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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
28 september 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
Onderwiis, Kunstonderwijs, Bibliotheek,
Afvalbeleid, Milieu en Groen (inclusief natuurreservaten)

dienst Markten, T 02 371 22 53.

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

> Negenmanneke
- 6 september: van 9 tot 11 uur en
van 18 tot 20 uur
- 20 september: 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 speelplein-werking,
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.
Coverbeeld: Tineke De Vos.

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
De vakantie zit er voor de meesten op. De boekentassen worden opnieuw uit de kast gehaald en de boeken moeten worden
gekaft. Nog geen kaftpapier? Breng dan zeker een bezoekje aan
Ezelsoor op woensdag 6 september en maak je eigen uniek exemplaar.
Ook infoLeeuw kreeg een nieuw jasje. Frisser en meer bij de tijd.
Naar goede gewoonte zullen we je blijven informeren over het
reilen en zeilen in de gemeente. Met twee covers splitsen we
InfoLeeuw op in twee delen, infoLeeuw en LeeuwLeeft. In het ene
kom je meer te weten over het bestuur van onze gemeente. In het
andere vind je dan weer het gevarieerde vrijetijdsprogramma.
September belooft meteen een drukke maand te worden. Op
zondag 3 september ontvangen we als focusgemeente het Gordelfestival. We zorgden voor een heel sterk programma! Het park
wordt omgetoverd tot een echt feestdorp. Onder andere Kaatje
en Natalia komen er een muziekaal feest van maken. Kinderen
kunnen zich uitleven in het kinderdorp en de waaghalzen kunnen
hun hart ophalen in het avonturendorp.
Ook voor fietsers en wandelaars blijft de Grodel een klassieker.
Ontdek alvast het volledige programma op p. 4 in LeeuwLeeft.
Kortom er valt heel wat te ontdekken!
September is ook de “terug naar school” maand. Samen met de
Leeuwse basisscholen werd een nieuwe taalbeleidsvisie ontwikkeld, met nog meer aandacht voor het Nederlands. Ook aan de
allerkleinsten werd gedacht met een nieuwe groepsopvang,
‘De Kinderdroom’.
Aan alle ouders en kinderen wensen we een vruchtbaar schooljaar!

Luc Deconinck,
burgemeester

Het cijfer

110

110 TON SLUIKSTORT WERD ER IN
2016 IN LEEUW OPGEHAALD.
Wil jij ook je steentje bijdragen in de
strijd tegen het zwerfvuil? Ontdek
de acties op pagina 12!

1722
Wateroverlast
of stormschade
melden
NIEUW NATIONAAL NUMMER VOOR
NIET-DRINGENDE OPROEPEN NAAR
DE BRANDWEER.
Sinds 1 augustus kan je terecht op
het nummer 1722 voor niet-dringende oproepen naar de brandweer.
Oproepen 112 krijgen op die manier
een voorkeursbehandeling.

VOLG ONS!
facebook.be/sint-pieters-leeuw
#LeeuwLeeft
www.sint-pieters-leeuw.be
SEPTEMBER 2017
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WONEN

Bekendmakingen –
RUP’S
OPENBAAR ONDERZOEK
Het RUP Wilderplein werd voorlopig vastgesteld door de
gemeenteraad op 29 juni 2017. Het RUP ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke
Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
vanaf 16 augustus 2017 tot en met 14 oktober 2017.

Gratis
conformiteitsattest in
Sint-Pieters-Leeuw
Elke woning die wordt verhuurd, moet beantwoorden
aan de minimale kwaliteitsvereisten van de Vlaamse
Wooncode.
Hoe weet je als eigenaar of de woning die je wil verhuren in orde is? Je kan een attest aanvragen waaruit
blijkt dat de woning voldoet aan deze eisen. Dit attest
is niet verplicht om een woning te verhuren, maar je
kan je op deze manier wel vooraf indekken tegen
huurders die de kwaliteitsgebreken van een woning
inroepen. Met een conformiteitsattest is er een wettelijk vermoeden dat de woning voor de komende tien
jaar beantwoordt aan de kwaliteitsnormen van de
wooncode.
Je kan het attest aanvragen via de gemeente of de
Woonwinkel. De technisch adviseur zal langskomen
en nagaan of de woning voldoet aan de kwaliteitseisen. Indien dit het geval is, krijg je een conformiteitsattest. Wanneer er gebreken worden vastgesteld,
weet je als eigenaar welke zaken je in orde moet
brengen om later geen problemen te hebben met
de huurders.
Fabriekstraat 1B, 1601 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 03 47, www.woonwinkelzennevallei.be.
• het gemeentehuis: maandag van 9 - 12 uur.
• het sociaal huis: woensdag en vrijdag van 9 - 12 uur
(of na afspraak).

