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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
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

GEMEENTERAAD
27 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.
dienst Markten, T 02 371 22 53.

KWIS ten voordele van

‘Zorgcirkels Jongdementie’
Wil je graag je steentje bijdragen en het goede doel steunen? Kom dan zeker vrijdag 21
september naar onze kwis!

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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WZC Zilverlinde en LDC Meander organiseren naar aanleiding van de Internationale
Alzheimerdag een algemene quiz (max. 4
spelers per ploeg). De opbrengst gaat naar
“Zorgcirkels Jongdementie”, een organisatie
die personen met dementie, hun familie en
omgeving informatie, ondersteuning en begeleiding op maat biedt.
Een hapje en een drankje zijn te verkrijgen
tegen democratische prijzen. De winst gaat
integraal naar ‘Zorgcirkels Jongdementie’.
Silke De Ridder, 02 370 88 83
of silke.de.ridder@ocmwspl.be. Je persoonlijk
aanmelden bij Silke kan uiteraard ook (niet
aanwezig op vrijdag).
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.

NIEUWS

Beste
Leeuwenaar

14, 15 en 16 september

De zomervakantie ligt achter ons. Vol frisse moed keren onze
kinderen terug naar de schoolbanken. Met een boeiend programma opent ook de Leeuwse kunstacademie opnieuw haar
deuren. Tal van projecten zetten we naar goede gewoonte
verder en nieuwe initiatieven vinden hun ingang.
Zo geven we op 12 september het officiële startschot voor het
proefproject ‘Ruisbroek Renoveert’. Een project waarbij gemeente, OCMW, Woonwinkel Zennevallei, Pajopower en Groep Intro
de handen in elkaar slaan om de woonkwaliteit van mensen met
een laag inkomen te verbeteren.
Ook de verkiezingen komen eraan. Op 14 oktober brengen we
onze stem uit voor de gemeente- en provincieraden. Het nieuwe decreet Lokaal Bestuur zorgt voor een maximale integratie
van gemeente en OCMW. Het OCMW blijft als rechtspersoon
bestaan, maar het bestuur ervan wordt voortaan waargenomen
door de gemeenteraad en het college van burgemeester en
schepenen. Benieuwd naar deze ingrijpende hervorming? Neem
zeker een kijkje op pg. 4.
Verder mag je onze jaarlijkse Trekpaardendag op zaterdag 30
september in het Colomapark zeker niet missen.
Voor de sportieve lezers: vergeet ook zeker het Gordelfestival niet
op zondag 2 september en ontdek de mooiste plekjes van de
Groene Gordel.
Het belooft alvast een boeiend najaar te worden!

Luc Deconinck,
burgemeester

Plantjesweekend
Kom op tegen Kanker

Het plantjesweekend is een vaste waarde
bij Kom op tegen Kanker. Na 23 succesvolle
edities weet iedereen wat er gebeurt tijdens
het derde weekend van september: honderdduizenden azalea’s – in 2017 waren het
er zelfs 325.420 – vinden dan hun weg naar
mensen die de strijd tegen kanker een warm
hart toedragen.

Azalea’s verkopen?
Ook dit jaar zullen ze met duizenden een
weekend lang in de weer zijn.
Tijdens het weekend van 14, 15 en 16 september gaat naar jaarlijkse gewoonte in
onze gemeente opnieuw een huis-aan-huis
plantjesverkoop door. Tijdens de wekelijkse
vrijdagmarkt en op de parking van de
Makro kan je ook terecht voor een plantje
(7 euro)!
Dit gebeurt telkens dankzij de medewerking
van het gemeentebestuur en talrijke vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Hoe
meer mensen zich inzetten, hoe meer de
actie kan opbrengen!

Zelf je steentje bijdragen?!
Zoek je een leuke activiteit om samen met je
vrienden of vereniging te organiseren?
Vrijwilligers verzamelen in de gemeentelijke
loods in de Topstraat om 9 uur.

