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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

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

GEMEENTERAAD
26 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

Jan Desmeth, schepen

Vrijdagmarkt Rink

0495 58 96 28
jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be
Welzijn, OCMW en sociale zaken, Cultuur,
Bibliotheek en Erfgoed, Erediensten, Mobiliteit en Verkeer

Elke vrijdag van 15 tot 19 uur aan de Rink.
dienst Markten, T 02 371 22 53

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

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: Stéphanie Marchoul en Erik Devillé.
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13, 14 en 15 september

Plantjesweekend
Kom op tegen Kanker
Het plantjesweekend van Kom op tegen
Kanker viert dit jaar een bijzondere
verjaardag. Al voor de 25ste keer zullen
honderdduizenden azalea’s hun weg
vinden naar mensen die de strijd tegen
kanker een warm hart toedragen. Het
belooft dus een extra speciale editie te
worden.

Azalea’s verkopen?
Van 13 tot en met 15 september 2019
organiseren we naar jaarlijkse gewoonte
een huis-aan-huis plantjesverkoop. Dit
gebeurt telkens dankzij de inzet van het
gemeentebestuur en talrijke vrijwilligers
die zich belangeloos inzetten. Hoe meer
mensen hieraan deelnemen, hoe meer
de actie kan opbrengen!
Wil je graag alleen, samen met je buren,
sportvereniging, hobbyclub of vriendengroep, een steentje bijdragen en
Azalea’s verkopen?
Neem dan contact op met de dienst
Welzijn;
ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 03 43.
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Beste
Leeuwenaar
De start van het nieuwe schooljaar is voor alle kinderen en
jongeren een spannend moment. Voor de kleuters en leer
krachten van Puur Natuur wordt het wel erg spannend; zij
verhuizen naar de nieuwe klaslokalen in de Molenborre.
Het gebouw werd volledig gerenoveerd en uitgebreid voor
de 36 kleutertjes. Daarnaast is het gebouw zo opgevat dat
het verder ten dienste kan blijven staan van het plaatselijk
verenigingsleven.
Met tal van cursussen en vormingen op het programma
wordt het ook voor de volwassenen een boeiend leerjaar. De
taalklassen gaan terug van start en voor het eerst organiseren
we, in samenwerking met VZW De Rand, ‘Café Combinne’,
het praatcafé waar Nederlands in een ontspannen sfeer ge
oefend wordt.

3 september

Doortocht
Bevrijdings
colonne 75 jaar
bevrijding

Twee en een half jaar na de invoering van het parkeerplan in
Ruisbroek was het tijd voor een evaluatiemoment. De reacties
van de inwoners van Ruisbroek waren leerrijk. In infoLeeuw
blikken we terug op 2,5 jaar ‘Parkeerplan Ruisbroek’ en de
impact ervan.

Ter gelegenheid van de herdenking van
75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog,
trekt een colonne van 70 militaire voertuigen
van Bergen naar Leopolsburg. Op 3 september rijdt deze colonne tussen 9 en 10.30 uur
over de Bergensesteenweg (N6) in Sint-
Pieters-Leeuw. Een unieke gebeurtenis in onze
gemeente die zeker de moeite waard is om te
bezichtigen!

Natuurlijk staan er in september weer ontspannende activiteiten op het programma. Zo kijken we traditiegetrouw uit
naar het Gordelfestival op zondag 1 september met zijn vele
wandel- en fietstochten. De trekpaardendag in het Coloma
park op zondag 29 september is intussen ook een vaste
waarde op onze agenda.

De doortocht kan echter ook voor verkeershinder zorgen. De colonne vertrekt om 9 uur
in Halle en rijdt via de Bergensesteenweg
Sint-Pieters-Leeuw binnen. Dit betekent dat de
rijstrook richting Brussel tussen 9 en 10.30 uur
versperd zal zijn.

Het belooft een mooie nazomer te worden!

Op dinsdag 3 september wordt de Bergensesteenweg in de voormiddag dus best vermeden.

Wij wensen alle studenten een leerrijk jaar toe!

Luc Deconinck,
burgemeester
© Pascal Mathieu

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

#LeeuwLeeft

www.sint-pieters-leeuw.be
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MOBILITEIT

Blauw = sector A Groen = sector B Rood = Sector C en D

Evaluatie parkeerplan Ruisbroek
Op 1 februari 2017 voerde de gemeente het
‘Parkeerplan Ruisbroek’ in. Het plan werd in 2018 tussen
tijds geëvalueerd en dat gebeurde dit jaar opnieuw
met een voorstel tot enkele bijsturingen. In infoLeeuw
blikken we terug op 2,5 jaar ‘Parkeerplan R
 uisbroek’.

