je
op de bel? Dan komt een onthaalmedewerker van Coloma het poortje openen. Hoewel het kasteel toegankelijk is voor rolstoelgebruikers is het ook beschermd erfgoed en bevindt de ingang zich aan de zijkant en niet
aan de voorkant van het gebouw. Daarom werd er op
die plaats een bel aangebracht zodat rolstoelgebruikers
gemakkelijk contact hebben met de baliemedewerker.
Een kleine ingreep die het kasteel wel toegankelijker
maakt!

Belevingsparcours
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LEVEN EN WELZIJN

Vakantieopvang
Vanaf 1 september 2019 verzorgt 3Wplus Kinderopvang
niet alleen de opvang in de gemeentelijke basisscholen
maar zorgt het ook voor leuke vakantieopvang. Tijdens
de herfstvakantie kunnen kinderen van 2,5 tot 12 jaar
terecht in de gemeentelijke basisschool Wegwijzer.

Sint-Pieters-Leeuw
zoekt onthaalouders

Wanneer? Van 28 tot en met 31 oktober. Telkens vanaf

Heb je een groot hart voor de allerkleinsten (0-3 jaar)?
Wil je hen helpen bij het opgroeien en hun ontwikkeling? Dan is onthaalouder zijn zeker en vast iets voor
jou!

7 tot 18 uur. Opgelet: vrijdag 1 november is er geen
vakantieopvang.
Waar? Gemeentelijke basisschool Wegwijzer, Schoolstraat
14, 1601 Ruisbroek.
Voor wie? Voor alle kinderen gedomicilieerd in Sint-Pieters-Leeuw of waarvan de ouder(s) gedomicilieerd is
(zijn) in de gemeente. Ook alle kinderen die niet in de
gemeente gedomicilieerd zijn maar er wel schoollopen
zijn welkom.
Inschrijven? Voor de vakanties dien je ten laatste één week
op voorhand in te schrijven via www.i-school.be/login. Na
het invullen van de schriftelijke overeenkomst ontvang
je een login en paswoord. Als je niet over een computer
of internet beschikt kan je terecht bij de coördinator.
Prijs? Voor alle kinderen gedomicilieerd in Sint-PietersLeeuw of waarvan de ouders in de gemeente zijn gedomicilieerd alsook kinderen van personeelsleden van
gemeente, OCMW en politie geldt een bijdrage van 10
euro per dag en 7,5 euro per dag voor het tweede kind
dat gelijktijdig wordt opgevangen. Kinderen die niet
gedomicilieerd zijn in de gemeente maar er wel schoollopen betalen 15 euro per dag.
www.3wplus.be/kinderopvang of via
opvang.spl@3wplus.be

Wij zetten de voordelen alvast op een rijtje:
Zinvol: een eerste stapje, woordje of krabbel … als
onthaalouder beleef je elk gloriemoment van een
kind. Dankzij jouw grote emotionele betrokkenheid
en huiselijke zorgen kan elk kind zich in zijn eerste,
belangrijke levensjaren optimaal ontwikkelen.
Samen sterk: als onthaalouder sta je er nooit alleen
voor. Heb je twijfels of problemen, of gewoon zin
in een babbel? Jouw dienstverantwoordelijke en
collega-onthaalouders staan steeds voor je klaar.
Geen administratie: na je werkdag wacht je geen
stapel papierwerk of gedoe met administratie, rekeningen en facturen. Veel van jouw administratie en
betalingen regelt de dienst voor Onthaalouders.
Niet-belaste vergoeding: afhankelijk van het aantal
kinderen en opvangdagen krijg je een maandelijkse vergoeding. Pluspunt: deze vergoeding wordt
niet belast, maar je bent wel sociaal verzekerd en
bouwt pensioenrechten op. Als je ziek bent, krijg je
een uitkering.
Dienst voor Onthaalouders, T 02 371 14 32,
kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be
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LOKALE DIENSTENCENTRA

Opleiding reanimeren en
defibrilleren: maak onze
gemeente hartveilig
Sinds oktober
2015 werkt
het gemeentebestuur
samen met
het Rode
Kruis om van
Leeuw een
“Hartveilige
gemeente”
te maken. Dit project zorgt ervoor dat mensen leren werken
met een automatische externe defibrillator die op verschillende publieke plaatsen aanwezig zijn in de gemeente.
Elke dag krijgen bijna 30 mensen een hartstilstand buiten
het ziekenhuis. Slechts 7 % overleeft dit. Nochtans is de kans
op overleving 70 % als het slachtoffer de eerste drie à vier
minuten wordt gereanimeerd. Daarom is Hartveilig belangrijk. Hartveilig wil zoveel mogelijk mensen met een plotse
hartstilstand helpen.