Het RUP Wilderplein bestaat uit drie plangebieden binnen het verouderde BPA Wilderveld (en het vernietigde
RUP Wilderveld). Binnen het RUP wordt gestreefd naar
een kwaliteitsvolle ontwikkeling van de woonomgeving.
Met het eerste plangebied ‘Voetbalplein’ wordt er,
onder meer door gemeenschapsvoorzieningen en een
aantal woongelegenheden omgeven door groeninrichtingen, een nieuwe invulling gegeven aan het voormalig
voetbalveld.
Het tweede plangebied ‘Hoek Olmenlaan’ krijgt nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden voor stedelijk wonen en verwante activiteiten zoals kleinhandel. Binnen het derde
plangebied ‘Hoek Generaal Lemanstraat’ blijft de site
voorbehouden voor de infrastructuur van de politie.
Indien je opmerkingen of bezwaren hebt, kan je deze
binnen de looptijd van het openbaar onderzoek overmaken per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs aan de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Surf naar de website voor meer info over de
inhoud van het RUP: www.sint-Pieters-Leeuw.be/
bekendmakingen.

ONDERZOEK MILIEUEFFECTRAPPORTAGE
Het college van burgemeester en schepenen heeft de eer
je als belanghebbende mede te delen dat, in uitvoering
van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals herhaaldelijk gewijzigd
en het besluit van de Vlaamse regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s van
12 oktober 2007, het onderzoek tot milieueffectrapportage
uitgewezen heeft dat de volgende RUP’s:
- RUP Helihaven (dossiercode SCRPL17202)
- RUP Wilderplein (dossiercode SCRPL16282)
geen aanleiding geven tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet
nodig is.
De screeningsnota’s en de beslissingen kunnen geraadpleegd worden op de webstek van:
• de Dienst Mer, www.mervlaanderen.be;
• het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening.

infoleeuw
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Word lid van Leeuw
Mondiaal!
Leeuw Mondiaal is de gemeentelijke adviesraad voor
de Noord-Zuidproblematiek en duurzame ontwikkeling. Het gemeentelijk Noord-Zuid beleid is een divers
beleid, opgesplitst in een “Noordwerking” en een
“Zuidwerking”.

DE NOORDWERKING?
In de “Noordwerking” wordt de Leeuwse bevolking
gesensibiliseerd en geïnformeerd over de kloof tussen Noord en Zuid.
Zowel het bestuur als de Leeuwenaren worden aangespoord om Fair Trade producten te leren kennen
en gebruiken.

DE ZUIDWERKING?
In de “Zuidwerking” worden lokale organisaties, die
werk verrichten in en voor het Zuiden, geholpen door
hen te motiveren en te ondersteunen. Elke vereniging die een band heeft met onze gemeente of
iedere geïnteresseerde burger kan lid worden van de
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). Jaarlijks kunnen projecten in het Zuiden
(4de pijler), die in aanmerking komen voor steun of
subsidie, worden voorgedragen. Deze projecten
moeten voldoen aan een aantal criteria:
- Het project moet een band hebben met een inwoner van Sint-Pieters-Leeuw.
- Het project situeert zich in ontwikkelingsgebied.
- Projecten met kinderen krijgen voorrang.
- Projecten in verband met water krijgen voorrang.
- De keuze van het project wordt geadviseerd aan
het college van burgemeester en schepenen door
de GROS.
Meer weten over de werking van ‘Leeuw Mondiaal’?
Wens je jouw steentje bij te dragen aan de werking
hiervan? Word lid van ‘Leeuw Mondiaal’ en help
mee bij het organiseren van lokale activiteiten ten
voordele van projecten in het Zuiden!
Ingrid BAROEN, T 02 371 22 18,
F 02 371 29 63, ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be.

Jaarmarkten
RUISBROEK

Zaterdag 30 september
• FEEST AAN HET STATION
WAAR: Stationsplein
ORG.: Verenigingen en Handelsvereniging Ruisbroek
Leeft!
PROGRAMMA: www.ruisbroekleeft.be
Panna Tornooi
Kermis
• DIEREN OP DE JAARMARKT
WAAR: naast het kanaal
• OPENDEUR BUURTHUIS
WAAR: 1601 Kerkstraat 10-12
• LOOPWEDSTRIJD
ORG.: Ruisbroek Loopt!
INFO: www.ruisbroekloopt.be

VLEZENBEEK

Zaterdag 21 oktober

SINT-PIETERS-LEEUW
Zaterdag 11 november

SEPTEMBER 2017
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VEILIGHEID

Gemeentebestuur zet sterk in op verkeersveiligheid
STILSTAAN EN
PARKEREN
Sinds maart 2017
is het nieuwe politiereglement van
kracht en kan
je in Sint-PietersLeeuw in plaats
van een strafrechtelijke boete
een gemeentelijke administratieve sanctie krijgen voor parkeerinbreuken. Door de verschuiving van de gerechtelijke aanpak
naar een bestuurlijke aanpak kunnen deze inbreuken
efficiënt aangepakt worden, wat een correcte houding
en zo ook de verkeersveiligheid bevordert.