Waarom een parkeerplan?
Uit tellingen bleek dat vele plaatsen langdurig werden
ingenomen door niet-bewoners en dat de grootste
parkeerdruk niet overdag – zoals in steden – maar
’s avonds en ’s nachts optrad. Met het ‘Parkeerplan
Ruisbroek’ wil de gemeente de schaarse en kostbare
publieke ruimte optimaal benutten en daarbij voorrang
geven aan de bewoners van Ruisbroek, ook en vooral
’s avonds en ’s nachts.

Aantal boetes blauwe zoneen parkeerboetes

2017

BOE

TE

Blauwe zone: 1.129 boetes
Parkeerboetes: 275 boetes

2018

BOE

TE

Blauwe zone: 1.437 boetes
Parkeerboetes: 414 boetes

Welke maatregelen werden in 2017 en 2018 genomen?

Verminderde de parkeerdruk?

Naast het invoeren van de blauwe zone met bewonerskaarten, zorgden we voor de uitbreiding van het aantal
parkings aan het Sociaal Huis, het voetbalplein en in
de Pieter Cornelisstraat. Ondanks de vermindering van
de parkeerplaatsen in de Stationsstraat, kwamen er zo
in totaal 94 parkeerplaatsen bij. De controles op foutparkeerders werden opgevoerd. In 2017 voerden we
144 controlerondes uit, in 2018 waren dat er 210.

Bewoners en bezoekers vinden nu makkelijker een vrije
parkeerplaats, al is dat niet altijd voor de eigen deur.
Wie in de vroege avond thuiskomt, vindt sneller plaats
dan wie later toekomt.
’s Avonds laat blijft het moeilijk. Dit is niet helemaal
onverwacht; het is een woongebied met veel woningen
zonder parkeerplaats op eigen terrein.

Waar parkeren als er geen plaats is in de straat?
De parkings aan het Sociaal Huis, aan de voetbal
pleinen, het station en de sporthal zijn niet volledig
bezet. Uit tellingen blijkt dat er hier steeds voldoende
plaats is om de parkeerdruk tijdens de avonduren op te
vangen.

infoleeuw
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Parkeerdruk: parkeerbezetting op de parkings in Ruisbroek tussen 22 en 23 uur.
Parking Station
Parking Kerkplein
Parking Sociaal Huis
Parking Sporthal A.J. Braillard
Parking voetbalplein

Capaciteit
119
27
74
120
34

Verminderde het aantal bestelwagens in de zone?
Sinds de invoering van de blauwe zone telden we
35 % minder bestelwagens in de straten van Ruisbroek.
We zagen 38 % meer bestelwagens op de parkings.
Aan de parking van het station werd een maatregel
(E9b) ingevoerd zodat - van maandag tot vrijdag – de
parking uitsluitend toegelaten is voor personenwagens.
Zo vinden de pendelaars steeds een parkeerplaatsje.
Om te bepalen waar we het verbod op bestelwagens
invoeren, gebruiken we objectieve criteria.

Hoeveel van de 2.254 huishoudens in Ruisbroek bezit
een bewonerskaart?
56,5 % van de huishoudens beschikt in 2018 over een
bewonerskaart. 7 % heeft een tweede bewonerskaart.
In 2018 beschikt 44 % dus ofwel over een eigen parking
op het terrein of hebben ze geen eigen wagen.

Enkele weetjes over de bewonerskaart:
	Wie krijgt een (virtuele) bewonerskaart? Bewoners
van de sectoren A, C en D die over een wagen beschikken kunnen een kaart krijgen. Je kan ook voor
een bedrijfswagen een kaart aanvragen.
	
Hoeveel kaarten kan je aanvragen? Je kan
maximum twee bewonerskaarten aanvragen per
adres.
 oeveel kost een bewonerskaart?
H
- Eerste kaart: 10 euro/jaar.
- Tweede kaart: 190 euro/jaar.
Waar geldt de bewonerskaart?
	De bewonerskaart is alleen geldig
in sector A aangeduid met volgend
verkeersbord:

Hoe vraag je de bewonerskaart aan?
Je kan de kaart eenvoudig – en ook zonder E-ID - aanvragen via www.sint-pieters-leeuw.be/parkeerplan-ruisbroek/bewoners of bij de dienst Mobiliteit in het gemeentehuis. Is je dossier klaar en volledig? Dan ontvang
je thuis of aan het loket een overschrijvingsdocument
om de kaart te betalen. De kaart wordt na betaling
automatisch geactiveerd. Je hoeft geen document in
je voertuig te leggen.