In de AED-opleiding leren cursisten:
• hoe ze een plotse hartstilstand snel kunnen herkennen;
• hoe ze anderen moeten waarschuwen;
• hoe ze hartmassages en beademingen kunnen toedienen
in afwachting van de AED;
• hoe ze de AED kunnen herkennen;
• hoe ze de AED moeten gebruiken bij de reanimatie;
• hoe ze een gereanimeerd slachtoffer moeten bijstaan tot
het hulpteam arriveert.
Deze opleiding kan op één avond (3 uur) gevolgd worden.

Geïnteresseerd in een opleiding? Schrijf je snel in via de website
van het Rode Kruis: http://act.rodekruis.be.
Waar? Rode Kruis Lokaal - Site Brabantpoort, Pepingensesteenweg 250.02, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Wanneer? Op één van volgende woensdagavonden telkens
van 19 tot 22 uur: 16 oktober, 6 november, 4 december, 8
januari, 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei en 3 juni 2020.

Donderdag 17 oktober

Meandermarkt
Zin in een namiddag gezellig markten?
Kom dan zeker langs op donderdag 17 oktober.
In het lokaal dienstencentrum Meander is er
een gezellige markt met leuke kraampjes waar
je artisanale lekkernijen, juwelen, decoratie,
verzorgingsproducten, handgemaakte hobbywerkjes … kan kopen.
Na het shoppen kan je ook de innerlijke mens
verwennen met een warm kopje koffie en een
lekker stuk taart of een fris pintje en een croque
monsieur … Voor elk wat wils!
Onze eigen zangclub ‘De derde versnelling’
zorgt voor de muzikale ambiance!

Wanneer? Donderdag 17 oktober 2019.
Uur? Van 14 tot 18 uur.
Waar? Lokaal Dienstencentrum Meander,
Welzijnsweg 2 in Sint-Pieters-Leeuw
(inrit Jan Vanderstraetenstraat 275).
LDC Meander, Wenke Peetroons,
wenke.peetroons@sint-pieters-leeuw.be of
T 02 370 88 80
Wie graag met een eigen kraampje op onze
markt komt staan, is welkom.
Gelieve vooraf je plaats te reserveren.

Leo Vanderstraeten, T 0475 53 47 99

OKTOBER 2019

7

8

BEGRAAFPLAATSEN

Infostand begraafplaatsen
Eerte hulp bij grafonderhoud
In oktober staat de erfgoeddienst je met raad én materiaal bij om het graf van je dierbare in goede staat te
krijgen.
Je vindt ons op onderstaande momenten bij de ingang
van de aangegeven begraafplaatsen. Opdat jullie op
de hoogte blijven, tonen we tegelijkertijd wat info over
de geschiedenis van de begraafplaats en de kleine
ingrepen die de dienst het afgelopen jaar zelf heeft
uitgevoerd. Want samen willen we van onze begraafplaatsen nette en eerbare plekken maken.

De gemeente plaatste de losgekomen porseleinfoto
(links) zorgvuldig terug (rechts).
In oktober zien we heel wat mensen naar de begraafplaats trekken; gewapend met emmers, borstels en
kuisproducten. Maar wist je dat bleekwater eigenlijk
je blauwe steen beschadigt? Je zit daarentegen altijd
goed met bruine zeep.
Of weet je niet goed wat te doen met de losgekomen
porseleinfoto van oma zaliger?

• Zaterdag 19 oktober
9 - 10.50 uur: kerkhof Oudenaken
11 - 12.30 uur: kerkhof Sint-Laureins-Berchem
• Zaterdag 26 oktober
9 - 10.50 uur: begraafplaats Vlezenbeek
11 - 13 uur: begraafplaats Zuun
14 - 16 uur: begraafplaats Ruisbroek
Vragen? Stel ze ons zeker ook per mail via
erfgoed@sint-pieters-leeuw.be.

