SEPTEMBER 2020

IN DIT NUMMER

maandelijks infomagazine gemeente Sint-Pieters-Leeuw

4 > Leeuwebon
9 > Assistentiewoningen Zuunhof
13 > Concessies

© Tineke De Vos

2

NUTTIGE INFO

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

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

Gunther Coppens, schepen
0468 10 92 86
gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be
Gemeentelijke gebouwen en begraafplaatsen,
Senioren, Land- en tuinbouw, Archief, ICT en digitale gemeente

An Speeckaert, schepen
0475 35 31 25
an.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be
Onderwijs, Jeugd, BKO, Speelpleinwerking, Gezin en
kinderopvang

GEMEENTERAAD
Gemeenteraad op 24 september,
maar begint voortaan om 20 uur!
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.
Dienst Markten, T 02 371 22 53

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

Herwig Smeets, schepen

www.sint-pieters-leeuw.be

0496 27 09 03
herwig.smeets@sint-pieters-leeuw.be
Sport, Lokale economie, Personeel, Nutsvoorzieningen

#LeeuwLeeft

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
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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,
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Beste Leeuwenaar
‘t Is weer voorbij, die bizarre zomer …
Net toen we dachten het ergste achter de rug te hebben,
bleek de coronapandemie nog lang niet over te zijn.
Vandaag staan we echter aan een nieuw begin: een nieuw
schooljaar. Alle leerlingen uit de Leeuwse scholen zullen op
een veilige manier het schooljaar kunnen aanvatten. Ik
wens ze alle succes toe!
Dat de coronapandemie voor veel handels- en
horecazaken de zomer helemaal op z’n kop zette, werd
inmiddels duidelijk. Toch willen wij alle Leeuwse zaken een
hart onder de riem steken. Deze week krijgt ieder gezin een
Leeuwebon in de bus om bij de getroffen en deelnemende
handelaars te besteden. Je leest er alles over op pagina 4.
Beetje bij beetje komt ook het sociale leven weer op gang,
al is het uiteraard nog in bijzondere omstandigheden. Ik wil
een warme oproep doen om tijdens alle activiteiten alle
veiligheidsmaatregelen te blijven opvolgen. Hierbij blijven
handhygiëne en afstand houden de allerbelangrijkste en
meest doeltreffende maatregelen.
Engels leren in de dienstencentra, e-boeken uitlenen in de
bibliotheek of fundels ontdekken met de kinderen? Je
ontdekt het allemaal in deze editie van LeeuwLeeft.
Plan zeker ook al het plantjesweekend van Kom Op Tegen
Kanker en de infoavond over de herbestemming van de
kerk van Oudenaken in je agenda!
Je merkt het: ook in ‘het nieuwe normaal’ blijft Sint-PietersLeeuw een bruisende gemeente.
Ik wens je een mooie nazomer toe!

Luc Deconinck,
burgemeester

Aankondigingen
Herbestemming Kerk Oudenaken –
Infomoment
Op 24 september 2019 werd de info- en
inspraakvergadering over de herbestemming
van de kerk Oudenaken druk bijgewoond.
Met de resultaten hiervan gingen het
studiebureau en de gemeente verder aan
de slag.
Om jullie te informeren over de resultaten
en over wat er ons nog te doen staat,
organiseren we een nieuw infomoment.
Alle geïnteresseerden zijn welkom op
woensdag 9 september om 19.30 uur in de
kerk van Oudenaken.
Vooraf inschrijven is echter verplicht.
Inschrijven kan via de gemeentelijke website
www.sint-pieters-leeuw.be/kerkoudenaken
of via de dienst Ruimtelijke Ordening,
ruimtelijke.ordening@sint-pieters-leeuw.be.

Loket
Kinderopvang
Zoek je opvang voor je (toekomstige)
baby of peuter (0-3 jaar)? Sinds 1 januari 2020
kan dit heel eenvoudig via
www.sint-pieters-leeuw.be/kinderopvang-zoeken.