Bezetting
60
27
23
33
16

Bezettingsgraad
50,4%
100%
31,1%
27,5%
47,1%

Welke voorstellen werden gepresenteerd op de
infoavond in mei?
1. Eenvormiger en duidelijker parkeerregime.
De dagen waarop een parkeerschijf moet worden gebruikt, willen we gelijkstellen bij sector B
(parking Sociaal Huis) en sector C (parking Kerkplein).
2. Aanpassing retributie.
Om langdurig parkeren door niet-inwoners van
Ruisbroek te ontmoedigen, kan de retributie opgetrokken worden van 25 naar 30 euro.
3. Vanaf 2020 kunnen er meer controles worden
uitgevoerd door een parkeerbedrijf.
Zij zullen 80 % van de controles uitvoeren, onze
gemeenschapswachten zullen dit de overige
20 % doen. Zo kunnen onze gemeenschapswachten andere taken doen die niet door een
parkeerbedrijf kunnen worden uitgevoerd.
Denk maar aan controle op hinderlijk parkeren
op voet- en zebrapaden, misbruik van
gehandicaptenplaatsen …
4. Vanuit de gemeente stimuleren we autodelen.
Bij autodelen gebruik je de auto alleen als je hem
nodig hebt en laat je er iemand anders mee
rijden als je hem niet nodig hebt. Goed voor de
portefeuille, het milieu en natuurlijk ook voor de
beschikbare parkeerruimte!
Het college van burgemeester en schepenen
zal in september/oktober beslissen om aan de
gemeenteraad van november/december 2019
de wijzigingen voor te leggen onder andere op
basis van de input tijdens de infoavond van mei
2019.
dienst Mobiliteit, gemeentehuis, 1e verdieping,
pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
T 02 371 22 92, mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be,
www.sint-pieters-leeuw.be/parkeerplan-ruisbroek
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Puur Natuur verhuist

Voor de 36 kleutertjes van Puur Natuur wordt maandag
2 september wel een heel spannende dag. Zij gaan
dan niet naar hun vertrouwde locatie in de Gaasbeekstraat naar school, maar trekken naar de Molenborre
straat waar de leerkrachten hun opwachting maken in
de nieuwe klasjes van ontmoetingscentrum de Molenborre die werd omgebouwd tot ‘brede school’; een
school die ook buiten de klasuren openstaat voor verder gebruik als ontmoetingsruimte. Het schoolgebouw
biedt meer mogelijkheden om tegemoet te komen
aan de huidige noden van de school en het toegenomen leerlingenaantal.

Niet alleen leerlingen kunnen gebruikmaken van het
gebouw, ook verenigingen krijgen via een aparte
ingang toegang tot de speelruimte op de gelijkvloerse
verdieping. Door verenigingen te betrekken volgt de
gemeentelijke basisschool het principe van een ‘brede
school’. Daarbij worden ook plaatselijke verenigingen
betrokken in het schoolgebeuren. Met de verbouwingen van de Molenborre tot een kleuterschool zijn de kinderen er alvast zeker
van dat ze school kunnen lopen in de
buurt van hun toekomstige lagere school.

De Molenborre werd het voorbije jaar gestript, verbouwd en kreeg een nieuw gedeelte. Het gebouw
krijgt daarmee zijn oorspronkelijke functie terug; jaren
geleden deed de locatie al dienst als het gemeenteschooltje van Sint-Laureins-Berchem. Het gelijkvloers
kreeg twee nieuwe kleuterklasjes met een speelruimte
en de nodige sanitaire voorzieningen. Op de verdieping vinden we het leraarslokaal, een opslagruimte en
een technische ruimte.

Het project werd
gegund voor
663.160,43 euro. De
plannen werden
opgesteld door
architecten
bureau Osk-Ar.

infoleeuw
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CONTROL CRUISER

Bedank voorbeeldige
chauffeurs in jouw straat!
Iedereen kent ze wel: brokkenpiloten, zondagsrijders, Johnny’s … chauffeurs die onze straten onveilig maken door hun overdreven snelheid. Ook
onze gemeente blijft er helaas niet van gespaard. Maar wat met mensen die zich wél aan de snelheidslimiet houden? Zij krijgen nu een eigen
woord: control cruiser. En iedereen krijgt de kans om de control cruisers in
zijn straat te bedanken.
De nieuwe, positieve term kwam er na een onderzoek van de VSV, de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Haar bevraging leerde dat de grote
meerderheid van de chauffeurs bereid is om zich aan de snelheidslimiet
te houden, maar dat ze soms een geheugensteuntje nodig hebben. Eén
op de vier mensen willen de automobilisten die het rustig aan doen graag
actief bedanken.
Daarom is er nu dus de control c
 ruiser! Binnenkort verdeelt de VSV samen
met de Vlaamse gemeenten 10.000 borden die mensen aan hun raam
kunnen hangen. Zo kan iedereen de control cruisers in hun straat bedanken voor hun voorbeeldige rijgedrag.
De campagne start op 5 oktober en loopt tot 31 oktober 2019.