Masterplan begraafplaatsen Sint-Pieters-Leeuw
Op 5 maart 2018 kreeg landschapsarchitect, Andy
Malengier, de opdracht van het bestuur om een
beleidsvisie rond de begraafplaatsen in Sint-PietersLeeuw te ontwikkelen. Dit najaar zal hij samen met
‘Hekate’ dat instond voor het erfkundig onderzoek
het masterplan toelichten. De huidige situatie wordt
besproken, het erfkundig onderzoek toegelicht en
de toekomstplannen voor de herinrichting van de
begraafplaatsen worden aan de hand van een
3D-voorstelling uit de doeken gedaan. Hou zeker de
gemeentelijke website en infoLeeuw in de gaten voor
de data van de infomomenten.

infoleeuw

MILIEU

17 oktober

Infosessie duurzame
mobiliteit
30 september – 6 oktober

Week van de
handhaving

Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op straten,
pleinen en andere openbare plaatsen?
Je bent zeker niet de enige. Het straatbeeld wordt
er immers niet mooier op. Bovendien heeft afval
een grote impact op het milieu. Denk maar aan
dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil
dat via veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Daarenboven kost het opruimen van dit afval
ook hopen geld aan lokale en andere overheden.
Lokale overheden en Mooimakers spannen zich
al jaren in om sluikstort en zwerfvuil in te perken; ze
sensibiliseren, organiseren opruimacties en zetten
allerlei doelgerichte projecten op met lokale overheden en afvalintercommunales.
Maar er wordt ook gewerkt aan extra controle op
zwerfvuil en sluikstort. Hier zetten we nog extra op in
vanaf 30 september tot 6 oktober.
Die week zullen er ook in onze gemeente meer
controles zijn, zowel anoniem als in uniform. Lichte
overtreders worden aangesproken. Hen worden
alternatieven voorgesteld. We zullen dus eerst
patrouilleren en gaan in gesprek met de mensen.
Bij zwaardere overtredingen wordt er zwaarder
beboet en ook de camera’s worden ingezet. We
focussen op zwerfvuil, sluikstorten van afval, sigarettenpeuken, het laten liggen van hondenpoep …
We gaan hierbij niet alleen voor een harde maar
ook een positieve aanpak; wie zijn zwerfvuil correct
in de vuilnisbak gooit mag rekenen op een complimentje.
Heel wat instanties nemen deel! Zowel politie, gemeenschapswachten, veldwachters als lokale en
gewestelijke toezichthouders van diverse organisaties zoals Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn of
waterwegbeheerders.

Op donderdag 17 oktober organiseert de gemeente
Sint-Pieters-Leeuw een infosessie rond duurzame mobiliteit voor handelaars en inwoners. Geïnteresseerden
kunnen die dag ook een testrit maken met milieuvriendelijke voertuigen (elektrisch, CNG en waterstof) en met
elektrische fietsen.
Tijdens de infosessie licht Fluvius toe wat duurzame
mobiliteit inhoudt en wordt er informatie gegeven over
de uitrol van laadpalen voor elektrische voertuigen.
Dats 24 doet duurzame alternatieven voor brandstof
uit de doeken en bekijkt de pro’s en contra’s ervan.
Autodelen.net gaat dan weer dieper in op autodelen
en welke de mogelijkheden zijn.

Er worden twee aparte infosessies gehouden:
• Voor inwoners:
19 uur: start testritten.
20.15 uur: start infosessie.
• Voor handelaars:
19 uur: start infosessie waarbij er onder andere dieper
wordt ingegaan op de fiscale aspecten en voordelen
van duurzame mobiliteit voor handelaars.
20.15 uur: start testritten.

Inschrijven? De infosessie is gratis. Inschrijven doe je tot
en met 14 oktober via www.sint-pieters- leeuw.be/
duurzamemobiliteit. Geef zeker aan of je als handelaar
of inwoner deelneemt zodat je het juiste programma
ontvangt.
Waar? De infosessie vindt plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Voor de testritten spreken we af op de parking van het
gemeentehuis.
Opgelet: de parking van het gemeentehuis is die avond
afgesloten. Parkeren doe je best op de Wilgenhofsite.
Nog beter is om te voet of met de (elektrische) fiets te
komen.
Dienst Mobiliteit, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 92,
mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be

OKTOBER 2019

9

10

MOBILITEIT

Berg je fiets veilig op in de eerste
fietskluis van Sint-Pieters-Leeuw
om de combinatie fiets-trein te nemen. Met deze eerste
afgesloten fietskluis wil de gemeente alvast peilen naar
de interesse van de burgers.