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

#LeeuwLeeft

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

Op 14 oktober 2018 trekken we opnieuw
naar de stembus om 31 nieuwe gemeente- en
20 nieuwe provincieraadsleden te kiezen.
NIEUW!
Op 21 december 2017 keurde het Vlaams Parlement
het decreet Lokaal Bestuur goed.
Het doel? Een maximale integratie van de gemeente
en het OCMW.
Het decreet Lokaal Bestuur is een integratie van 4
decreten: het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet,
het Fusiedecreet en het Decreet Intergemeentelijke
Samenwerking. Van deze 4 decreten 1 decreet maken
moet zorgen voor meer transparantie en efficiëntie.

Verkiezing nieuw gemeentebestuur in
Sint-Pieters-Leeuw
• Gemeenteraad = OCMW-raad
Hoogste bestuursorgaan: bepaalt de krijtlijnen
van het gemeentelijk beleid , keurt de gemeentelijke reglementen goed en voert controle uit
op het CBS.

Een gemeentebestuur is samengesteld uit een gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen
en de burgemeester.
• De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan
van de gemeente en bepaalt de krijtlijnen van het
gemeentelijk beleid en keurt de gemeentelijke reglementen goed. De belangrijkste punten die op de
agenda van de gemeenteraad staan worden vooraf
besproken op zogenaamde raadscommissies.
De gemeenteraad is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging en het beleidsorgaan bij uitstek in
de gemeente. De raad houdt zich bezig met de toekomst van de lokale ontwikkeling: welke koers moet
de gemeente varen?
• Het college van burgemeester en schepenen is het
dagelijkse politieke bestuur van de gemeente en
wordt wel eens de ‘raad van bestuur’ of het ‘uitvoerend’ orgaan van de gemeente genoemd. Het is verantwoordelijk voor het proces van beleidsontwikkeling.

31

leden
Voorzitter gemeenteraad =
voorzitter OCMW-raad

• College van burgemeester en schepenen (CBS) =
Vast Bureau
Uitvoerend orgaan:
- Dagelijks bestuur
- Beleidsontwikkeling

1

6

burgmeester en
schepenen
(1 minder dan vorige legislatuur)
Voorzitter College van burgemeester en
schepenen = voorzitter vast bureau

* Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) =
geen beleidsorgaan, wel een verplicht orgaan
– voorzitter wordt door OCMW-raad verkozen
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Het OCMW blijft bestaan als rechtspersoon en wordt
bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn
of de OCMW-raad. Het vast bureau is het uitvoerend
orgaan.

Help! Ik kan niet gaan stemmen!

Vanaf de volgende legislatuur, 1 januari 2019, is de
samenstelling gemeenteraad en OCMW-raad identiek
net zoals de samenstelling van het college en het vast
bureau. De burgemeester is zowel voorzitter van het
college als van het vast bureau.

Via de webpagina van ‘Vlaanderen kiest’ kom je onder
andere te weten wanneer je bij volmacht kan stemmen,
hoe je een volmacht geeft en aan wie en waar de
volmachtkrijger jouw stem dan moet uitbrengen. Ook
het volmachtformulier, attesten van tijdelijk verblijf in het
buitenland of specifieke beroepen die je beletten je
stem uit te brengen, vind je op deze webpagina terug.

Je oproepingsbrief kwijt?

Kan je zelf niet naar het stembureau om op 14 oktober
2018 je stem uit te brengen? Dan moet je een andere
kiezer volmacht geven om in jouw naam te stemmen.

Je oproepingsbrief niet gekregen of kwijt? Je kan op 14
oktober van 8 tot 13 uur terecht bij de dienst Bevolking
(in het gemeentehuis) voor een duplicaat.