Hoe kan je een campagnebord ‘Control cruiser’ verkrijgen?
Zolang de voorraad strekt, kan je tijdens de kantooruren een campagne
bord ophalen in het gemeentehuis, 1ste verdieping, dienst Mobiliteit,
Pastorijstraat 21.

INFO- EN INSPRAAKMOMENT

Wat zou jij doen met
de Kerk van Oudenaken?
Om een nieuwe dynamiek in
Oudenaken te creëren, wil het
gemeentebestuur de kerk er graag
een nieuwe bestemming geven.
Om de bevolking optimaal te
betrekken bij het herbestemmings
traject van de kerk van Oudenaken wordt een info- en inspraakmoment gehouden in de kerk zelf
op dinsdag 24 september.
De bewoners van Oudenaken kunnen die avond kennis maken met
vier voorstellen voor de herbestemming van de kerk zoals voorgesteld
door het aangestelde studiebureau.
Na de toelichting van de scenario’s
volgt een bespreking om de reacties van de bewoners te horen.
Alle geïnteresseerden zijn welkom
op dinsdag 24 september om
19.30 uur in de kerk van Oudenaken.
Info en inschrijvingen:
ruimtelijke.ordening@sint-pietersleeuw.be

Je kan ook je eigen bord bestellen via www.beloofd.be.
dienst Mobiliteit, T 02 371 22 89 of 02 371 22 92,
mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be
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LOKALE DIENSTENCETRA

Zondag 22 september

Opendeurdag in het Negenhof
Op zondag 22 september van 14 tot 18.30 uur stelt het
lokaal dienstencentrum Negenhof haar deuren open
voor alle nieuwsgierigen.
In het thema ‘Bruegel’ stelt ‘Het Tiekenateljee’ zijn
werken tentoon. Zij komen elke week samen om creatief aan de slag te gaan en maakten in het teken van
het Bruegeljaar hun eigen Bruegelwerk met potlood en
pastelkrijt.

Wat valt er op zondag 22 september te beleven in
Negenhof?

Wat is een lokaal dienstencentrum?

Kom langs!
Wij kijken ernaar uit je te ontmoeten.

Dit is een ontmoetingsplaats waar je gebruik kan maken
van heel wat diensten, je kan er ook deelnemen aan
activiteiten en vormingen.

•
•
•
•
•
•

Cafetaria: trefpunt voor ontmoeting en ontspanning
Info werking dienstencentra
Inschrijvingen taallessen
Volksspelenwedstrijd
Bruegeliaanse gerechten
De verzoekbox met DJ Babbelaar

Neem alvast eens een kijkje op de Facebookpagina:
lokale dienstencentra Sint-Pieters-Leeuw.

Wat valt er het hele jaar door te beleven in het Negenhof?
• Dienstverlening: seniorenrestaurant, wassalon, pedicure, vervoerdienst, sociale dienst, boodschappendienst
en telefoonster.
• Ontmoeting: hobbynamiddagen, kaarten, rummikub,
bingo, biljart, feesten, scrabble, culturele en ontspannende uitstappen …
• Leren: Spaanse en Engelse lessen, vorming rond digitale thema’s, kook- en baklessen, bloemschikken …
• Bewegen: lijndans, aerobic, wandelen, fietsen,
aquagym, petanque ...
• Persoonsverzorging: massages, nagels lakken, bloeddrukcontrole …

Dinsdag 3 september

Els Aerts
Centrumverantwoordelijke LDC Negenhof
St. Stevensstraat 62,1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 332 59 53
els.aerts@sint-pieters-leeuw.be
www.sint-pieters-leeuw.be/lokaledienstencentra

Mantelzorgcafé - SnooZ
Op dinsdag 3 september vindt in het lokaal dienstencentrum Meander een mantelzorgcafé plaats onder
begeleiding van Laurien Decamps.
Zij geeft met ‘SnooZ’ een belevingsgerichte therapie
waarbij de zintuigen worden geprikkeld. We toveren het
lokaal om tot een oase van rust met geluid, licht, geur
en kleur.
Uur? 13.30 tot 15.30 uur.
Waar? Lokaal Dienstencentrum Meander, Welzijnsweg 2,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Info en inschrijvingen? Wenke.peetroons@sint-pietersleeuw.be of T 02 370 88 80.