Hoe ga je te werk?
In 1 aanvraag duid je alle Leeuwse opvang
initiatieven van je keuze aan. Het loket Kinder
opvang stuurt je a
 anvraag naar hen door.
Heb je hulp nodig? Geen probleem!
In het Sociaal Huis, in het Huis van het Kind en bij
het loket Kinderopvang helpen ze je graag verder.
Sociaal huis: Fabriekstraat 1, 02 371 03 50
Huis van het Kind: A. Quintusstraat 20, 0490 58 85 70
Loket Kinderopvang: Slesbroekstraat 44, 02 371 14 35
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SOLIDARITEIT

SINT-PIETERS-LEEUW STEUNT
LOKALE HANDELAARS EN HORECA
De Leeuwebon ligt deze week in de bus van
iedere leeuwenaar!
Het coronavirus houdt ons al maanden in de tang. Sinds
maart 2020 werden al heel wat maatregelen genomen
in het belang van ieders veiligheid en gezondheid. Ook
onze economie krijgt het nog steeds zwaar te verduren.
Daarom nam de gemeente Sint-Pieters-Leeuw enkele
steunmaatregelen voor de lokale horeca.

Bonnen
Met de Leeuwebon willen we onze inwoners de
kans geven om de lokale handelaars die de deuren 
moe(s)ten sluiten een duwtje in de rug te geven: ieder
Leeuws gezin krijgt eind augustus/begin september zo’n
bon in de brievenbus. Deze bon heeft een waarde van
10 euro en kan gebruikt worden bij de deelnemende
handelszaken Zo injecteerden we 140.000 euro in de
lokale economie en wijzen we onze inwoners de weg
naar de lokale handelaar..

© Tineke De Vos

Wie reeds een bijdrage wenst te storten kan dit doen
op rekening nummer BE40 0910 1922 8863.

Verenigingen
Ter ondersteuning van de verenigingen en de lokale
horeca, schenkt de gemeente iedere vereniging een
“vergader na”-bon. De verenigingen worden verwittigd
wanneer zij hun bonnen mogen afhalen. Het gaat om vijf
waardebonnen van 20 euro die de verenigingen kunnen
spenderen bij de lokale horeca.

Kortingsbon of Solidariteitsbon: jij kiest!

10-puntenplan

Wie de bon als kortingsbon gebruikt, krijgt 10 euro
korting op zijn kasticket bij een deelnemende handelaar
naar keuze. De handelaar krijgt die 10 euro terug van
de gemeente.

Over de partijgrenzen heen werd een tienpuntenplan
goedgekeurd om negatieve financiële gevolgen van
de crisis te milderen.

Bij de tweede optie wordt er afgezien van de korting
en schenkt de klant de bon uit solidariteit aan een
deelnemende handelaar. De handelaar ruilt de bon in
bij de gemeente en krijgt 10 euro.

Deelnemende handelaars?
De deelnemende handelaars vind je op
www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwebon of herken je
aan een affiche van de Leeuwebon op de deur.

Solidariteitsfonds
Naast de bon is er ook een solidariteitsfonds waar
iedereen een vrije bijdrage aan kan betalen. De
fracties van de gemeenteraad, alle fracties over de
partijgrenzen heen van meerderheid en oppositie,
deden reeds een duit in de zak en stortten 3.000
euro om het solidariteitsfonds op te starten. Dit
solidariteitsfonds zal gelijk verdeeld worden onder
alle rechthebbende handelaars en bedrijven.

infoleeuw

De retributies voor terrassen worden voor het jaar
2020 niet geïnd en reeds betaalde retributies worden
terugbetaald. Tot het einde van het jaar wordt aan de
marktkramers geen staangeld aangerekend.
Voor verenigingen die een zaal huurden maar hun
activiteit dienden te annuleren, wordt de huur 100 %
terugbetaalt. Zij die via een abonnement vooraf een
heel werkjaar betaalden, krijgen in oktober 2020 50 %
terugbetaald.
Een volledig overzicht van het plan vind je terug op de
gemeentelijke website.
www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwebon
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Vacature
kermisattracties
Het gemeentebestuur meldt onderstaande
vacatures voor kermissen op het grondgebied
van Sint-Pieters-Leeuw.
•

Kermis Negenmanneke
- 1ste zondag van september
- hamburger/pitta +/- 10m2
(P. Vendelmansstraat)

•

Kermis Vlezenbeek
- 4de zondag van oktober
- k indermolen +/- 100m2
(parking gemeenteplein)

•

•

•

Kermis Vlezenbeek
- 4de zondag van oktober
- schietkraam +/- 17m2
(parking gemeenteplein)
Kermis Vlezenbeek
- 4de zondag van oktober
- pottenspel +/- 10m2
(parking gemeenteplein)
Kermis Vlezenbeek
- 4de zondag van oktober
- koortje trek +/- 17m2 +/- 17m2
(parking Zeypestraat)
www.sint-pieters-leeuw.be/vacaturekermissen