Webpagina Vlaanderen Kiest:
www.vlaanderenkiest.be
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CURSUSSEN

Lots of Fun … No Stress
Dat is engels leren in de lokale dienstencentra!
Praktisch
WAAR:
• LDC Meander
Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
(!GPS: Jan Vanderstraetenstraat 275)
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
De dienstencentra organiseren al 30 jaar Engelse lessen
voor senioren op een leuke en ontspannen manier. Begin oktober gaan ze opnieuw van start. Inschrijven kan
vanaf 3 september.

WANNEER: van begin oktober tot begin juni.
Opgelet! Er is geen les tijdens de schoolvakanties.

PRIJS:
Tien klassen krijgen telkens 2 uur per week les van Véronique Steens. Er zijn verschillende niveaus: beginners,
gevorderden en conversatiegroepen.

• € 105,00 voor inwoners van Sint-Pieters-Leeuw;
• € 150,00 voor niet-inwoners van Sint-Pieters-Leeuw.

INSCHRIJVEN:
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. Op het
einde van het schooljaar is er een spetterend feest en
een uitstap.

infoleeuw

Datum

Uur

Waar

Maandag 3.09

13-17 uur

Negenhof

Donderdag 13.09

09-12 uur

Meander

Dinsdag 18.09

09-12 uur

‘t Paviljoentje

Vrijdag 21.09

13-17 uur

Meander

Woensdag 26.09

09-12 uur

Negenhof

Donderdag 27.09

13-17 uur

‘t Paviljoentje

GEZONDHEID

Nederlands Leren?

Zaterdag 15 september

Rolstoelwandeling

De zomervakantie is achter de rug, de boekentassen worden weer
boven gehaald en ook wij starten met veel zin aan de lessen Nederlands! Spreek je helemaal geen Nederlands? Ken je de basis of wil
je graag je kennis verfijnen? Voor iedereen is er een gepaste cursus!

De taalkassen
Vanaf oktober gaan de gemeentelijke taalklassen in de scholen
terug van start. Onder begeleiding van een vrijwilliger leer je de
basis van het Nederlands. Je gaat aan de slag met woorden die je
nodig hebt in het dagelijkse leven en oefent ze door in gesprek te
gaan met andere cursisten. De taalklassen geven je ook een basis
om door te stromen naar andere cursussen Nederlands.

Cursussen GLTT en Centrum Basis Educatie
Heb je meer nood aan een cursus Nederlands als tweede taal (NT2)
of wil je een getuigschrift Nederlands behalen? Dan ben je bij het
GLTT of het Centrum Basis Educatie op je plaats! Of je nu de basis
nog even wilt opfrissen of al een stapje verder wilt gaan: zij helpen
je graag. De taalopleidingen van het GLTT gaan door in CC Coloma of het Negenhof in Sint-pieters-leeuw.
Weet je niet welk niveau Nederlands je juist hebt of wil je weten
waar je Nederlandse lessen kan volgen? Heb je andere vragen
rond integratie en inburgering? Neem dan contact op met de
dienst integratie of het Agentschap Inburgering en Integratie. Je
kan hen ook vinden tijdens het permanentiemoment op dinsdagvoormiddag in het gemeentehuis.
dienst Integratie/Taalstimulering
Fabriekstraat 1b, 1601 Ruisbroek
T 02 371 03 41, integratie@sint-pieters-leeuw.be

GLTT
• Campus Halle: A. Demaeghtlaan 40, 1500 Halle, T 02 362 02 39
• Campus Rode: Schoolstraat 2, 1640 Sint-Genesius-Rode,
T 02 358 28 97

AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

Op zaterdag 15 september gaat in
Ruisbroek de jaarlijkse rolstoelwandeling
door. De wandeling duurt ongeveer een
uurtje. Daarna is er een gezellig samenzijn
en een optreden van Rudi Tastenoe en
Kenzie Stiens. Iedereen is welkom om er
een prachteditie van te maken! Afspreken
doen we om 14 uur op de parking van het
dienstencentrum ’t Paviljoentje.
Deze 16e rolstoelwandeling wordt georganiseerd door de Katholieke Vereniging
voor Gehandicapten en Betty Van Lathem in samenwerking met de gemeente
Sint-Pieters-Leeuw. Vzw De Poel staat in
voor het transport van de deelnemers, het
Rode Kruis zorgt voor bijstand en de Lokale
Politie begeleidt de wandeling.
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen!