infoleeuw
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Lots of fun and no stress …

Dat is Engels leren in de Lokale
Dienstencentra!
Al meer dan 30 jaar organiseren de dienstencentra
Engelse lessen voor senioren op een leuke en ontspannen manier. Eind september gaan ze opnieuw van start.
Inschrijven kan vanaf 2 september.
10 klassen krijgen telkens 2 uur per week les van Véronique Steens. Er zijn verschillende niveaus: beginners,
midden-, 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 22 september kan er tijdens de Opendeurdag een demonstratieles worden gevolgd in het LDC Negenhof
tussen 14 en 18 uur.

PRAKTISCH
Waar?
LDC Meander: Welzijnsweg 2 (GPS: Jan Vanderstraetenstraat 275)
1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 370 88 80 - Fax: 02 377 26 88
wenke.peetroons@sint-pieters-leeuw.be
LDC ‘t Paviljoentje: Fabriekstraat 1 A, 1601 Ruisbroek
T 02 377 03 55 - Fax : 02 377 00 83
karin.poldervaart@sint-pieters-leeuw.be
LDC Negenhof: Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 332 59 53 - Fax: 02 332 59 54
els.aerts@sint-pieters-leeuw.be
Wanneer? Van eind september tot begin juni. Opgelet! Geen les tijdens schoolvakanties.
Prijs? 1
 05,00 euro voor inwoners uit Sint-Pieters-Leeuw.
150,00 euro voor niet-inwoners.
Inschrijven?
Maandag
Donderdag
Donderdag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag

02/09/2019
05/09/2019
12/09/2019
18/09/2019
20/09/2019
24/09/2019

13-17 uur
09-12 uur
13-17 uur
09-12 uur
13-17 uur
09-12 uur

Negenhof
Meander
Paviljoen
Negenhof
Meander
Paviljoen
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Nederlands leren in en
rond Sint-Pieters-Leeuw
Ben je anderstalig en wil je je Nederlands verbeteren? Dan zijn er in onze regio verschillende opties.

OOK IN ST-PIETERS-LEEUW
Ben je anderstalig en oefen je graag op een leuke
manier je Nederlands? Of ben je Nederlandstalig,
hou je van een fijn gesprek en leer je graag nieuwe
mensen kennen?
Vanaf dinsdag 1 oktober organiseert de gemeente het gezellige praatcafé ‘Café Combinne’ in het
buurthuis 1601. Gezellig samenzijn en elkaar ontmoeten staan hier centraal. Inschrijven moet niet en de
activiteit is gratis. Koffie, thee en water staan voor je
klaar.
Kom met ons meedoen en breng een vriend, vriendin
of buur mee!
Voor wie? Iedereen die al een beetje Nederlands
kent en Nederlandstaligen.
Wanneer? Elke dinsdag vanaf 1 oktober 2019 tussen
9.30 en 11.30 uur (je kiest zelf wanneer je aankomt en
vertrekt).
Waar? Buurthuis 1601, Kerkstraat 10 in Ruisbroek.
Dienst Integratie via T 02 371 03 51,
integratie@sint-pieters-leeuw.be

OPROEP VRIJWILLIGERS
De gemeente zoekt vrijwilligers die zin hebben om
onze verschillende taalactiviteiten in goede banen
te leiden. Spreek je heel goed Nederlands (niveau
moedertaalspreker/C2) en wil je je schouders onder
één van deze projecten zetten? Contacteer dan de
integratiedienst via integratie@sint-pieters-leeuw.be
of T 02 371 03 41.

infoleeuw

Je hebt nog geen les gevolgd of je volgde al een
langere periode geen les meer? Dan ga je naar het
Agentschap voor Integratie en Inburgering. Zij testen
jouw taalniveau en geven je alle informatie over
scholen en lessen.
Wil je op een niet-schoolse manier Nederlands leren?
Dan kan je je inschrijven voor onze gemeentelijke
taal- en oefenklassen. Deze organiseren we op
verschillende plaatsen en tijdstippen in Sint-PietersLeeuw.
Voor wie? Iedereen die Nederlands wil leren.
Wanneer? 1x per week vanaf het najaar.
Waar? Op verschillende locaties in Sint-Pieters-Leeuw.
Dienst Integratie via T 02 371 03 51,
integratie@sint-pieters-leeuw.be
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Aanbod GLTT 2019 – 2020
Ben je anderstalig en wil je graag Nederlands leren? Het centrum voor Volwassenonderwijs, GLTTCVO biedt in samenwerking met de gemeente
Sint-Pieters-Leeuw opnieuw tal van taalopleidingen aan op diverse niveaus. Wil je je taalkennis en taalvaardigheid op peil houden of uitdiepen? Schrijf je dan zeker in!