WIE STELT VAST?
Naast de politie kunnen – sinds maart 2017 – ook gemeentelijke ambtenaren, waaronder gemeenschapswachten, deze parkeerovertredingen vaststellen.
De zwakke weggebruiker staat steeds centraal. Zo zal er
streng opgetreden worden tegen het foutparkeren op
voetpaden, fietspaden en oversteekplaatsen. Verder
is er ook de nodige aandacht voor een vlot verkeer
en het gebruik van een gehandicaptenplaats, zonder
aanwezigheid van de rechthebbende.

NULTOLERANTIE

De bedoeling is om ook hier de veiligheid van de zwakke weggebruiker en onze kinderen te verbeteren. Foutparkeren op het voetpad of op een oversteekplaats is
absoluut uit den boze.
Het is belangrijk om de aanwijzingen van de vaststellers
steeds goed op te volgen en je reglementair te parkeren, op deze manier werken we samen aan een veilige
en toegankelijke schoolomgeving!
Let op, er zullen ook onverwachte en minder zichtbare
controles plaatsvinden! Het heeft dus geen zin enkel
correct te parkeren wanneer je de politie of gemeenschapswacht aan de schoolpoort ziet staan.

INVESTEREN IN VEILIGHEID
Het handhavingsbeleid is niet-kostendekkend en dat
vormt geen probleem. Het gaat immers om het effect
op het terrein en de verkeersveiligheid.

WEEK VAN DE MOBILITEIT
Tijdens de week van de mobiliteit (18 – 22 september) wordt dit nog eens extra in de verf gezet.
Het gemeentebestuur organiseert, in samenwerking met de scholen, verkeersacties in alle
schoolomgevingen.

Een GAS-boete vermijden? Parkeer je wagen reglementair ook als dit betekent dat je niet vlakbij je eindbestemming staat.
Sinds maart 2017 duiden de politie en de dienst Maatschappelijke Veiligheid iedere maand ongeveer 3 zones
aan waar extra nood is aan controle door de ploegen
op het terrein. De ene keer is dit een woonwijk waar regelmatig op het voetpad wordt geparkeerd, de andere
keer is het een handelscentrum.
Probleemzones komen op deze manier in de loop van
het jaar extra aan bod.

DE SCHOOLOMGEVING
Één van de meest prioritaire zones voor het gemeentebestuur zijn de schoolomgevingen. Na een uitgebreide
sensibilisatiecampagne begin 2017 geldt er sinds april
2017 een nultolerantie op het gebied van foutparkeren.

Ontdek alle alternatieven op weekvandemobiliteit.be
Mobiliteit en je comfortabel kunnen verplaatsen is niet enkel mogelijk met de auto. Er zijn namelijk ontelbaar veel alternatieven voor de wagen.
Maak ook eens de overstap en ontdek alle alternatieven en initiatieven op weekvandemobiliteit.be.

WvdM_Poster_A3_v2.indd 1
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ZONE 30 AAN DE LEEUWSE SCHOLEN
In de zone 30 mag je maximum 30 km/u rijden, de
omgeving is hierdoor verkeersveiliger en leefbaarder. De lagere snelheid zorgt ervoor dat het veilig
is voor iedere weggebruiker.
In elke straat waar een schooltoegang is, is de
zone 30 van kracht. Het gebied wordt eventueel uitgebreid met aangrenzende straten in een
beperkte zone. De schoolomgeving wordt zo
duidelijk herkenbaar.

Tips!
MET DE FIETS
Opnieuw zullen heel wat meisjes en jongens naar
school fietsen. Zorg ervoor dat je fiets helemaal in
orde is voor je ermee rijdt! Controleer de lichten
en de fietsbel zodat iedereen je goed kan zien en
horen. Is je materiaal helemaal in orde? Stippel
dan een veilige route uit en respecteer de verkeersregels.

SEPTEMBER 2017
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CURSUSSEN

Schooljaar 2017-2018: alle cursussen

TAALKLASSEN VOOR ANDERSTALIGEN
Taalklassen voor iedereen die Nederlands wil leren.
Zowel mensen die nog geen Nederlands praten als
mensen die al een goede basis hebben, zijn welkom.
Les volgen dicht bij huis of in de school van je kind?
Het kan! Je kan ook steeds terecht in CC Coloma of
in ’t Paviljoentje in Ruisbroek.
De lessen gaan zowel door overdag als ’s avonds
en zijn volledig gratis. Er wordt enkel een vergoeding
gevraagd voor de aankoop van een handboek en
voor kopieën.
Vraag de folder met een
overzicht van de klassen op bij de
integratiedienst Sociale Campus –
Hemelrijck, Fabriekstraat 1A,
1601 Ruisbroek, T 02 371 03 41,
integratie@sint-pieters-leeuw.be.