Heb je vragen? Contacteer de dienst Markten
02 371 22 53 of mail markten@sint-pieters-leeuw.be

Koop je Azalea!
Voor het eerst sinds 25 jaar zal het Plantjesweekend voor
Kom op tegen Kanker er helemaal anders uitzien. Dit jaar
bieden we onze azalea’s enkel online te koop aan.
Voor wie koop jij een azalea?
Een azalea voor Kom op tegen Kanker is het enige
plantje dat je koopt voor een ander, maar houdt voor
jezelf. Want met je aankoop maak je een verschil
voor kankerpatiënten en hun naasten. De ziekte
heeft vaak een grote impact op hun levens. Met de
opbrengst van de plantjesverkoop kan Kom op tegen
Kanker ondersteuning bieden in de vorm van een
luisterend oor, activiteiten op maat, lotgenotencontact,
informatie, praktische hulp of financiële steun.

Hoe verloopt de onlineverkoop?
Koop tussen 1 en 20 september je plantje(s) via
www.komoptegenkanker.be/het-plantjesweekend.
Je bestelt en betaalt online. Na aankoop haal je
je azalea af bij één van onze afhaalpunten in SintPieters-Leeuw. Je kan alle afhaalpunten vinden op de
gemeentelijke website: www.sint-pieters-leeuw.be/
plantjesweekend.

Wekelijkse markt
Op 18 en 25 september kan je ook op onze vrijdagmarkt
een plantje kopen. Kom zeker langs!

Waarom geen traditionele verkoop?
Met het coronavirus willen we geen risico’s
nemen. Gezondheid gaat voor. Bovendien werd
een traditionele verkoop met de geldende
veiligheidsmaatregelen onmogelijk.
dienst Welzijn, ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be,
02 371 03 43
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AFVAL

Restaval in Sint-Pieters-Leeuw bevat
(veel) meer dan ‘rest’
Eind 2019 voerde Intradura een restafvalzakanalyse uit
in onze gemeente. De resultaten deden ons met verstomming staan! Meer dan de helft van wat de gemiddelde
Leeuwenaar in de restafvalzak stopt, hoort er niet in thuis.
Restafval is zoals het woord zelf zegt; ‘de rest’. Hiertoe
behoort alles wat je niet kan vermijden, hergebruiken of
recycleren.

HELP ONS MEE ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN
Schrik jij ook van deze resultaten? Help dan mee zoeken
naar een oplossing. Intradura heeft nu een duidelijk
overzicht van wat er in de restafvalzak zit. Waarom het in
de restafvalzak belandt en niet in de juiste zak, is nog niet
helemaal duidelijk. Jij kan helpen door anoniem hierover
een paar vragen te beantwoorden op de website van
Intradura. Met jullie inbreng kan er worden gezocht naar
de juiste oplossingen om je restafvalzak te verkleinen.

Restafval
Sint-Pieters-Leeuw
Restafval wordt nog steeds verbrand in een
afvalverbrandingsoven. Om ervoor te zorgen dat er
www.intradura.be/nl/hoe-sorteer-jij-thuis
bevat (veel)
meer dan 'rest'
zoveel mogelijk materialen worden gerecupereerd in
plaats van ze te verbranden, moest er eerst worden
nagegaan wat er precies allemaal in de restafvalzak zit.

Afvalzak in Leeuw

Metalen

In december 2019 haalde Intradura verspreid in de
gemeente 80 restafvalzakken op. De afvalzakken
werden anoniem opgehaald. Een sorteeranalyse werd
uitgevoerd. Het is de bedoeling om nu – op basis van de
resultaten – een actieplan uit te werken met een aantal
projecten en campagnes.

Hout

Inerte
materialen

(1,0%)

(0,6%)

(0,6%)

KGA

Textiel

MEER DAN 61 % RECYCLEERBAAR

(0,6%)

(2,8%)

Glas

De resultaten zijn overduidelijk: meer dan 61 % in de
restafvalzak in Sint-Pieters-Leeuw is recycleerbaar afval.
Dat komt overeen met ruim 2.728 ton per jaar, met een
verbrandingskost van 485.846 euro.