Wat moet je doen om je fiets in de box te plaatsen?
Verstuur jouw aanvraag naar mobiliteit@sint-pietersleeuw.be. Na ondertekening van het contract en het
gebruikersreglement krijg je een standplaats toegewezen. Is de fietskluis volzet, dan krijg je een plaats op de
wachtlijst. De sleutel van de fietskluis haal je op in het
gemeentehuis bij de dienst Mobiliteit.
Je deelt de kluis met vier andere gebruikers. Je moet
dus steeds je fiets beveiligen met een hangslot of een
kwaliteitsvol antidiefstalsysteem, zoals een U-hangslot
vastgemaakt aan het fietsrek. Enkel gebruikers die
minimaal op een afstand van 500 meter van de fietskluis
wonen komen in aanmerking.
Voor 75 euro kan je je fiets een jaar lang veilig opbergen
in de kluis. We vragen een eenmalige waarborg van 25
euro.
De kluis wordt in opdracht van de gemeente beheerd
en onderhouden door vzw Groep Intro.

Fietspomp
Aan de andere zijde
van de treinsporen
werd, nabij de fietssnelweg F20, ook een
publieke fietspomp
geïnstalleerd. Naast de
fietspomp vind je de
gebruiksaanwijzing.

Op het Stationsplein in Ruisbroek staat sinds 7 augustus
een eerste fietskluis. Deze kluis, die er kwam met de
steun van de provincie Vlaams Brabant, zal voortaan
plaats bieden aan 5 fietsen. Mensen die met de fiets
naar het station rijden om er de trein te nemen, kunnen
er hun fiets veilig in opbergen.
Pendelaars die wat verder van het station wonen en
die de afstand enkel met een elektrische fiets willen of
kunnen afleggen, krijgen zo een volwaardig alternatief
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Dienst Mobiliteit,
Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 22 92,
mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be,
www.sint-pieters-leeuw.be/fietskluis

NIEUWS

CAW Halle-Vilvoorde
organiseert
Vrijwilligersmarkt
Om kwaliteitsvolle hulpverlening te bieden kan het CAW
Halle-Vilvoorde rekenen op een team van professionals
die werken rond thema’s als wonen, armoede en schulden, relationele problemen, slachtofferschap en problemen met justitie, hulp aan jongeren en crisishulp. Omdat
vrijwilligerswerk een grote meerwaarde biedt voor zowel
de hulpverlening als de bredere samenleving kiest het
CAW bewust voor het werken met vrijwilligers. Vrijwilligers
laten zien hoe je betrokken kan zijn en zetten op een
actieve manier hun talenten in voor de samenleving.
Om hun ploeg vrijwilligers uit te breiden organiseert het
CAW Halle – Vilvoorde een vrijwilligersmarkt in de vier
zorgregio’s. Op de markt krijgen geïnteresseerden uitleg
over ‘werken als vrijwilliger binnen het CAW’ en over de
verschillende vacatures waarvoor vrijwilligers worden
gezocht. Naargelang hun interesses, krachten en talenten kunnen geïnteresseerden een keuze maken. Denk
maar aan ondersteuning bij slachtofferhulp, ontmoeting
helpen organiseren in inloopcentra, buddy worden voor
kwetsbare mensen, de sociale kruidenier ondersteunen,
het onthaal versterken, vorming geven aan doelgroepen …

Wanneer?
• Vrijdag 18 oktober in het CAW, Poverstraat 75 B48,
1731 Zellik.
• Maandag 21 oktober in het CAW, Brusselsesteenweg
15/17, 3080 Tervuren.
• Dinsdag 22 oktober in het CAW, Jean Baptiste Nowélei
33, 1800 Vilvoorde.
• Woensdag 23 oktober in de ontmoetingsruimte van
het jeugdcentrum ‘de Kazerne’, Leide 3, 1500 Halle.
Er is telkens een namiddagsessie van 14 tot 16 uur en
een avondsessie van 18 tot 20 uur.