Nederlands

infoleeuw

HARTVEILIGE GEMEENTE
Het gemeentebestuur werkt samen met het Rode Kruis
in het kader van het project Hartveilige Gemeente sinds
26 oktober 2015. Het Hartveilig-project zorgt ervoor dat
mensen leren werken met een automatische externe
defibrillator (AED). Die AED’s zijn op verschillende publieke plaatsen aanwezig in de gemeente: WZC Zilverlinde,
hoofdbibliotheek Rink, sporthal Ruisbroek, Wildersportcomplex, GC Merselborre.

Geïnteresseerd in een opleiding?
DATA: woensdag 6 september, 27 september, 18 oktober,
22 november en 13 december 2017.
UUR: telkens van 19 tot 22 uur.
LOCATIE: Site Brabantpoort (Lokaal Rode Kruis, Pepingensesteenweg 250.02 te Sint-Pieters-Leeuw).
INSCHRIJVEN: act.rodekruis.be.
• Luc De Tobel, lesgever eerstehulpverlening / voorzitter
T 0470 213 515
• Leo Vanderstraeten, Animator Hartveilig
T 0475 534 799
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LOTS OF FUN … NO STRESS – ENGELS LEREN IN
DE LOKALE DIENSTENCENTRA
De dienstencentra organiseren al meer dan 25 jaar Engelse lessen voor senioren op een leuke en ontspannen
manier. Eind september gaan ze opnieuw van start.
Inschrijven kan vanaf 2 september.
9 klassen krijgen telkens 2 uur per week les van Véronique
Steens. Er zijn verschillende niveaus: beginners, gevorderden en conversatiegroepen.
De lessen worden aangepast aan het ritme van de
studenten. Er zijn geen examens, taken worden klassikaal
verbeterd en de nadruk ligt op het leren spreken. In de
conversatiegroepen worden actuele thema’s behandeld en is er ook tijd voor cultuur.
Het sociaal contact is heel belangrijk. Voor of na de les
is er de mogelijkheid om samen iets te drinken. Aan het
einde van het schooljaar is er een spetterend feest en
een fantastische reis naar Engeland.

Op zondag 24 september kan er tijdens de opendeurdag een demonstratieles gevolgd worden
in het LDC Negenhof tussen 14 en 16 uur.
Waar
LDC Meander
Welzijnsweg 2
(!GPS: Jan Vanderstraetenstraat 275)
1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 370 88 80
F 02 377 26 88
wenke.peetroons@ocmwspl.be

LDC ‘t Paviljoentje
Fabriekstraat 1 A
1601 Ruisbroek
T 02 377 03 55
F 02 377 00 83
karin.poldervaart@ocmwspl.be

LDC Negenhof
Sint-Stevensstraat 62
1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 332 59 53
F 02 332 59 54
els.aerts@ocmwspl.be

Wanneer
Van eind september tot begin juni. Opgelet! Geen les tijdens schoolvakanties.

Prijs
- € 105 voor inwoners SPL.
- € 150 voor niet-inwoners SPL.

Inschrijven
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

1/09/2017
4/09/2017
7/09/2017
12/09/2017
20/09/2017

9-15 uur
13-17 uur
9-12 uur
9-12 uur
9-12 uur

‘t Paviljoentje
Negenhof
Meander
Meander
Negenhof

SEPTEMBER 2017
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GEZONDHEID

ZATERDAG 16 SEPTEMBER

15e Rolstoelwandeling
ZATERDAG 16 SEPTEMBER

Sint-Pieters-Leeuw heeft
jouw steun nodig!
Op zaterdag 16 september 2017 zal in onze gemeente
naar jaarlijkse traditie opnieuw een huis-aan-huis plantjesverkoop doorgaan, ten voordele van “Kom op tegen
Kanker”.

De jaarlijkse rolstoelwandeling gaat door op zaterdag 16 september in het centrum van Sint-PietersLeeuw. Deze 15de wandeling wordt georganiseerd
door de Katholieke vereniging voor gehandicapten
en Betty Van Laethem in samenwerking met het
gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw.
Medewerkers van vzw ‘De Poel’ staan mee in voor
het transport van de deelnemers. Het Rode Kruis
zorgt voor bijstand en de politie begeleidt de wandeling.

Dit gebeurt telkens dankzij de steun van het gemeentebestuur en de inzet van talrijke vrijwilligers. Hoe meer
mensen hieraan deelnemen, hoe meer de actie kan
opbrengen.

Iedereen welkom, afspraak om 14 uur op de parking
van het gemeentehuis. De wandeling duurt ongeveer een uur. We sluiten de dag gezellig af met een
optreden van Rudi Tastenoe en Kenzie Stiens in het
parochiecentrum.

Steun deze actie en meld je aan samen met je partner,
vriendenkring, sportvereniging, ...