(13%)

Het grootste aandeel is het gft, waarvan 14 % zelfs
voeding is. Een heel diverse groep dus van schillen,
restjes gekookt eten, charcuterie, vlees, groenten,
yoghurt en andere etenswaren die soms ongeopend
“Geen proper
weggegooid zijn. Een groot deel hiervan kan je
werkje, maar
vermijden door je inkopen beter te plannen ofhet
creatief
doel was
te koken met restjes.
duidelijk.

Dankzij deze

De tweede grootste groep is die van papier & karton.
analyse kunnen
Hier valt het op dat vooral kleinere zaken gemakkelijk in
we een actieplan
de restafvalzak terechtkomen: wc-rolletjes, kleinere
opstellen.
doosjes zoals van medicatie, kastickets en eierdozen.

En bovendien
waren we met
De derde groep van recycleerbaar afval is textiel. We
collega's.”
vonden heel wat herbruikbare goederen zoalstoffe
pluche

beren en schoenen. Allemaal spullen die je naar
- Hilde,een
projectleider afvalpreventie
textielcontainer of kringwinkel kan brengen. Of nog
beter voor je portefeuille: verkoop ze tweedehands.

infoleeuw

(0,9%)

AEEA

PMD

(1,8%)

Plastic
verpakking
(8,0%)

GFT

(46,1%)

P&K

(5,2%)

totaal
recycleerbaar

61,1%
totaal REST

38,9%

7

Drie nieuwe afvalzakken vanaf 2021
In 2021 introduceert Intradura in Sint-Pieters-Leeuw
drie nieuwe afvalzakken, in samenspraak met nog
16 andere lokale besturen.

Er komen nog teveel plastic verpakkingen, GFT, papier
en karton,… terecht bij het restafval. De verbranding
van restafval kost bovendien handenvol geld en het
is nefast voor de gezondheid en het milieu. Dan is het
voordeliger voor het milieu en voor de portemonnee
als er respectievelijk meer plastic verpakkingen en
meer groenafval in de uitgebreide PMD-zak en GFTzak gaan. Die zijn bovendien recycleerbaar tot nieuwe
grondstoffen. Iedereen heeft de sleutel zelf in handen
om het restafval te doen slinken. Intradura deelt
regelmatig eenvoudige tips, kijk deze zeker eens na op
de website of op facebook.

Zo zal er één uniforme restafvalzak gebruikt worden,
een vernieuwde en uitgebreide PMD-zak én een
GFT-zak. De nieuwe uniforme restafval- en gft-zakken
worden verkrijgbaar in 3 formaten: 60, 30 en 15 liter.
Je kiest ze dus helemaal op maat van jouw levensstijl.
De PMD-zak behoudt zijn formaat. We gaan ook beter
kunnen recycleren want in de PMD-zak zal je vanaf 1
januari ook yoghurtpotjes, ijsdozen, plastic schaaltjes,
tubes, botervlootjes of andere huishoudelijke plastic
verpakkingen kunnen deponeren bovenop het gewone
PMD-afval. Zo wordt de afvalverwerking ook bij ons
eenvoudiger, efficiënter en duurzamer.

Van januari tot eind juni 2021 kan je zowel oude als
nieuwe afvalzakken buiten zetten. Een grote voorraad
bestaande afvalzakken inslaan heeft weinig zin, want je
kan ze maar tot eind juni 2021 aanbieden.

Daling afvalvolume: win-win!

Heb je toch een te grote voorraad, informeer dan tijdig
bij buren, familie, vrienden … wie zakken wil overnemen.

De nieuwe afvalzakken worden niet zomaar
geïntroduceerd. Dit kadert in een bredere kijk op
OVERAL BESCHIKBAAR
intergemeentelijk
afvalbeleid. De bedoeling is om met
e nieuwe
afvalzakken,
z’n allen steeds minder restafval aan te bieden. Een
duurzame
toekomst
sorteerproef – lees hierover meer op pagina 6 – leert
dat vandaag meer dan de helft van het
afval in de
OVERGANG
restafvalzak daar eigenlijk niet in thuis hoort.

naar de crèche, school of sportclub … Je vindt ze dus niet

alleen in jouw vertrouwde winkel, maar ook in de verkooppunten
in de buurgemeenten.