GLTT gaat creatief
Vanaf dit jaar start GLTT-CVO ook met creatieve opleidingen.
Naast taal- en ICT-opleidingen, digitale fotografie en tweedekansonderwijs kan je nu ook leren naaien, breien, fantasiejuwelen ontwerpen én koken. In een volgende fase worden de opleidingen
‘Nederlands voor anderstaligen’ aan de creatieve opleidingen
gekoppeld.

Vrijdag 20 september

Kwissen ten voordele
van Zorgcirkels
Jongdementie
Op vrijdag 20 september
organiseert het Woonzorgcentrum Zilverlinde
en het lokaal dienstencentrum Meander voor
de tweede keer een kwis
ter gelegenheid van de
Wereld Alzheimerdag. Wil
je je beste quiztalent bovenhalen ten voordele
van ‘Zorgcirkels Jongdementie’? Schrijf je dan
zeker in!

gaat het GLTT alvast
Wil Invan
jeSint-Peters-Leeuw
ook meedenken
over de integratie van
start met een basiscursus naaien en leer
je zelf een rok, broek, blouse en jurk maken.
hernieuwbare
energie in het Pajottenland?
Dan is
Wat doet Zorgcirkels Jongdementie?
Heb je interesse? Neem dan
zeker een kijkje op 18
www.gltt.be
voor
Zorgcirkels
Jongdementie is de eerste Vlaamse
woensdag
september
je kans!
het volledige aanbod in de regio. In Sint-Pieters-Leeuw vinden de
zorgcoöperatie. De organisatie biedt jonge
lessen plaats in CC Coloma, J. Depauwstraat 25, 1600 Sint-PietersLeeuw.

mensen met dementie, hun familie en omgeving de juiste informatie, ondersteuning en
begeleiding op maat. Ook leuke a
 ctiviteiten,
praatcafé’s, vormingen, workshops … staan
op het programma. Meer informatie vind je op
www.zorgcirkelsjongdementie.be.

Alle praktische info en inschrijving: www.
vlaamsbrabant.be/opgewektpajottenland

GLTT-CVO Campus Halle, A. Demaeghtlaan 40, Halle,
T 02 362 03 39, info@gltt.be
GLTT-CVO Campus Rode, Schoolstraat 2, 1640 Sint-Genesius-
Rode, T 02 358 28 97, info@gltt.be

Denk mee over hernieuwbare energie
Bekijk het Pajotse landschap door een duurzame bril en denk mee
over de plaats van hernieuwbare energie in het Pajottenland.
We nodigen iedereen uit op woensdag 18 september vanaf
19.30 uur in de Pastorie van Vlezenbeek.
• Loop even binnen en bezoek doorlopend de expo met de
eerste resultaten van de landschapsstudie.
• Ontdek de uitdagingen waar het Pajottenland voor staat en
bekijk mee de ambities voor een ‘Opgewekt Pajottenland’.
• Volg vanaf 20.10 uur het open debat ‘Samenwerken voor een
energieneutraal en klimaatbestendig Pajottenland’.
Dit evenement is gratis, open voor iedereen en makkelijk toegankelijk.

Wat?

Algemene Kwis.

Wanneer?

Vrijdag 20 september.

Uur?

Deuren: 19.30 uur. Start: 20 uur.

Waar?	Lokaal Dienstencentrum Meander,
Welzijnsweg 2, 1600 Sint-PietersLeeuw.
Prijs?	
16 euro per ploeg. Maximum 4
personen per ploeg.
Inschrijven voor 12 september via Silke de Ridder, T 02 370 88 83 of silke.de.ridder@sint-pieters.leeuw.be.
Ten voordele van:

Jakob Vandevoorde, jakob@endeavours.eu, T 0483 40 31 23,
www.vlaamsbrabant.be/opgewektpajottenland

OPGEWEKT PAJOTTENLAND
SEPTEMBER 2019
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VACATURES

Directeur WZC Zilverlinde (m/v)
voltijdse prestaties (38/38) – A4a-A4b niveau – statutair
verband – procedure bij aanwerving, bevordering, interne
en externe mobiliteit

Diensthoofd Patrimonium
& Openbare Ruimte (m/v)
voltijdse prestaties (38/38) – A1a-A2a niveau – statutair
verband – procedure bij aanwerving, bevordering, interne
en externe mobiliteit

Nationaliteitsvoorwaarde: onderdaan zijn van EER of Zwitserse Bondsstaat.