Erik Devillé, diensthoofd Sociale en welzijnsdienst,
T 02 371 03 49, erik.deville@sint-pieters-leeuw.be.

dienst Volksgezondheid,
T 02 371 22 18 of 02 371 03 43,
ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be.

infoleeuw

KIND & GEZIN

Nieuw in het Huis van het Kind
Sint-Pieters-Leeuw: DE LUIERKAST!

Nieuwe
groepsopvang
in Leeuw!
Sinds vorig jaar kunnen veel Leeuwse baby’s en peuters terecht in het
gemeentelijk kinderdagverblijf ‘De
Speelboot’.
Er was op deze locatie ook nog
ruimte genoeg om een groepsopvang voor samenwerkende onthaalouders te organiseren. Nu alle
voorbereidingen achter de rug zijn,
kunnen onthaalouders Darco en
Cindy er vanaf 1 september 14 kindjes opvangen in “De Kinderdroom”.
Gemeentelijke dienst voor
Onthaalouders, T 02 371 14 35,
kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be.

Is je baby of peuter een bepaalde maat luiers ontgroeid en weet je niet
waar naartoe met je overschot? Deponeer ze in de luierkast! Zo ben jij
van je restjes af en krijgen ouders die het financieel wat moeilijker hebben luiers via de verpleegkundigen van Kind & Gezin.

Waar kan je terecht met je ongebruikte luiers?

De Kinderdroom

- Alle gemeentelijke kinderdagverblijven (De Speelboot, Het Welpennest, De Boomhut)
- Kinderdagverblijf Hotel Samson
- Consultatiebureau Kind&Gezin
- Bibliotheek
- Sociaal Huis
- Dienstencentrum Meander
- Dienstencentrum Negenhof
Huis van het kind Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 06 47,
huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.

SEPTEMBER 2017
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LEEFMILIEU

Afval op straten, pleinen en
andere openbare plaatsen is storend!
Het straatbeeld wordt er met al dat
afval zeker niet mooier op. Bovendien heeft afval een grote impact
op het milieu. Denk maar aan de
plastic soep, dieren die verstrikt
geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat
via het veevoeder in magen van
koeien terechtkomt. Het kost de
gemeente en andere overheden
handen vol geld om het afval op te
ruimen.
De gemeente heeft de inspanningen om sluikstort en zwerfvuil in te
perken de jongste jaren sterk opgedreven. Via sensibiliseringscampanges, opruimacties en vele andere
projecten willen we het thema
‘zwerfvuil’ blijven aankaarten.
Iedereen houdt van een propere
buurt. Want een propere buurt is
een mooie buurt.

HOE KAN JIJ HELPEN?
Kom op voor een mooie buurt! Zeg nee tegen zwerfvuil en ja tegen
een mooie buurt! Veeg je straat. Onderhou je favoriete plaats. Word
een Mooimaker en claim je propere plek. Overtuig zoveel mogelijk anderen om mee te doen. Want zwerfvuil is een zaak van ons allemaal.
Voor opruimmateriaal (grijper, handschoenen, fluovestje en vuilniszakken) kan je terecht bij de dienst Leefmilieu. We maken met jou ook de
nodige afspraken voor het ophalen van het verzamelde zwerfvuil.

Binnenkort extra controle op
zwerfvuil en sluikstorten.
Eind september gaan we nog een
stapje verder en schenken we extra
aandacht aan wat we ‘de handhaving van zwerfvuil en sluikstorten’
noemen. Een week lang, van 18
tot 24 september, houden we een
extra oogje in het zeil om zwerfvuil
en sluikstort tegen te gaan.

Wat betekent dit concreet?
Die week zullen er meer controles
worden uitgevoerd.
Overtreders worden net zoals
anders aangesproken en zwaar
beboet. Zo kreeg een sluikstorter
recent nog een administratieve
boete van 350 euro. We gaan niet
alleen voor de harde aanpak, maar
ook voor een positieve aanpak: wie
zwerfvuil correct in een vuilnisbak
gooit, mag rekenen op een complimentje!
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Zo kan jij je enthousiasme omzetten in duurzame acties.
We helpen je niet alleen om je school, vereniging of
club proper te maken maar we bouwen samen aan
een systeem zodat het morgen ook mooi blijft.

Wat houdt Operatie Proper juist in?
Je engageert je voor het schooljaar 2017-2018. Er zijn
een paar vastgelegde uitdagingen die je moet aangaan, zoals regelmatig het zwerfvuil op en rond jullie
terreinen opruimen. Daarnaast kan je zelf je eigen actiepunten kiezen: van een vuilbak-steward aanduiden tot
een actie tegen zwerfvuil organiseren. Jullie kiezen wat
voor jullie belangrijk én haalbaar is.

OPERATIE PROPER
Omdat je samen sterker staat dan alleen kan je samen
met de andere leden van je vereniging of met je school
deelnemen aan Operatie Proper.
Met Operatie Proper willen we jou en je school, club
of vereniging ondersteunen in je engagement tegen
zwerfvuil. We helpen je met:
- het opstellen van een concreet actieplan tegen
zwerfvuil;
- handige tools die opruimen zoveel makkelijker maken;
- educatieve pakketten en communicatiemateriaal
voor kinderen en jongeren.