NT2 en taalscreening
Zitdag (dinsdag) Sint-Pieters-Leeuw
T 02 365 03 06
van 9 tot 12 uur

WAAR:’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1,
1601 Ruisbroek.

CENTRUM BASISEDUCATIE

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

Gemeenteplein 1, 1501 Buizingen, T 02 356 52 02
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WONEN

Ruisbroek renoveert!
Samenwerken aan kwaliteitsvol wonen
Op 12 september wordt het officiële startschot van het
proefproject ‘Ruisbroek renoveert’ gegeven. Met dit
project willen we verschillende woningen in Ruisbroek
renoveren en beogen we ouderen en mensen met een
laag inkomen te helpen om de woningkwaliteit en het
energieverbruik van hun woning te verbeteren.
Wil je informatie of advies over hoe je je huis energiezuiniger kan maken? Heb je vragen over tegemoetkomingen, renovatie- en financiële ondersteuningsmogelijkheden? Dan kan je terecht in de Woonwinkel Zennevallei
en andere gemeentelijke diensten. Wie wil renoveren
kan bovendien rekenen op individueel advies en technische en sociale begeleiding tijdens de planning, de
aanbesteding en de uitvoering van de werken. Daarenboven kan je ook aanspraak maken op een subsidieretentie* van maximaal 30.000 euro. Deze subsidie
moet pas terugbetaald worden op het ogenblik dat de
woning een andere eigenaar krijgt.

Kom kennis maken met het project!
Wij geven u op volgende momenten met veel
plezier meer informatie over dit project en over
andere premies en energiescans. Een drankje en
een hapje horen daar natuurlijk ook bij.
Tentje ter hoogte van Fabriekstraat 1 te Ruisbroek
(aan sociale campus)
• woensdag 19/09 van 12 tot 16 uur
• dinsdag 25/09 van 14 tot 18 uur

Het project wordt getrokken en gefinancierd door de
provincie, die streeft naar een Vlaams-Brabant waar
zoveel mogelijk mensen betaalbaar en duurzaam kunnen wonen. Om het bouwblokrenovatieproject concreet vorm te geven wordt er samengewerkt met de
gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Woonwinkel Zennevallei,
Pajopower en Groep Intro.

Meer info?
Neem contact op met Woonwinkel Zennevallei. Zij geven je advies over de nodige renovatiewerken en gaan
samen met jou na welke subsidies /premies je hierbij
kan genieten. Er wordt ook bekeken of je in aanmerking
komt voor de financiële en technische ondersteuning
van de subsidieretentie.
Woonwinkel Zennevallei, Fabriekstraat 1B,
1601 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 03 47,
info@woonwinkelzennevallei.be,
www.woonwinkelzennevallei.be
• Gemeentehuis (Pastorijstraat 21):
maandag van 9 tot 12 uur.
• Hemelryck (Fabriekstraat 1B): woensdag en
donderdag van 9 tot 12 uur (of na afspraak).
* Een systeem waarbij
verbouwers een subsidie krijgen die pas
moet worden terugbetaald op het ogenblik
dat de woning een andere eigenaar krijgt.
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MOBILITEIT

ren. Hij moet dus zijn rijdier kunnen
beheersen als het opgeschrikt wordt
door bijvoorbeeld een vliegtuig,
een vrachtwagen of het schijnsel
van autoverlichting.
Ruiters moeten volgens de wet minimum 14 jaar zijn om op de openbare weg te mogen rijden. Deze
leeftijd wordt teruggebracht naar
12 jaar, op voorwaarde dat men
vergezeld is van een ruiter van ten
minste 21 jaar oud.
Net als andere bestuurders moeten
ruiters zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijven.