Merchtem

Asse

Grimbergen

Wemmel

afvalzakken inslaan heeft weinig zin, want je kan
ze maar tot eind juni 2021 aanbieden.
Ternat

Heb je toch een te grote voorraad, informeer dan
tijdig bij buren, familie, vrienden … wie zakken

Dilbeek*

wil overnemen.
Roosdaal
Lennik

Uniforme restafvalzakken beschikbaar

Sint-Pieters-Leeuw

Uniforme gft-zakken beschikbaar
*

1 restafvalzak:
60L: 2 euro
30L: 1 euro
15L: 0,5 euro
Drogenbos

Uniforme pmd-zakken beschikbaar
Gooik

Linkebeek

Heeft geen gft-ophaling aan huis

Beersel

Pepingen
Halle

Herne

1 gft-zak:
60L: 1 euro
30L: 0,5 euro
15L: 0,25 euro

Bever

NIEUWE LOOK
De bonte kleurenwaaier van afvalzakken in de regio wordt vervangen
door een zwarte restafvalzak en een lichtgroene gft-zak.
Handige fl appen
om je zak dicht
te knopen

De restafvalen de pmd-zak
zullen vanaf
2021 uit 80%
gerecycleerd
plastic bestaan.

Duidelijke
pictogrammen
die bv. ook in je
afvalkalender
terugkomen.

60L: 2 euro
30L: 1 euro
15L: 0,5 euro

1 gft-zak

1 restafvalzak

gft-zak en een uitgebreide pmd-zak buiten zetten.

w.intradura.be/3nieuwezakken

Opwijk

afvalzakken buiten zetten. Een grote voorraad bestaande

Vanaf 2021 kan je een nieuwe restafvalzak, een nieuwe

e afvalverwerking in jouw regio

www.intradura.be/3nieuwezakken

Van januari tot eind juni 2021 kan je zowel oude als nieuwe

leuren die binnenkort in jouw straatbeeld verschijnen.

r, efficiënter en duurzamer.

Meer info?

de afvalzakken kunnen aanschaffen. Op weg naar het werk,

Alle goeie dingen komen per drie! Ook de nieuwe

ert er voor jou? Niet zo gek veel.

Kapelle-op-den-bos

In elk van de 17 deelnemende steden en gemeenten zal je

60L: 1 euro
30L: 0,5 euro
15L: 0,25 euro

VANAF 2021 SORTEER
JE ECHT OP JOUW MAAT
De nieuwe uniforme restafval- en gft-zakken
worden verkrijgbaar in 3 formaten: 60L, 30L

MINDER (REST)AFVAL KÀN
Eén regio, één prijs. Intradura sprak
voor de restafval- en gft-zakken een
gemeenschappelijk tarief af met alle
lokale besturen. De prijs van de pmdzakken verandert niet.
Je hebt er alle baat bij om bewust te
sorteren, voor het milieu én je portemonnee. Vandaag hoort meer dan de helft van
het afval in de restafvalzak daar eigenlijk
niet in thuis, met gft en plastics op kop.
Bekijk de handige tips op www.intradura.
be, in de halfjaarlijkse ID Krant en op de
Facebookpagina van Intradura.
Je zal verbaasd zijn hoe snel de afvalberg
slinkt door eenvoudige stappen als juist
sorteren, creatief spullen hergebruiken
of thuiscomposteren.

MEER INFO?

lbeleid in jouw regio zo in

en 15L. Je kiest ze dus helemaal op maat van jouw

www.intradura.be/3nieuwezakken

ar is voor de toekomst.

levensstijl. De pmd-zak behoudt zijn formaat.

Of contacteer de milieudienst van jouw gemeente of Intradura (T 02 334 17 40).
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SENIOREN

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 8 september.
10 klassen krijgen telkens 2 uur per week les van
Véronique Steens. Er zijn verschillende niveaus:
beginners, middengroep, 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 uitstap.

PRAKTISCH

Corona-proof
Het lokaal zal zo worden ingericht dat iedere deelnemer
minstens 1,50 m afstand bewaart van de andere deelnemers. Het dragen van een mondmasker bij betreding
van of bij verplaatsing in het lokaal is verplicht. Tijdens
de les mag het mondmasker worden afgezet. Ook de
algemene regel rond handhygiëne moet worden ge
respecteerd.
De lesgever zal plaatsnemen achter plexiglas.