Een mooi engagement verdient een mooie beloning
Jullie engagement daar draait het allemaal om. Dankzij
jullie engagement kunnen we Vlaanderen mooier
maken. Aan het einde van de rit willen we jullie dan
ook graag bedanken. Zo eindig je niet alleen met een
propere school, vereniging of club, maar ook met een
mooie beloning! Je ontvangt een cheque die je opnieuw kan investeren in, op en rond jullie terreinen.

Wil je ook deelnemen aan Operatie Proper?
Surf snel naar mooimakers.be/operatie-proper en
schrijf je in.

Intradura: jouw nieuwe afvalophaler!
SITUATIE IN LEEUW

WAT IS INTRADURA?

33 677
9 205 8 617

Intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam afvalbeheer.

INWONERS

IN 2016

TON AFVAL

110

TON

588 TON

TON SLUIKSTORT

STRAATVEGERS
HAALDEN

293

TON AFVAL

Vanaf 2 oktober zullen er afvalwagens van Intradura
in onze gemeente rondrijden, in plaats van Haviland.
Intradura is een nieuwe intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging die in september de afvalactiviteiten
van Haviland afvalbeleid zal overnemen. Geen nood,
je afvalkalender blijft gewoon geldig en je kan ook nog
steeds op dezelfde telefoonnummers terecht. Vanaf 2
oktober vind je alle info over afval terug op
www.intradura.be.

WAT DOET INTRADURA IN LEEUW?

Afvalpreventie

Afvalophaling

Recyclageparken
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DIENSTENCENTRA

ZONDAG 24 SEPTEMBER

LDC Negenhof opent haar deuren
Ben je nieuwsgierig naar het reilen en zeilen in het dienstencentrum? Op zondag 24 september kan je tussen
14 en 19 uur een kijkje komen nemen!
Met als thema ‘dromen’ laten we je eigen grenzen verleggen, we laten je kennis maken met nieuwe technologieën en nieuwe contacten leggen. Je wordt er in de
watten gelegd. Iedereen is van harte welkom!

WAT IS EEN LOKAAL DIENSTENCENTRUM?
Dit is een ontmoetingsplaats waar je kan gebruik maken
van heel wat diensten, je kan er ook deelnemen aan
activiteiten en vormingen.

WAT VALT ER HET HELE JAAR DOOR TE BELEVEN
IN HET NEGENHOF?
Dienstverlening:

seniorenrestaurant, wassalon, pedicure, vervoerdienst,
sociale dienst, boodschappendienst en telefoonster.

PEDICURE

BILJART

Ontmoeting:
hobbynamiddagen, kaarten, rummikub, bingo, biljart,
feesten, scrabble, culturele en ontspannende uitstappen, …

KAARTEN

Leren:
Engelse lessen, vorming rond digitale thema’s, kook- en
baklessen, bloemschikken, …

Bewegen:
lijndans, aerobic, wandelen, fietsen, aquagym,
petanque, …

Persoonsverzorging:
massages, nagels lakken,broedrukcontrole, …

SENIORENRESTAURANT

infoleeuw
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DONDERDAG 21 SEPTEMBER

Wereld Alzheimerdag in
Leeuwse dienstencentra
en woonzorgcentrum.
21 september 2017 is het Wereld Alzheimerdag, een dag
waarop we de ziekte eens extra onder de aandacht
brengen van de Leeuwse bevolking.

WAT VALT ER ALLEMAAL TE BELEVEN?
PETANQUE

AEROBIC

OPENDEURDAG 24 SEPTEMBER
- cafetaria: trefpunt voor ontmoeting en
ontspanning;
- seniorenrestaurant: gratis aperitiefhapje
als kennismaking;
- tombola;
- zoete en hartige schotels;
- De verzoekbox met DJ Babbelaar;
- demo’s, van 14.30 tot 16 uur:
• tekenen
• tablet-en smartphoneclub
• Engelse les

- Alzheimer - zintuigenwandeling: kies voor een korte
(+/- 2 km) of lange (+/- 5 km) wandeling waarbij je zintuigen worden geprikkeld. Deze wandeling is ook een
voorbereiding op een dementievriendelijke wandeling
voor in de toekomst. Omdat we er graag iedereen
bij willen, zijn deze wandelingen ook toegankelijk met
een rolstoel.
We sluiten af in de Meander met een kopje koffie en
versnapering.
- Op verschillende locaties wordt er ten voordele van
de Alzheimerliga, snoep verkocht. Wie de liga graag
wil steunen, kan terecht in het woonzorgcentrum of in
de verschillende lokale dienstencentra.
- Vraag een bladwijzer met info en tips over dementie
bij je huisarts of apotheek.