Nationaliteitsvoorwaarde: wereldburger zijn.

Diplomavoorwaarden: Masterdiploma, of diploma van
universitair onderwijs of diploma van hoger onderwijs van
2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.
Indien je voor deze functies niet beschikt over bovenvermelde diploma’s kan je eveneens in aanmerking komen als
je ofwel:
• voldoet aan vereiste inzake relevante beroepservaring
(min. 4 jaar) en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest;
• beschikt over een op de functie afgestemd attest van
een beroepsopleiding die je gevolgd hebt bij een door
de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding.

Diplomavoorwaarden: Masterdiploma, of diploma van
universitair onderwijs of diploma van hoger onderwijs van
2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.
Indien je voor deze functies niet beschikt over bovenvermelde diploma’s kan je eveneens in aanmerking komen als
je ofwel:
• voldoet aan vereiste inzake relevante beroepservaring
(min. 4 jaar) en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest;
• beschikt over een op de functie afgestemd attest van
een beroepsopleiding die je gevolgd hebt bij een door
de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding.

Maatschappelijk Assistent
voor Sociaal Huis (m/v)

Kinderbegeleider in
gemeentelijke kinderopvang (m/v)

voltijdse prestaties (38/38) – B1-B3 niveau - contractueel
verband/onbepaalde duur - procedure bij aanwerving

voltijdse prestaties (38/38) – C1-C2 niveau – contractueel
verband/onbepaalde duur – procedure bij aanwerving en
bevordering

Nationaliteitsvoorwaarde: wereldburger zijn.
Nationaliteitsvoorwaarde: wereldburger zijn.
Diplomavoorwaarden: beschikken over een bachelor diploma maatschappelijk assistent. Je bent bereid om je rijbewijs
B te behalen.

Voorwaarden
• Taalvoorwaarde: je moet voldoen aan de vereiste i.v.m.
de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik
der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli
1966.
• Selectieprocedure & werfreserve: Indien je geslaagd
bent voor de vergelijkende selectieprocedure word
je volgens je behaalde resultaat opgenomen in een
werfreserve met een geldigheidsduur van 1 jaar, max.
verlengbaar met 2 jaar. De selectieprocedures gaan
door in het najaar van 2019 (oktober – november).

infoleeuw

Diplomavoorwaarden: beschikken over diploma hoger
secundair onderwijs. Voor deze functie heb je kwalificaties
vermeld in het Ministerieel Besluit van 27 februari 2014 ter
uitvoering van artikels 42 en 43 van het vergunningsbesluit
van 22 november 2013, nodig.

Ons 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.
• Een aantrekkelijke vakantieregeling.
• Maaltijdcheques.
• Tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer
of fietspremie.
• Hospitalisatieverzekering.
• Aanvullend pensioen bij contractuele aanstelling.
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Expert Omgevingsvergunning (m/v)
voltijdse prestaties (38/38) - A1a-A2a niveau - statutair verband procedure bij aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit

Nationaliteitsvoorwaarde: Belgische nationaliteit hebben.
Diplomavoorwaarden: Masterdiploma, of diploma van universitair onderwijs of diploma van hoger onderwijs van 2 cycli dat
gelijkgesteld werd met universitair onderwijs. Indien je voor deze functie niet beschikt over bovenvermelde diploma’s kan
je eveneens in aanmerking komen als je ofwel:
• voldoet aan de vereiste inzake relevante beroepservaring (min. 4 jaar) en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest;
• beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die je gevolgd hebt bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding.
Aanvullende wervingsvoorwaarde:
beschikken over getuigschriften om te kunnen optreden als gemeentelijke ambtenaar met verbaliserende bevoegdheid
voor opsporen, vaststellen, opvolgen en juridisch afhandelen van overtredingen i.h.k.v. de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de omgevingsvergunning, de milieuwetgeving, de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) of deze getuigschriften behalen na de gevolgde opleidingen.


Gemeenschapswacht (m/v)

Technisch assistent voor Cel Groen (m/v)

voltijdse prestaties (38/38) – C1-C3 niveau – contractueel
verband/onbepaalde duur – procedure bij aanwerving,
bevordering, interne en externe mobiliteit

voltijdse prestaties (38/38) – D1-D3 niveau – contractueel verband/onbepaalde duur – procedure bij aanwerving, bevordering en externe mobiliteit

Nationaliteitsvoorwaarde: wereldburger zijn.