Inschrijven? vrijwilligerswerk@cawhallevilvoorde.be.

Alle vacatures vind je terug op
www.caw.be/vrijwilligers onder
‘CAW Halle Vilvoorde’.

3 oktober

Test BE-Alert
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie willen we je graag
snel verwittigen. Daarom beschikt onze gemeente
over BE-Alert, een systeem dat je op de hoogte stelt
van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.
Op 3 oktober zullen we dit systeem testen.

Nationale test
Op 3 oktober houden verschillende gemeenten in
België een BE-Alert test. Ook onze gemeente doet
mee. Al onze inwoners die ingeschreven zijn op
BE-Alert zullen die dag via sms, telefoon of e-mail
volgend testbericht ontvangen:

‘Test BE-Alert gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Geen reactie vereist. Motiveer ook vrienden en
familie om zich in te schrijven op
www.be-alert.be.’
Door BE-Alert te testen, kan onze gemeente de
procedures inoefenen. Bovendien willen we hiermee
onze inwoners bewust maken van het feit dat het
belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn bij een
noodsituatie. Deze test is tevens de ideale gelegenheid voor inwoners die nog niet zijn ingeschreven om
dit te doen op de website www.be-alert.be.

Wat is BE-Alert?
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee we
je kunnen verwittigen bij een noodsituatie. Dankzij
BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen
naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft.
Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige
aanbevelingen krijgen zoals bv. ramen en deuren
te sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alertbericht
krijgen via sms, telefoon of e-mail.

Registreer je
Om een bericht te ontvangen moet je je registreren.
Dit kan heel gemakkelijk op www.be-alert.be. Vul het
inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je
vandaag nog in en test mee op 3 oktober!

OKTOBER 2019
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NIEUWS

17 oktober

Werelddag van verzet tegen Armoede:
samen #sleutelenaanwonen
Op vrijdag 11 oktober van 15 tot 19 uur houden we een
soepmoment aan de Rink. Om 17 uur maken we de
winnaar bekend en volgt een prijsuitreiking. Ook aan
het Sociaal Huis in Ruisbroek kan je op donderdag 17
oktober van 14 tot 16 uur genieten van een tas heerlijke
soep.
In Halle kan je op 17 oktober tussen 10 en 14 uur terecht
voor het gezamenlijk slotmoment van de actie met
gastsprekers, getuigenissen, dialoog en ‘soep op de
stoep’. Heb jij oude sleutels rondslingeren? Lever ze dan
in en draag bij tot het kunstwerk dat de leerlingen van
de Don Boscoschool Halle zullen lassen. Het kunstwerk
blijft nadien permanent in Halle staan.
Thuiskomen in een gezellig
huis, een warme douche,
een eigen slaapkamer met
een lekker zacht bed. Het
klinkt normaal, maar voor
velen is het een droom. Schimmel op de muren, een kapotte
verwarming, geen isolering, een
gedeelde slaapkamer met vijf familieleden en een onbereikbare huisbaas; het zijn lang geen uitzonderingen
in Vlaanderen. Bijna de helft van de huur- en sociale
woningen voldoet niet aan de kwaliteitsnormen. Hoewel
een verouderde woning niet automatisch gelijkstaat
aan slechte kwaliteit is een kwart van de woningen
zwaar verouderd en ontoereikend.
In Sint-Pieters-Leeuw en Halle is dit probleem zelfs nog
groter: respectievelijk 32 % en 42 % van de woningen zijn
er zwaar verouderd. Met de actie #sleutelenaanwonen
willen we het recht op menswaardig wonen blijvend in
de kijker zetten.