Ruiters op de weg!
In onze gemeente zie je regelmatig
ruiters op de weg. Hoewel het verkeersreglement duidelijk is, weten
veel weggebruikers niet hoe ze
moeten reageren wanneer ze een
ruiter tegenkomen op de openbare
weg.
Om het grote publiek aan te sporen
meer rekening te houden met de
ruiter, zetten we de belangrijkste
regels op een rijtje.
Voordat een ruiter de weg op komt,
moet die de specifieke gedragingen van zijn paard kennen en
het dier helemaal onder controle
hebben. De andere weggebruikers
moeten leren om zich gepast te gedragen in aanwezigheid van ruiters.
Het meeste gevaar wordt immers
veroorzaakt door paniekreacties
van paarden!

Verplichtingen van de andere
weggebruikers
• Elke bestuurder moet meteen vertragen wanneer hij trek-, last- en
rijdieren of vee op de openbare

•

•

•
•

weg nadert. Hij moet stoppen als
deze dieren tekenen van angst
vertonen.
Bij het kruisen of inhalen van
paarden doen bestuurders er
trouwens goed aan om een
voldoende grote zijdelingse
afstand te bewaren.
Vermijd bruuske bewegingen in
de omgeving van een paard of
bij het naderen ervan.
Hou honden aan de leiband.
Claxoneer in geen geval.

Het verkeersreglement stelt dat fietspaden en trottoirs verboden terrein
zijn voor ruiters. Er zijn bovendien bijzondere regels van toepassing voor
wegen voor voetgangers, fietsers en
ruiters. Ruiters moeten een richtingsverandering aangeven met een
armbeweging. Merk ook op dat het
in de bebouwde kom verboden is
om ingespannen of bereden dieren
te laten galopperen.

Kortom: wees voorzichtig, respecteer de verkeersregels en vooral
elkaar!

Het verkeersreglement voor ruiters
Op de openbare weg wordt een
ruiter net als een automobilist of een
fietser als een bestuurder aanzien.
Hij moet zich dus aan alle voorschriften houden die van toepassing zijn
op bestuurders.
De ruiter blijft bestuurder zolang hij
zich op de openbare weg bevindt,
ook als hij van zijn paard komt en
naast het dier stapt.
Net als andere bestuurders moet
hij voortdurend in staat zijn om alle
nodige rijbewegingen uit te voe-
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POLITIE

Proficiat, je wint 1.000.000 euro?!
Campagne tegen online fraude
Online fraude ondermijnt de samenleving, creëert een
gevoel van wetteloosheid en doet het vertrouwen in
e-commerce dalen. Net als jij, vinden wij het belangrijk
dat mensen op een fijne manier en in goed vertrouwen
zaken met elkaar kunnen blijven doen.
Het is dan ook belangrijk om iedereen wakker te schudden en te waarschuwen voor de risico’s. Alleen zo kunnen we malafide internetpraktijken een halt toeroepen.
De FOD Economie organiseert, in samenwerking met de
FSMA en Wikifin, een sensibiliseringscampagne met als
centrale boodschap:

“Als het te mooi is om waar te zijn,
is het dat ook”.
Bij elke soort online oplichting is het resultaat helaas hetzelfde: het nietsvermoedende slachtoffer betaalt, maar
ziet zijn geld nooit terug.

Warme oproep tot steun
Help de boodschap te verspreiden.
Cryptomunten zijn dé hype van het jaar. Oplichters weten dat ook. Zij lokken je online in de val met valse
cryptomunten en grote winsten. Maar het enige dat ze doen, is met je geld gaan lopen. Laat je daarom niet
misleiden en zorg dat je weet met wie je te doen hebt.
Lees onze tips op temooiomwaartezijn.be en voorkom online oplichting.