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

Inschrijven (Inschrijven kan vanaf 8 september 2020)

Prijs?
€ 35/trimester voor inwoners SPL
€ 50/trimester voor niet-inwoners SPL
Omdat het behoorlijk onvoorspelbare tijden zijn, wordt
dit jaar uitzonderlijk per trimester betaald.

Dinsdag

08/09/2020

9 - 17 uur

‘t Paviljoentje

Maandag

14/09/2020

9 - 17 uur

Negenhof

Woensdag

23/09/2020

9 - 17 uur

Coloma

Je kan ook bellen naar het LDC waar je les wenst te
volgen of een mail sturen om je in te schrijven.

Waar?
LDC Meander

LDC ‘t Paviljoentje

LDC Negenhof

Om voldoende ruimte te hebben voor
alle deelnemers wijken we voor de
lessen uit naar het Colomakasteel!
Tel.: 02 370 88 80

Om voldoende ruimte te hebben voor
alle deelnemers wijken we voor de
lessen uit naar de raadzaal van het
kasteel Hemelrijck
Tel.: 02 377 03 55

Sint-Stevensstraat 62
1600 SINT-PIETERS-LEEUW
Tel.: 02 332 59 53

wenke.peetroons@sint-pieters-leeuw.be

lotte.dierkens@sint-pieters-leeuw.be

els.aerts@sint-Pieters-leeuw.be

Let op! Voor sommige lessen wijken wij uit naar Coloma of Hemelrijck om zo voldoende plaats te hebben voor alle
deelnemers.
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Eerste bewoners nemen eind 2023 intrek
in assistentiewoningen Zuunhof
Eén jaar na de beslissing om 30 assistentiewoningen
te bouwen vlak naast WZC Zilverlinde werd nu
de definitieve bouwaanvraag ingediend. De
bouwaanvraag bevat ook een wintertuin die mooi
aansluit bij het geheel.
Als alles verder volgens plan blijft lopen, kunnen de
eerste bewoners eind 2023 hun intrek nemen in de
nieuwe assistentiewoningen.
Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw en
bouwfirma IPON finaliseerden recent alle details voor
de assistentiewoningen. In totaal gaat het om 24
woningen met één slaapkamer en 6 woningen met
twee slaapkamers op de bovenste verdieping.

Duurzaam
In dit project worden de meest moderne technieken
gebruikt zoals geothermie en zonnepanelen. Hierdoor
worden er geen fossiele brandstoffen meer gebruikt
waardoor dit project bijdraagt tot de vermindering
van de CO2 uitstoot, een mooi voorbeeld van
duurzaamheid.

Ondergrondse parkeerplaatsen
Het lokale bestuur koopt ook 21 ondergrondse
parkeerplaatsen aan, waarvan er twee voorzien zijn
voor bezoekers en zorgverstrekkers. De werken voor de
ondergrondse parking starten begin volgend jaar en
nemen een klein jaar in beslag.
Tegen eind 2023 worden dan de eerste bewoners in
deze 30 nieuwe assistentiewoningen effectief verwacht.

SEPTEMBER 2020
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VEILIGHEID

Digitale criminelen
Het internet maakt deel uit van ons dagelijkse leven
en meer en meer toestellen en voorwerpen zijn ermee
verbonden. Niet alleen je computer en je smartphone,
maar mogelijk ook je televisie, je auto, je inbraakalarm
enzovoort. Alsmaar meer criminelen zien hierin kansen
om hun slag te slaan. Neem dus je voorzorgen!

Bescherm je privacy
Laat geen persoonlijke gegevens achter op het internet.
Zorg ervoor dat je besturingssysteem en virusscanner upto-date zijn. Wees voorzichtig met bijlagen in e-mails en
mails van een onbekende afzender.
Op de website http://www.safeonweb.be vind je allerlei
handige tips en nuttige links omtrent online veiligheid.

Online winkelen en bankieren
Iets kopen via het internet is tegenwoordig heel gewoon, zowel voor goederen als diensten. Maar ook hier
moet je opletten. Controleer de domeinnaam van de
site, de contactgegevens en het fysieke adres van de
verkoper. Ga gerust de kwaliteit van de website van de
verkoper en voorgestelde betalingswijzen na en vergelijk prijzen. Lees aandachtig de voorwaarden vooraleer
je iets bestelt en check hoeveel terugsturen kost.
Ook bij het (online) bankieren hou je best een extra oogje
in het zeil. Controleer regelmatig je bankuittreksels om te
kijken of er geen vreemde of onbekende verrichtingen zijn
gebeurd. Laat je niet afleiden bij geldautomaten.