Schiet in actie en win!
Om de ondermaatse woonkwaliteit onder de aandacht
te brengen organiseert onze gemeente een sleutelzoektocht waarmee je leuke prijzen kan winnen. Gedurende
vier weken verplaatst een grote sleutel zich doorheen
onze gemeente. Zoek de sleutel, maak een leuke selfie
of foto en deel hem op Facebook of Instagram met de
hashtag #sleutelenaanwonen en win! Vergeet zeker
niet om je foto openbaar te delen, want zo maak je
kans op een mooi prijzenpakket.

infoleeuw

Waar kan je sleutels inleveren?
In Sint-Pieters-Leeuw: Lokale Dienstencentra Meander,
’t Paviljoentje en Negenhof, de bibliotheek aan de Rink,
het Huis van het Kind, Sociaal Huis, buurthuis 1601 en bij
het gemeentehuis.
In Halle: bij het Sociaal Huis, RISO, Ommekaar, de
parochie Don Bosco, Zonnig Huis, De Kazerne, buurthuizen Windmoleken en Vogelweelde, provinciecentrum
Lemoon, Pasha, het OCMW, het rusthuis, het sociaal
restaurant.

• www.sint-pieters-leeuw.be/dagtegenarmoede
• www.archeduc.be/sleutelenaanwonen
•
Facebookpagina van Open Armen

Psst … Hou jij het straatbeeld van onze gemeente
in de gaten? Je weet nooit wat er de komende
weken kan opduiken …

WEGENWERKEN

Jubilarissen

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

Fase Brusselbaan
Doorgaand verkeer Brusselbaan (tussen Zuundallaan
en Watermolenlaan) onderbroken.
1 april 2019
27 september 2019

Fase Victor Nonnemanstraat
Doorgaand verkeer Victor Nonnemanstraat
onderbroken.
30 september 2019
20 december 2019

GOUDEN BRUILOFT / 7 JULI
Léon Stiens en Gilberte Deschodt

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
www.elia.be/nl/projecten/netprojecten/DrogenbosBuizingen

GOUDEN BRUILOFT / 9 AUGUSTUS
Maurice Vaeye en Simone Vastenaekel

> Aanleg fietspaden Galgstraat/Pepingensesteenweg
Fase 1a Galgstraat

Doorgaand verkeer onderbroken.
6 mei 2019
30 september 2019

Fase 1b kruispunt ’t Pauwke
Doorgaand verkeer onderbroken.
17 juni 2019
20 september 2019

Fase 2 Pepingensesteenweg
1 oktober 2019
30 april 2020
Uitstel aanvang mogelijk wegens herschikking
uitvoeringsfase.

> Fabriekstraat fase II

100 JAAR / 28 AUGUSTUS
Hendrik Warnot

Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer onderbroken.
augustus 2019
december 2020

> Deel 2a tussen Wandelingstraat tot Laekebeeklaan
19 augustus 2019

20 december 2019
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VRIJDAG 4, ZATERDAG 5 EN

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 3, 10 EN 17 OKTOBER

Sint-Lutgardiskerk
van 19.30 tot 22 uur
0489 79 19 72
Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun

Bloemschikken

WOENSDAG 2 OKTOBER

Parochiezaal Breedhout
van 20 tot 21 uur
0474 52 43 65
KVLV Oudenaken/Sint-LaureinsBerchem

Yoga

DINSDAG 1, 8, 15 EN 22 OKTOBER

Parking Wilgenhof, Vanhouchestraat 1
van 8.30 tot 16 uur
Basistarief: 53 euro;
niet-leden: 56 euro
0476 63 83 46, jeschets@gmail.com
Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum

Daguitstap naar Bois-du-Luc en
kanaal du Centre

DINSDAG 1 OKTOBER

OKTOBER

Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw

Scheiding bij familie of vrienden.
Hoe kan ik helpen?

WOENSDAG 9 OKTOBER

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

Kookles: Wokken, lekker en snel

DINSDAG 8 OKTOBER

Plankenstraat 23, 1701 Dilbeek
Afspraak: Kerkje Sint-Anna-Pede
10 uur
5 euro (vooraf inschrijven)
Fabienne Coppey, 0470 57 30 75,
fabienne@momentum-belgium.be
Momentum Belgium

De blik van Bruegel –
wandeling met gids

DINSDAG 8 OKTOBER

De Merselborre
patrick.bardyn@telenet.be
Kunstkring De Merselborre

Tentoonstelling Kunstkring
De Merselborre

VAN 19 TOT 27 OKTOBER

CC Coloma
van 20 tot 22 uur
0476 98 42 25, teinieuws@gmail.com
’t Ei ism Leeuw Mondiaal

Lezing met ex-vrt journalist en
Congokenner Walter Zinzen
“Congo tussen hoop en wanhoop”