Nationaliteitsvoorwaarde: wereldburger zijn.

Diplomavoorwaarden: beschikken over diploma hoger
secundair onderwijs. Als aanvullende voorwaarde moet
je ofwel in het bezit zijn van het attest gemeenschapswachters – vaststellers dat vereist is om deze functie te
mogen uitoefenen of dit attest behalen na afronden van
een opleiding.

Diplomavoorwaarden: geen specifieke diploma vereisten.

Interesse voor één van deze functies?
Download een infobundel op onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of vraag deze op bij de personeelsdienst:
T 02 371 63 62, personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be.
Solliciteren
• Vul het sollicitatieformulier digitaal in via onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures, en laad je diploma
samen met je motivatiebrief op. Ben je een laatstejaarsstudent? Uiterlijk op de datum van aanstelling bij de gemeente
moet je het bewijs leveren dat je aan de diplomavereisten voldoet.
• Heb je geen internet? Stuur je kandidatuur per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen,
Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw of geef de brief af tegen ontvangstbewijs bij de personeelsdienst.
• E-mailen mag ook: sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be.
De poststempel of de ontvangstdatum van het e-mailbericht/digitaal sollicitatieformulier geldt als bewijs.
Op 18 september 2019 sluiten we deze vacatures af, m.u.v. maatschappelijk assistent (afsluiting op 4/9/2019) en aanvaarden wij voor deze functies geen kandidaturen meer.

SEPTEMBER 2019
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WEGENWERKEN

WORD JIJ VRIJWILLIG
BURENBEMIDDELAAR?
Van september tot en met november 2019 organiseert het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) de opleiding tot burenbemiddelaar in
Relegem (Asse).
Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de
leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden.
Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van
de communicatie en het oplossen van conflicten
tussen buren via bemiddeling.

Interesse? Dien dan je aanvraag in.
www.vlaamsbrabant.be/pivo (bestuursschool vaardigheden) of www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling.
burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be,
T 016 26 78 01 of neem contact op met de lokale
coördinator, maatschappelijke
veiligheid@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 63 18.
Inschrijven kan na aanvraag via mail aan buren
bemiddeling@vlaamsbrabant.be.
Je ontvangt bijkomende informatie en een uitnodiging voor een verkenningsgesprek.

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

Fase Brusselbaan
Doorgaand verkeer Brusselbaan (tussen Zuundallaan
en Watermolenlaan) onderbroken.
1 april 2019
31 oktober 2019

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

> Broekweg-Hemelstraat

Nutswerken i.o.v. Telenet
Beperkte hinder
2 september 2019

30 september 2019

> Bergensesteenweg

BEVRAGING MOBILITEIT IN JE BUURT
Wil jij je stem laten doorwegen op het mobiliteits
debat? Dan is dit je kans!
Naar aanleiding van de week van de mobiliteit van
16 tot 22 september lanceren Autodelen.net en
KVLV in samenwerking met VVSG een bevraging
over mobiliteit in je buurt.
Hoe verplaats jij je meestal en wat is er in jouw buurt
nodig zodat dit (nog) vlotter kan? Dat zijn vragen
waarop ze via een enquête bij alle inwoners een
antwoord willen. Met die informatie kunnen ze aan
de slag om na te denken over de mobiliteit van
morgen. De bevraging loopt vanaf september.
Deelnemers maken kans op één van de tien bonnen ter waarde van 50 euro.
De enquête vind je op:
https://www.vvsg.be/bevraging-mobiliteit-in-uw-buurt

infoleeuw

Fase 1a kant Olmenlaan
Omleiding via Laurierplein.
19 augustus 2019

6 september 2019

Fase 1b kant Wittouckstraat
Omleiding via F. Timmermansstraat en
J. Vanderstraetenstraat.
9 september 2019
27 september 2019

> 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
27 september 2019

> Fabriekstraat fase II
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer onderbroken.
augustus 2019
december 2020

NIEUWS

Jubilarissen

GOUDEN BRUILOFT / 24 MEI
René Hoenraet en Francine De Brabanter

GOUDEN BRUILOFT / 4 JUNI
Denis Grietens en Paulina Desmedt

GOUDEN BRUILOFT / 28 JUNI
Claude Januarius en Viviane Godrie

GOUDEN BRUILOFT / 31 MEI
Willy De Ruyck en Jeannine Smismans

GOUDEN BRUILOFT / 21 JUNI
Guy De Martelaer en Paulette Becker

GOUDEN BRUILOFT / 28 JUNI
Jozef Timmermans en Christiane Limbourg

SEPTEMBER 2019
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