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In een fietsstraat mag de auto de 
fietser niet voorbijrijden en mag je als 
autobestuurder maximum 30 km per 
uur rijden. In smalle straten waar veel 
fietsers komen – zoals bijvoorbeeld in 
schoolomgevingen – kan het erg moeilijk 
en gevaarlijk zijn om fietsers op een 
veilige manier voorbij te steken. In deze 
straten is de aanleg van fietsstraten 
aantrekkelijk. In straten die voldoende 
breed zijn, kan de automobilist de fietser 
wel veilig voorbij steken. Natuurlijk vinden 

we het ook in brede straten belangrijk dat 
er veilig gefietst kan worden. In de buurt 
van scholen worden - naast het inrichten 
van fietsstraten - ook de zones 30 verder 
uitgebreid, zodat iedereen veilig de baan 
op kan. Door de schoolomgevingen te 
voorzien van fietsstraten of zone 30 
hopen we ook dat meer kinderen met 
de fiets naar school komen. Bovendien 
wordt het aantal fietsstraten in onze 
gemeente in de toekomst ook uitgebreid.
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Waarom komen de fietsstraten in de schoolomgevingen en 
niet bij mij in de straat? 

Heb je een vraag? Wij beantwoorden ze graag!
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Dag
Leeuwenaar
Hopelijk hebben jullie er een mooie zomer opzitten, eentje 
waarbij de mooiste herinneringen nog lang zullen nazinderen. 
September voelt dit jaar eens te meer aan als een frisse start. 
Die frisse start, vraagt om een nieuwe frisse opmaak van ons 
magazine waarmee we jullie nog beter willen informeren, 
betrekken en boeien! 

Zo vinden jullie vanaf nu in onze nieuwe rubriek ‘kort nieuws’ 
enkele belangrijke nieuwtjes en aankondigingen. Het nieuws 
in een notendop, zodat jullie in een enkele blik op de hoogte 
zijn van het reilen en zeilen in onze gemeente. Nieuwsgierige 
lezers die honger hebben naar meer, vinden de volledige 
artikels steeds terug op onze website. Of wat denken jullie 
van een tweemaandelijkse top tip over onze gemeente, een 
rubriek waarbij we vragen van inwoners beantwoorden en 
een eigen leuke column voor Leeuw Leeft zodat jullie meteen 
kunnen wegdromen van al de leuke activiteiten die op de 
planning staan? Denk maar aan het Gordelfestival dat we dit 
jaar als focusgemeente mee organiseren en de start van de 
ticketverkoop van CC Coloma. Het komt allemaal aan bod!

We maken in het nieuwe magazine ook tijd voor grotere 
dossiers. Deze maand richten we onze blik op de fietsstraten die 
worden ingericht aan de schoolomgevingen. Daar zijn we blij om, 
want zo kunnen we - mede door de uitgebreidere zones 30 - een 
veilige fietsomgeving bieden aan alle kinderen en ouders die met 
de fiets naar school gaan. Ik nodig jullie dan ook uit om op pg. 10 
te lezen wat een fietsstraat juist is, waarom we voor bepaalde 
straten kozen en welke regels in de fietsstraat gelden.

Ik zou zeggen: neem even de tijd en ontdek het vernieuwde 
infomagazine! 

Veel leesplezier! 

Colofon

InfoLeeuw is een maandelijks uitgave van de gemeente  
Sint-Pieters-Leeuw. Uitgezonderd in juli en augustus.
Verantwoordelijke uitgever Jan Desmeth, burgemeester,  
p/a Gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,  
T 02 371 22 11, F 02 377 72 26, jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be, 
www.sint-pieters-leeuw.be.
Vormgeving en druk Stelvio D’Houst, die Keure, Brugge 
Coverbeeld Tineke De Vos
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Ondersteuningsmaatregelen 
Leeuwse ondernemers verlengd

Onze gemeente verlengt de corona-steunmaatregelen aan 
Leeuwse ondernemers. Zo blijven de Leeuwe- en verenigings-
bonnen geldig tot 31 december 2021 en worden tot diezelfde 
dag de retributies voor de jaarmarkten en de kermissen in  
Vlezenbeek, Negenmanneke, Ruisbroek en de Rink, geschorst. 
De toeristische verblijfsbelasting voor 2021 zal dan weer 
berekend worden op basis van de reële bezetting , in plaats van 
het gewoonlijk forfetaire bedrag, en dit a rato van 2 euro per 
persoon, per nacht. 