Ben je slachtoffer?
Doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Neem
daarbij alle nuttige gegevens en informatie (zoals mails,
telefoonnummers, namen, websiteadressen) mee.
Slachtoffer van fraude met je bankkaart? Bel CARD
STOP op het nummer 070 344 344.

infoleeuw

Een dief pakt ook
rustig de lift naar je
appartement!
Appartementsgebouwen blijven niet gespaard van inbraken. De toegang is eenvoudig, en bewoners sluiten
hun voordeuren en garagepoorten niet altijd goed af.
Je hebt best oog voor verdachte personen en handelingen om inbraken te voorkomen.

Hoe vermijd je dat appartementsbewoners
slachtoffer worden van diefstal?
Sluit bij vertrek de deur van je woning altijd af. Zorg
ervoor dat alle ramen gesloten zijn en sluit je garage
steeds goed af. Laat geen onbekenden binnen en
maak onmiddellijk melding van verdachte personen of
gedragingen aan de politie.
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Veilig naar school
Met de fiets, te voet of met de auto

Voordelen van een zone 30

Opnieuw zullen heel wat meisjes en jongens dagelijks
naar school trekken. Met de fiets, te voet of met de
auto, het is altijd wel druk bij de opstart en einde van
de schooltijd. Daarom is het belangrijk om samen te
werken aan een verkeersveilige schoolomgeving.

In een zone 30 is er meer verkeersveiligheid, want het
snelheidsverschil tussen langzaam en snel verkeer neemt
af. Auto’s die 30 km/u rijden, hebben bovendien een
kortere remweg dan auto’s die sneller rijden. Tot slot
zorgt trager verkeer voor minder uitlaatgassen, minder
fijn stof en minder geluidsoverlast.

Met de fiets
Fietsen is gezond en vooral ook handig en snel. Maar, is
alles wel in orde? Is er verlichting aan je fiets voorzien?
Werkt de fietsbel? Ben je goed zichtbaar?
Naast je materiaal zijn ook een veilige route en het
respecteren van de verkeersregels een must. Stippel
daarom vooraf een veilige weg uit naar de school en
hou het veilig op de baan.

Te voet of met de auto
In elke schoolzone geldt een snelheidsbeperking van
30 km/u. De belangrijkste reden hiervoor is de verkeers
veiligheid en -leefbaarheid. Het is niet alleen goed voor
de levenskwaliteit in de buurt, maar ook voor de voetgangers en fietsers. Zo kan er bijvoorbeeld veiliger overgestoken worden. Van autobestuurders wordt verwacht
dat ze in een zone 30 trager rijden en (uit hoffelijkheid)
voorrang verlenen aan andere weggebruikers.

Inbreuken
Parkeren op het fietspad, niet stoppen voor een oversteekplaats of de auto plaatsen waar het gevaarlijk is
voor fietsers en voetgangers zijn zware inbreuken! De
wijkinspecteurs en inspecteurs van verkeer houden dan
ook regelmatig een oogje in het zeil.
Samen zorgen we voor een verkeersveilige
schoolomgeving!

Meer info
Lokale politie Zennevallei
Tel 02 363 93 00
info@politiezennevallei.be
www.lokalepolitie.be/5905
Volg ons op twitter @pz_zennevallei
of like ons op facebook
www.facebook.com/politiezennevallei
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Sint-Pieters-Leeuw stapt mee in het project
WarmNest
Eigenaars van een leegstaande woning kunnen gratis
begeleiding krijgen om van hun pand een energiezuinige
en woonconforme woning te maken die nadien voor een
bepaalde tijd sociaal verhuurd zal worden.
Ben je eigenaar van een leegstaand pand en
wil je graag huurinkomsten krijgen in plaats van
leegstandsbelasting te betalen? Dan kan het
project WarmNest, een samenwerking tussen 3Wplus
en Klimaatpunt, zeker een meerwaarde voor jou
betekenen. Het project heeft als doel om eigenaars
van leegstaande panden aan te moedigen om hun
woning te renoveren en woonconform te maken om
nadien als sociale woning te verhuren.