Inschrijvingen
Wie wenst deel te nemen aan de wandeling moet op
voorhand inschrijven. Inschrijven kan in WZC Zilverlinde
of via mail naar Vera De Boeck.

Vera de Boeck, referentiepersoon dementie
WZC Zilverlinde, T 02 370 88 85,
vera.de.boeck@ocmwspl.be.

Kom langs! Wij kijken er naar uit je te
ontmoeten.

Neem alvast eens een kijkje op de Facebookpagina: lokale dienstencentra Sint-Pieters-Leeuw.
Els Aerts, centrumverantwoordelijke,
Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 332 59 53, els.aerts@ocmwspl.be.
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VACATURES

Gemeentebestuur zoekt:
INSCHRIJVINGSDATUM 15 SEPTEMBER

Projectmedewerker
Vluchtelingen

Logistiek Medewerker
Centrale Keuken

B-niveau ( B1-B3 – voltijds – contract onbepaalde
duur – M/V) – gemeentebestuur

E-niveau (E1-E3 – halftijds (19/38) – contract
onbepaalde duur – M/V) – OCMW-bestuur

De projectmedewerker staat onder leiding van het
afdelingshoofd Welzijn en werkt nauw samen met de
integratieambtenaar. De dienst Vlaams beleid en Integratie staat in voor de uitvoering van het integratie- en
Vlaams beleid en de uitwerking en coördinatie van de
doelstellingen en acties vooropgesteld in het strategisch
meerjarenplan betreffende Integratie en Vlaams Beleid.

Wie ben jij? Je kan zelfstandig en in team werken. Je
hebt kennis over voeding, ingrediënten, bereiding
en hygiëne. Je beschikt over vaardigheden om met
bejaarden om te gaan. Je biedt ondersteuning bij het
schoonmaken, afwassen en aanvullen van voorraden.
Het verdelen, bestellen en leveren van maaltijden behoren ook tot je takenpakket.

Voorwaarden:

Voorwaarden:

- wereldburger zijn;
- een bachelordiploma of een diploma van hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs dat toegang geeft tot de functie van maatschappelijk assistent.

- wereldburger zijn;
- geen diploma of getuigschrift vereist;
- in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Procedure
- De betrekking wordt begeven bij aanwerving.
- Geslaagd? Volgens resultaat in werfreserve
(1 jaar, max. verlengd met 2 jaar).

Procedure
- De betrekking wordt begeven bij aanwerving.
- Geslaagd? Volgens resultaat in werfreserve
(1 jaar, max. verlengd met 1 jaar).

ALLE SELECTIEPROCEDURES GAAN DOOR IN HET NAJAAR!
Taal
Je moet voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Aanbod
Een uitdagende en boeiende job. De ruimte om met het team vernieuwende ideeën uit te werken en samen te
zorgen voor de positieve uitstraling van onze gemeente. Begeleiding en omkadering voor een goede start. Een
aantrekkelijk loon waarbij relevante beroepservaring wordt gevalideerd. Maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietspremie en voor contracturelen een
aanvullend pensioen.
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INSCHRIJVINGSDATUM 25 SEPTEMBER

Afdelingshoofd Interne
zaken / Afdelingshoofd
Welzijn

Technisch assistent
Cel Patrimonium

A-niveau (A4a-A4b – voltijds – statutair – M/V) –
gemeentebestuur

D-niveau (D1-D3 – voltijds – contract onbepaalde
duur – M/V) – gemeentebestuur

De afdelingshoofden staan onder leiding van de
gemeentesecretaris en staan in voor de taakverdeling
en coördinatie tussen de diensten van de afdeling, het
werkoverleg op niveau van de afdeling, het toezicht en
controle, de beleidsvoorbereidingen, de implementatie
van nieuwe wetgeving en de algemene leiding van de
afdeling Interne Zaken of afdeling Welzijn.

De technisch assistent staat onder leiding van de werkleider en onder de dagelijkse leiding van de ploegbaas.
De afdeling Technische Zaken heeft het beheer, onderhoud en de ontwikkeling van de infrastructuur en ruimte
van de gemeente als taak.

Voorwaarden:
- onderdaan zijn van de EER of van de Zwitserse bondstaat;
- beschikken over Masterdiploma of een diploma van
het universitair onderwijs of een diploma van het
hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met
universitair onderwijs;
- minimaal 4 jaar relevante beroepservaring.

Voorwaarden:
- wereldburger zijn;
- geen diploma vereist.

Procedure
- De betrekking wordt begeven bij aanwerving.
- Geslaagd? Volgens resultaat in werfreserve
(1 jaar, max. verlengd met 2 jaar).

Procedure
- De betrekkingen worden begeven bij aanwerving /
bevordering / interne en externe mobiliteit.
- Geslaagd? Volgens resultaat in werfreserve
(1 jaar, max. verlengd met 2 jaar).