Extra ANPR- 
controles

Het gemeentebestuur gaat van 3 naar 11 
snelheids-trajectcontroles. De extra tra-
jecten situeren zich aan de Brusselbaan, 
Pepingensesteenweg, Georges Wittou-
ckstraat, Brabantsebaan, Fabriekstraat 
en Pastorijstraat. Dit betekent ook 16 
extra ANPR-locaties die voor politionele
doeleinden zoals recherche en interven-
tie nuttige en efficiënte hulpmiddelen
zijn in het bestrijden van criminaliteit.

Aankondiging

Open vaccinatiedag 

Op woensdag 8 september kan je je van 17 tot 20.30 uur 
zonder afspraak en gratis laten vaccineren met het Pfizer of 
J&J-vaccin.

Waar?
› LDC ‘t Paviljoentje (Fabriekstraat 1A).
› LDC Negenhof (Sint-Stevensstraat 62). 
Wie? 12-plus en nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus. 
Wat breng je mee? Mondmasker, identiteitskaart en een schrif-
telijke toestemming indien je tussen 12 en 16 jaar bent. 

© Tineke De Vos
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Verplaatsing 
buurtweg 25 
oude Catala-
site

Buurtweg 25 op de oude 
Catala-site wordt verplaatst en 
geïntegreerd in een kwalitatief 
trage wegennetwerk. Het nieuwe 
tracé wordt verlegd naar de 
Zenne-oevers. Zo’n 30 hectare 
groen wordt hierdoor binnenkort 
publiek toegankelijk.

Nieuwjaarsdrink

Het duurt  nog eventjes, maar noteer 
alvast zondag 9 januari 2022 in jullie 
agenda. Het gemeentebestuur nodigt 
immers alle Leeuwenaren uit om samen 
een glas te heffen op het nieuwe jaar! 
We wensen elkaar de mooiste, warmste 
wensen toe op de parking van het ge-
meentehuis vanaf 11 tot 14 uur. En wat 
nog leuker is: je kan ook al meteen in je 
agenda noteren dat je elke tweede zon-
dag van het jaar vrijhoudt, want dat wordt 
vanaf 2022 elk jaar de dag waarop we 
samen het glas heffen!  Meer info volgt 
later, maar wij kijken er alvast naar uit!

Aankondiging

Waterbeheersing

De gemeente onderneemt verschillende acties in het kader van 
waterbeheersing. Op de gemeenteraad van juni werden de last-
voorwaarden en gunningswijze van de erosiebestrijdingswer-
ken in de Bezemstraat goedgekeurd en de verdere ontharding 
van het gebied aan de Vogelzangbeek. Die laatste krijgt een 
zandvang. In juni legden we ook de laatste hand aan de nieuwe 
waterbuffer in Vlezenbeek, aan de Postweg achter kinderdag-
verblijf Hotel Samson.

Jaarrekening 2020

 Meer weten? Deze en andere  
artikels vind je uitgebreid terug op 

 www.sint-pieters-leeuw.be/nieuws.

We houden de koers van gezonde 
financiën aan en sluiten de rekening 
2020 van gemeente en OCMW af met 
een exploitatie-overschot van 9,5 miljoen 
euro. De ontvangsten bedroegen 52,6 
miljoen euro (1,1 miljoen euro minder dan 
voorzien), de uitgaven 43,1 miljoen euro 
of 3 miljoen euro minder dan oorspron-
kelijk begroot. Het exploitatie-overschot 
is belangrijk om investeringen te financie-
ren en bestaande leningen af te betalen. 