Als eigenaar zijn er vele voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

geen boetes op leegstand of ongeschiktheid;
tot 25.000 euro kosteloos lenen;
verhoogde renovatiepremies;
fiscale voordelen;
een energetisch gerenoveerde conforme woning;
een gegarandeerd huurinkomen;
sociale invulling van uw woning;
onderhoud en beheer van de woning via een SVK.

Dankzij dit project zet de gemeente in op een
duurzame en sociale toekomst.
De woningen worden conform gemaakt aan de
huidige en toekomstige energie-eisen waarbij er
voornamelijk wordt ingezet op dakisolatie, ramen en
een energiezuinige condensatieketel.
Het sociaal verhuren van deze woningen maakt dat
meer mensen toegang hebben tot kwalitatieve en
energiezuinige woningen en zorgt voor een lagere
energiefactuur voor huurders.

Wil je meer weten?
Ben je eigenaar van een leegstaand pand en wil je
meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op
met de gemeente of rechtstreeks met 3Wplus of
Klimaatpunt.
Roel Vanhee: roel.vanhee@3wplus.be, 0488 55 98 55
An Verspecht: an.verspecht@klimaatpunt.be, 0468 56 92 60

Medewerkers van 3Wplus en Klimaatpunt bieden
een volledige ontzorging aan bij de renovatie. Ze
begeleiden je op een professionele manier van a tot z
vóór, tijdens en na de werken. Zo stellen ze voor jou een
renovatieplan op, en ze gaan op zoek naar aannemers,
volgen de werken op en vragen premies aan. De enige
voorwaarde is dat je je woning ter beschikking stelt aan
een sociaal verhuurkantoor (SVK).

infoleeuw
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Kennisgeving vervallen
eeuwigdurende en 50/60
jarige concessies
In 2020 en 2021 vervallen verschillende eeuwigdurende
en 50/60 jarige concessies op de gemeentelijke
b
 egraafplaatsen.

Kennisgeving eenmalige
procedure voor het retro
actief hernieuwen van de
eeuwigdurende en 50/60
jarige concessies

Concessiehouders / nabestaanden worden op de
hoogte gebracht via een aanplakbericht op het
betrokken graf en de ingangen van alle begraafplaatsen.

De hernieuwing van de vervallen eeuwigdurende en
50/60 jarige concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen werd niet toegepast.

Tot 31 december 2021 hebben de concessiehouders
/ nabestaanden de mogelijkheid om de concessie te
verlengen. Als die niet wordt verlengd of als we geen
bericht ontvangen kunnen de grafzerken worden weggenomen in de loop van 2022.

Concessiehouders / nabestaanden worden op de
hoogte gebracht via een aanplakbericht op het
betrokken graf en de ingangen van alle begraafplaatsen.

Voor meer informatie over het tarief en de betaling voor
een eventuele verlenging, kan je terecht bij de dienst
Burgerzaken.

Tot 15 november 2021 hebben de concessiehouders
/ nabestaanden de mogelijkheid om de concessie te
hernieuwen. Als die niet wordt hernieuwd of als we geen
bericht ontvangen kunnen de grafzerken worden weggenomen in de loop van 2022.
dienst Burgerzaken, 02 371 22 45 of 02 371 22 13 of
via burgerlijke.stand@sint-pieters-leeuw.be
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Jubilarissen

Wij werken aan …
> Fabriekstraat fase 2
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer onderbroken
augustus 2019
voorjaar 2021

Deel 2a tussen Wandelingstraat tot Laekebeeklaan
19 augustus 2019

7 februari 2020

Deel 2b tussen Laekebeeklaan tot Bevrijdingsstraat
27 januari 2020

PLATINA BRUILOFT / 29 APRIL
Van De Gucht Frans en Kessen Jeanne

29 mei 2020

Deel 2c tussen Bevrijdingsstraat
(uitgezonderd kruispunt) tot Hemelstraat
4 augustus 2020

31 maart 2021

> Leon Kreperlaan en Koning Albertplein
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer onderbroken
18 mei 2020
31 maart 2021

De vermelde begin- en einddata kunnen steeds
wijzigen door ongunstige weersomstandigheden
en/of onvoorziene omstandigheden!
GOUDEN BRUILOFT / 11 JULI
Bossaert Henri en Ferrari Jacqueline

DIAMANTEN BRUILOFT / 22 AUGUSTUS
Heyman Jean en Vande Velde Henriette
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