FOD_affiche_A0 def.indd 1

1/06/18 12:33

Fraude, bedrog en misleiding zijn helaas van alle tijden.
Oplichters worden steeds inventiever en slaan de laatste
jaren massaal toe op het internet. Ook daar azen ze
op slechts één ding: ze lokken slachtoffers in de val en
gaan aan de haal met uw centen.

infoleeuw

Het welzijn en de veiligheid van de bevolking liggen je
ongetwijfeld ook nauw aan het hart. We kunnen jouw
steun dan ook goed gebruiken om de campagne beter
bekend te maken bij alle burgers. Laten we samen
oproepen om steeds alert te blijven én elk geval van
fraude te melden via www.temooiomwaartezijn.be. Zo
staan we meteen ook sterker tegen online oplichters en
verhinderen we dat anderen in dezelfde val lopen.

MEER INFO: www.temooiomwaartezijn.be
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Wapenwet is gewijzigd
In januari 2018 werd de wapenwet van 2006 gewijzigd.
Hierin zijn twee belangrijke nieuwigheden opgenomen:
het einde van de vrije verkrijgbaarheid van laders voor
vuurwapens en een nieuwe aangifteperiode voor vuurwapens.
Laders verkopen of overdragen op openbare markten,
beurzen en andere plaatsen zonder vaste vestiging is
voortaan verboden.
Als je al eigenaar bent van een lader moet je je uiterlijk
1 januari 2019 in regel stellen.

Nieuwe aangifteperiode 2018
In deze nieuwe aangifteperiode kan je een laatste keer
jouw wapenbezit regulariseren.
Als je illegaal beschikt over vergunningsplichtige vuurwapens, munitie of laders en je laat die niet regulariseren, dan riskeer je een straf van één maand tot vijf jaar
en een geldboete van 100 euro tot 25 000 euro.
Je kan aangifte doen van het vergunningsplichtige
vuurwapen, de munitie en/of de lader vanaf 1 maart
2018 tot en met 31 december 2018. Na deze periode is

een aanvraag tot erkenning, vergunning of registratie
op basis van model 9 onontvankelijk en riskeer je gerechtelijke vervolging.
Contacteer de lokale politie van jouw verblijfplaats om
af te spreken waar en wanneer je het wapen, de lader
of de munitie moet aangeven. Bij de aangifte moet
het wapen ongeladen, gedemonteerd en verpakt zijn.
De munitie moet afzonderlijk van het wapen worden
verpakt.
De lokale politie overhandigt je een ingevuld en ondertekend aangiftebewijs en gaat na of het wapen
geseind staat en of je aan de voorwaarden voldoet om
te regulariseren.

MEER INFO: over de wetgeving en voor meer details bij de
nieuwe regelgeving kan je terecht op de website van
de FOD Justitie. www.justitie.belgium.be/nl/themas_en_
dossiers/veiligheid_en_criminaliteit/wapens.

Vragen voor de politie? Contacteer de lokale politie
Zennevallei!
Politiepost Brabantpoort:
Pepingensesteenweg 250, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Algemeen nummer: T 02 363 93 00.
Is het dringend of een noodgeval? Bel 101 of 112!

Weet je graag wie jouw wijkinspecteur is? Surf
naar www.lokalepolitie.be/5905/contact/je-wijk.
Je vindt er jouw wijkinspecteur en de nodige
contactgegevens.