© Communicatiedienst Sint-Pieters-Leeuw
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Officiële 
opening 
buurtpark en 
belevingstuin 

In een verstedelijkte buurt 
met weinig publieke openba-
re ruimte en waar niet iedere 
inwoner over een tuin be-
schikt, is elke groene ruimte 
een welkome verademing.

Daarom zetten we, in het 
kader van het strategisch 
project Zennevallei, in op ver-
groening en opwaardering. 
De gemeente kocht dan ook 
een perceel van 2,5 ha tussen 
het Wildersportcomplex 
en de Zuunbeek, voor extra 
toegankelijk groen, speel- en 
wandelplezier. 

Hoe we het Damiaan-
park inrichten, mogen 
jullie kiezen!

Terwijl de eerste bomen en 
struiken intussen werden 
aangeplant en we al dat 
groen gezapig laten verder 
groeien maken we ons klaar 
voor de volgende stap en 
denken we verder na over de 
inrichting zoals paden, zit-
plekjes en speelnatuur. Jij kan 
de gemeente daarbij helpen!

Ideeën inrichting 
Damiaanpark

De belevingstuin van het woonzorgcen-
trum Zilverlinde en het lokaal diensten-
centrum Meander is een groene plek 
waar ontmoeting en beleving centraal 
staan.

Het is een aangename ontmoetings-
plek voor zowel de bewoners van het 
woonzorgcentrum, de bezoekers van het 
lokaal dienstencentrum als de buurt, voor 
jong en oud.

De belevingstuin met een bloemenweide, 
dierenhoekje, kruidentuin … prikkelt de 
zintuigen en stimuleert herinneringen, 
ideaal voor mensen met dementie. De 
paden zijn rolstoeltoegankelijk en er zijn 
voldoende rustplekjes. Kinderen kunnen 
zich uitleven op de natuurlijke speelele-
menten en heuvels.

Voor de aanleg van de belevingstuin 
werkte het lokaal bestuur van Sint-Pie-
ters-Leeuw samen met het Regionaal 
Landschap Pajottenland en Zennevallei, 
Strabo en Pro Natura. De buurtbewoners 
werden bevraagd over de inrichting van 
de belevingstuin.

Op zaterdag 11 september om 14 uur 
wordt de belevingstuin officieel geopend. 
Ook het standbeeld dat Bea Willems 
creëerde voor de belevingstuin wordt 
ingehuldigd. Bea woont in Sint-Pie-
ters-Leeuw en brengt met haar kunst 
de noden van mantelzorgers onder de 
aandacht.

 Wil je er bij zijn? Inschrijven kan via  
LDC Meander, Nina Van Molle

 02 370 88 80
 Nina.vanmolle@sint-pieters-leeuw.be.

Heb je nog een andere suggestie? Bezorg ons deze dan 
ook via het participatieplatform. Alle ideeën zijn welkom!

Wil je al wat inspiratie opdoen? Het Damiaanpark is 
gedeeltelijk open met graspaden en kan je bereiken via 
de Jan Vaderstraetenstraat. Ga er gerust eens langs, 
misschien kom je zo wel met een leuk idee!

Surf naar ons participatieplatform 
www.leeuwdenktmee.be/damiaanpark 
en stem op jouw favoriete inrichting.

ZA 11.09

Oproep
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Omruilactie restafval- en 
gft-zakken

Sinds kort worden de oude restafval- en gft-zakken niet meer opgehaald en kan 
je enkel de intradura-afvalzakken aanbieden. Heb je nog oude restafval- en/of 
gft-zakken? Ruil ze dan tot 31 december in voor nieuwe unizakken van hetzelfde 
formaat en dezelfde fractie. De blauwe PMD-zakken kan je nog wel onbeperkt 
gebruiken. 

Waar kan ik de zakken inruilen?
› Dienst Leefmilieu: gemeentehuis, Pastorijstraat 21

• Op afspraak.
› Recyclagepark: Pepingensesteenweg 246

• Dinsdag t.e.m. vrijdag van 11 tot 17.45 uur. 
• Zaterdag van 10 tot 15.45 uur.