VRIJDAG 18 OKTOBER

Parochiezaal Oudenaken
van 19.30 tot 22 uur
02 532 27 49; annie.claes5@skynet.be
KVLV Oudenaken/Sint-LaureinsBerchem

Bloemschikken
“Veelzijdige Bloemenframes”

WOENSDAG 16 OKTOBER

Zwemmen

Wandelen met de Stappers

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

DONDERDAG

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

DINSDAG

CC 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

Uur

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

Wandeling van +/-8 km langs
Pajottenlandse wegen

MAANDAG 7 EN 21 OKTOBER

Parochiezaal Oudenaken
van 14 tot 19 uur
KVLV Oudenaken/Sint-LaureinsBerchem

Herfstwandeling & -buffet (Bruegel)

ZONDAG 6 OKTOBER

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

CoderDojo

ZATERDAG 5 OKTOBER

De Merselborre
van 9.30 tot 16 uur
Onoffstage vzw

Auditiedag KidsMusical 2020 en
Showgroep

ZATERDAG 5 OKTOBER

Zonnig Leven
van 14 tot 16 uur
gezinsbond.spl@telenet.be,
www.sintpietersleeuw.gezinsbond.be
Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw

Tweedehandsbeurs voor herfst-en
winterkleding (tot 10 j), baby-artikelen,
speelgoed, sportgerief en kinderfietsen

ZATERDAG 5 OKTOBER

Parochiezaal, Gaston Deruyverstraat 21
vrijdag van 19 tot 23 uur,
zaterdag van 10 tot 19 uur,
zondag van 10 tot 19 uur
William Clerinx, 0471 92 61 33,
clerinx@telenet.be

Kunstexpo Pro- Arte Negenmanneke 31

ZONDAG 6 OKTOBER

Prijs

Info

Trage Wegenwandeling in het land
van Urbanus

ZONDAG 20 OKTOBER

Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw
van 14 tot 16 uur
https://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be

Spelletjesnamiddag in de bib

WOENSDAG 30 OKTOBER

Parochiecentrum
van 14.30 tot 16 uur
Basisprijs: 3 euro
gezinsbond.spl@telenet.be,
02 377 19 44
Gezinsbond afdeling
Sint-Pieters-Leeuw

Poppentheater Wortel vzw speelt
“Mag ik meedoen?“

DINSDAG 29 OKTOBER

Parking gemeentehuis
Sint-Pieters-Leeuw
van 14 tot 18 uur
vellemans.chris@gmail.com,
02 378 39 64
Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum

Herfstwandeling in Galmaarden
langs de Mark

ZONDAG 27 OKTOBER

Bibliotheek 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: Nieuws
en actualiteit

WOENSDAG 23 OKTOBER

Kerkplein, Plaats 14, 1570 Tollembeek
14.30 tot 17 uur
Josiane Schoukens, 0472 59 20 38
josiane.schoukens@telenet.be,
www.pasar.be/st-pieters-leeuw
Pasar Sint-Pieters-Leeuw

Organisatie

De Merselborre
20 uur
Toneel Vlezenbeek i.s.m. DF en KWB

Info-avond over Parkinson
i.s.m. de Parkinsonliga

DINSDAG 15 OKTOBER

Parochiecentrum
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 15 OKTOBER

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

Wandelen

MAANDAG 14 EN 28 OKTOBER

Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw
van 9.30 tot 12.30 uur
https://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.
be/verwenzondag
Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw

Verwenzondag

ZONDAG 13 OKTOBER

Zonnig Leven
van 7.30 tot 15 uur
1,50 euro;
Inschrijfgeld leden: 1,10 euro
wandelclubspl@gmail.com,
0476 69 37 51

Streekbierentocht

ZONDAG 13 OKTOBER

van 20 tot 22 uur
renaat.verbugghe@gezinsbond.be,
0473 95 96 93
Gezinsbond Vlaams-Brabant & Brussel

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

Wandelen

ZONDAG

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

Onderwaterhockey

ZATERDAG

LDC Negenhof
van 9.30 tot 12 uur (beginners)
en van 13.30 tot 16.30 uur
(gevorderden)
02 377 57 86
Scrabbleclub Negenhof

Scrabble

VRIJDAG