“We zijn er voor u”
Een klacht of melding kan ook via ons 3D-loket. Dit
bevindt zich in de Generaal Lemanstraat 47 in SintPieters-Leeuw. Bel best even vooraf voor een afspraak om wachttijden te voorkomen,
T 02 363 94 10.
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OPROEP

Burenbemiddeling
iets voor jou?
Alledaagse (kleine)
conflicten, opgehoopte spanningen
en problemen kunnen de sfeer en de
leefbaarheid in een
wijk of straat negatief beïnvloeden.
Burenbemiddeling
vermijdt dat conflicten escaleren,
en richt zich op het
herstellen van de
communicatie. Alle partijen worden geholpen bij
het zoeken naar een oplossing voor alledaagse
conflicten en problemen zoals:
• geluidsoverlast;
• overlast door huisdieren;
• tuinproblemen (overhangende takken, onkruid,
afvalverbranding);
•…
Het project burenbemiddeling kan steeds nieuwe
vrijwillige medewerkers gebruiken. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij beschikken over enige
sociale en communicatieve vaardigheden. Verder
wordt van hen de nodige discretie en integriteit
verwacht en moeten ze in staat zijn om neutraal en
objectief te blijven.
Ben jij op zoek naar een zinvolle bezigheid in jouw
vrije tijd? Wil je een bijdrage leveren aan een aangename buurt om in te wonen? Dan is bemiddeling
in burenconflicten misschien iets voor jou.
Heb je nog geen ervaring? Geen probleem!
De opleiding burenbemiddeling start op 10 oktober
2018 in PIVO Asse en is gratis voor deelnemers die
willen bemiddelen in Vlaams-Brabant.

Meer weten over het project of over de opleiding?
Neem gerust contact op met uw lokale
coördinator burenbemiddeling via
maatschappelijkeveiligheid@sint-pieters-leeuw.be.

Buddy’s voor
vluchtelingen
Wil jij vluchtelingen helpen?
In Sint-Pieters-Leeuw wonen een aantal vluchtelingen
in Lokale Opvang Initiatieven die worden ondersteund
vanuit het Sociaal Huis en begeleid door maatschappelijke assistenten. Verder wonen er ook een aantal erkende vluchtelingen in onze gemeente; zij gaan hier naar
school, leren Nederlands, proberen hun leven op te
bouwen en gaan op zoek naar een eigen huurwoning.
Wil jij deze vluchtelingen graag ondersteunen? Dan zijn
wij op zoek naar jou!
Als vrijwilliger ondersteun je vluchtelingen bij:
• het toeleiden naar vrijetijdsbesteding: bijvoorbeeld
meegaan naar activiteiten in de buurt, een sportclub,
de bib ...;
• het zoeken naar een woning: samen met vluchtelingen websites bekijken, eigenaars opbellen, meegaan
op huisbezoek …;
• uitbouwen van een sociaal netwerk;
• Nederlands oefenen;
• praktische zaken: bijvoorbeeld nalezen van CV,
inschrijving mutualiteit, helpen verhuizen …;
•…
Hou je van persoonlijk contact en ben je gemotiveerd
om vluchtelingen te ondersteunen die een nieuw leven
beginnen in België?
Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. We bekijken samen met jou hoe we je kunnen
inzetten naargelang je interesses, tijd en vaardigheden.
We bieden je de nodige omkadering en ondersteuning.
Sociaal huis-Sociale Campus Hemelrijck,
Fabriekstraat 1A-1B, 1601 Ruisbroek, T 02 370 03 51,
maura.ryckebusch@sint-pieters-leeuw.be
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Zaterdag 6 oktober

Fairmmm Kunstig!
Voor de derde samenwerking
koos de werkgroep FTG Pajottenland-Zennevallei voor een samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs en lokale kunstverenigingen.
Met dit project worden artistieke
kunstvormen en fairtrade samen in
de kijker gezet. Het project kreeg de
naam Fairmmm Kunstig!

In 2014 werd fairtrade regionaal
geboren. Gemeenten uit Pajottenland en Zennevallei bundelden hun
krachten om Fairtrade te promoten
onder het grote publiek.
In een eerste samenwerking werd
er een fairtrade streekkalender
opgemaakt en bij een tweede
project ‘Fairmmm Lekker’ gingen
we aan de slag met nieuwkomers
die een gerecht voorstelden uit hun
thuisland. Dit resulteerde in een leuk
fairtrade kookboek.