Infobundel
Je kan per functie een infobundel raadplegen op onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of
opvragen via Sandra Vandevelde (02 371 63 46, sandra.vandevelde@sint-pieters-leeuw.be). Voor de functie bij
het OCMW kan je contact opnemen met Geneviève Reunes (02 371 63 62, genevieve.reunes@ocmwspl.be).

Solliciteren
Via de website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures kan je het sollicitatieformulier digitaal invullen en indien
nodig je diploma en motivatiebrief uploaden. Geen internet? Vraag het formulier op via de personeelsdienst en
stuur dit samen met een kopie van je diploma en een motivatiebrief naar het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw of geef alles tegen ontvangstbewijs af bij de personeelsdienst/gemeentebestuur. Je mag ook alles mailen naar: sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be. De poststempel of de ontvangstdatum van het e-mailbericht/digitaal sollicitatieformulier geldt als bewijs.
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JUBILARISSEN

GOUDEN BRUILOFT / 7 JUNI
William Clerinx en Marie-Rose Van Bemst

GOUDEN BRUILOFT / 3 MEI
François Limbourg en Julienne Vander Goten

GOUDEN BRUILOFT / 17 JUNI
Henri Coudère en Julienne Segers

GOUDEN BRUILOFT / 26 APRIL
Raymond Callebaut en Georgette Horlait

GOUDEN BRUILOFT / 19 JUNI
Jean-Claude Poelaert en Hélène Grisez

DIAMANTEN BRUILOFT / 1 JUNI
Fons Geeroms en Paulette Borremans

DIAMANTEN BRUILOFT / 29 JUNI
Raymond De Vos en Yvette Cosijn

DIAMANTEN BRUILOFT / 1 JUNI
Jaak Delmé en Louisa Meert
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WEGENWERKEN

Wij werken aan …
> Doylijkstraat (Dilbeek) (4)
Aanleg fietspaden en vernieuwen rijweg in
samenwerking met Dilbeek
Doorgaand verkeer onderbroken
2 mei 2017
11 augustus 2017 op
grondgebied Leeuw

> Kruispunt ’t Pauwke (5)
Aanpassen nutsleidingen
Verkeer gestremd
najaar 2017

> Ruisbroek fase 2A
Rotonde Kerkplein
Doorgaand verkeer onderbroken
31 juli 2017
15 oktober 2017

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

> Witte Roos / F. Uylenbroeckstraat / Patrijzenlaan
Aanleg/vernieuwen voetpaden
Lichte hinder
30 augustus
september/oktober

> Postweg
Onderhoud rijweg, oppersen betonplaten
Verkeer gestremd
oktober

> Konijnenstraat / A. Detréstraat / H. Geeststraat
> R. Balléstraat
Aanleg/vernieuwen voetpaden
Lichte hinder
oktober

Verder werken wij aan
> Kerkplein (deel), Karel Gilsonstraat, Fabriekstraat
(tot Wandelingstraat)

Riolerings- en wegeniswerken - fase 1(1)
Doorgaand verkeer onderbroken
5 september 2016
14 juli 2017

> Collector Zuunbeek – fase 2 (2)
Riolerings- en wegeniswerken
Doorgaand verkeer Hoogstraat onderbroken
najaar 2017

Onderhoud rijweg
Verkeer onderbroken
7 september

september/oktober

(1) Deze fase maakt deel uit van in totaal 6 fasen langsheen
Fabriekstraat (tussen centrum en Wandelingstraat), A.
Vandenboschstraat, Vredelaan, Karel Gilsonstraat, Kerkplein,
Kerkstraat, Stationsstraat, Paul Gilsonlaan, Beemdstraat. De
uitvoeringstermijn loopt vanaf begin september 2016 tot eind
september 2017. Deze periode is verlengbaar ingevolge mogelijke
onvoorziene omstandigheden en weerverlet (regendagen, winterse
toestanden ...).
(2) Tracé vanaf Zuundallaan, deel V. Nonnemansstraat, Hoogstraat tot
Brabantsebaan.
(3) Tracé vanaf Brabantsebaan, deel F. Weyenbergstraat, Pelikaanberg
tot centrum Pepingen. De vermoedelijke einddatum voor fase 1
(deel F. Weyenbergstraat) is voorzien op 31 mei 2017.
(4) In samenwerking met de gemeente Dilbeek start men met de
aanleg/vernieuwing van de fietspaden langsheen de verkeersas
Pedestraat (Vlezenbeek) en Doylijkstraat/Ijsbergstraat (Dilbeek)
tussen de Lenniksebaan en Ninoofsesteenweg. De werken op
grondgebied Leeuw werden afgerond. De hinder blijft aangezien
de rijweg afgesloten blijft door de werken op grondgebied Dilbeek.
(5) Meer info hieromtrent vind je op de website zodra gekend.

> Collector Zuunbeek – fase 3 (3)
Riolerings- en wegeniswerken
Geen hinder
24 april 2017

Dienst Openbare Werken
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 90
openbare.werken@sint-pieters-leeuw.be.
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