Er werden heel wat activiteiten georganiseerd tijdens het academiejaar
2017-2018. Er werd wereldmuziek
gebracht, gebakken met fairtrade
producten, workshops gegeven aan
kinderen, toneel gespeeld en nog
veel meer. Alle partners deden hun
uiterste best om er iets leuks van te
maken en zo fairtrade in de kijker te
zetten bij hun doelpubliek.
Op zaterdag 6 oktober brengen we
alle partners bij elkaar en laten we
aan het grote publiek zien wat we
het voorbije jaar hebben gerealiseerd hebben.

Kom alvast genieten van een tentoonstelling van de gemaakte werkjes. Ga je liever zelf aan de slag?
Tijdens één van de vele muzikale en
artistieke workshops lukt dat zeker!
Afsluiten doen we met optredens
van de leerlingen woord, muziek en
dans van de academies.
Met dit project promoten we op
een creatieve manier en in samenwerking met heel wat partners fairtrade in de deelnemende
gemeenten.

WAAR? CC ’t Vondel.
WANNEER? Zaterdag 6 oktober
vanaf 9 uur tentoonstelling. In
de namiddag workshops en
vanaf 19.30 uur optredens.

Behaag je tuin
Samenaankoop (fruit)bomen, hagen,
heggen en houtkanten in Vlaams-Brabant
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 via www.behaagjetuin.be.
Afhaalmoment aan de Brabantpoort, Pepingensesteenweg 248 op 8 december van 9 tot 12 uur.

Wens je ondersteuning en advies schrijf je dan zeker
in voor het adviesmoment op 14 september vanaf
17 uur in het kantoor RLP&Z, Oude Pastorie, Donkerstraat 21, 1750 Gaasbeek. Je kan er terecht met al je
vragen over je bestelling en de aanplanting in je tuin.
Vooraf inschrijven via haag@pajot-zenne.be.
Regionaal Landschap Pajottenland en
Zennevallei, info@pajot-zenne.be, T 02 452 60 45
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JUBILARISSEN

Jubilarissen

GOUDEN BRUILOFT / 11 MEI
Jaak Paesmans en Liliane Vanbattel

DIAMANTEN BRUILOFT / 7 JUNI
François Ots en Gabriella Van Eeckhoudt

DIAMANTEN BRUILOFT / 16 JUNI
Willy Wyns en Marie-Louise De Brabanter

GOUDEN BRUILOFT / 1 JUNI
Pierre Wieme en Francine Evenepoel

GOUDEN BRUILOFT / 15 JUNI
Jacques Claes en Marie Detobel

PLATINA BRUILOFT / 19 JUNI
François Vanbattel en Jeanne Van Cutsem

Proficiat!
infoleeuw

WEGENWERKEN

Wij werken aan …
> Ruisbroek Beemdstraat
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer onderbroken
augustus
augustus

> Ruisbroek Kerkstraat/Kerkplein
Wegeniswerken
Doorgaand verkeer onderbroken
augustus
augustus

> Collector Zuunbeek – fase 2
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer Hoogstraat
onderbroken
november 2017
november 2018

> Europalaan
Verbeteringswerken
Doorgaand verkeer onderbroken
september
oktober

1 In het kader van verbeteringswerken “aanleg
fietspaden Galgstraat/Pepingensesteenweg
fase 1” zijn werken gepland thv het kruispunt
Pauwke. Vanaf september zal er gewerkt worden in de Europalaan.

Asfalterinsplan, zie www.sint-pieters-leeuw.be/wonen-bouwen/
mobiliteit-verkeer/wegenwerken-en-omleidingen
Voor meer info betreffende de werken in Ruisbroek verwijzen
we naar de gemeentelijke website
www.sint-pieters-leeuw.be/wegenwerkenruisbroek .
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
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