› Lokale dienstencentra
• Maandag t.e.m. vrijdag van 10 tot 17 uur:

- LDC ’t Paviljoentje (Fabriekstraat 1A).
- LDC Negenhof (Sint-Stevensstraat 62).
- LDC Meander (Welzijnsweg 2).

 Dienst Leefmilieu
 leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be, 02 371 63 54
 www.sint-pieters-leeuw.be/huisvuilzakken

Een melding of 
klacht? Maak 
een afspraak

Bij een melding of klacht kan je aangifte 
doen aan het loket van de politiepost. Is 
het dringend? Bel 101! Dringende politie-
hulp is 24/24 uur gegarandeerd door de 
interventieploegen. 

Ben je al aan de politiepost? Na de 
openingsuren kan je voor dringende 
politiehulp steeds via de parlofoon een 
politie-inspecteur spreken. Als het nodig 
is, komt de interventieploeg ter plaatse. 

 Politiepost Brabantpoort
 Maandag van 8 tot 12 uur.
 Dinsdag tot vrijdag van 8 tot 16 uur.
 Zaterdag van 9 tot 12 uur. 

 Als deze uren niet passen kan je steeds 
terecht in de politiepost Halle. 

 Elke dag open van 7 tot 19 uur.  
Op zon- en feestdagen van 9 tot 17 uur. 

Afspraak maken?

Elke tweede donderdag van de maand kan je te-
recht in het Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw 
voor vragen over het Groeipakket. Fons, de Vlaam-
se Uitbetaler Groeipakket, helpt je met vragen over 
je dossier, toeslagen zoals de schooltoeslag en 
sociale toeslag. Wil je meer uitleg over bedragen 
of heb je hulp nodig bij het nakijken van je rechten? 
Ook dan ben je welkom. FONS is er voor iedereen, 
ongeacht bij wie je bent aangesloten. 

Zitdag Groeipakket
Elke 2e donderdag van de maand van 9 tot 12 uur.

 Huis van het Kind
 Arthur Quintusstraat 20

 Surf naar www.lokalepolitie.be/5905 
of bel 02 363 93 00

Zitdag Groeipakket 
(Vlaamse kinderbijslag)

Afspraak maken?

 via 0497 51 68 66 of 
 huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be © Tineke De Vos
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 LDC ’t Paviljoentje
 Fabriekstraat 1A
 02 377 03 55
 ann.legrand@sint-pieters-leeuw.be

 LDC Negenhof
 Sint-Stevensstraat 62
 02 332 59 53
 els.aerts@sint-pieters-leeuw.be

 LDC Meander
 Welzijnsweg 2
 02 370 88 80
 nina.vanmolle@sint-pieters-leeuw.be 

Engelse lessen in de lokale 
dienstencentra

Na twee moeilijke schooljaren zijn we 
blij de start van de Engelse lessen in de 
lokale dienstencentra opnieuw te mogen 
aankondigen. 10 klassen krijgen telkens 
2 uur per week les van Véronique Steens. 
Er zijn verschillende niveaus: (absolute) 
beginners, middengroepers, gevorder-
den en conversatiegroepen. 

De lessen worden aangepast aan het 
ritme van de studenten. Er zijn geen exa-
mens, taken worden klassikaal verbeterd 
en de nadruk ligt op het leren spreken. 

In alle klassen worden actuele thema’s 
behandeld en is er ook tijd om Engelse 
gewoonten en tradities te ontdekken.

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. 

We blijven natuurlijk rekening houden 
met de geldende corona maatregelen.

PRAKTISCH
Schooljaar
› Van 27 september 2021 tot begin juni 2022.
› Geen les tijdens schoolvakanties.
Inschrijvingsgeld
› € 105 voor inwoners
› € 150 voor niet-inwoners
› € 21, kansentarief
Inschrijvingen starten vanaf 
1 september:
› Negenhof: 1 september van 9 tot 12 uur en  

13 september van 13 tot 17 uur.
› ’t Paviljoentje: 7 september van 13 tot 17 uur en  

14 september van 9 tot 12 uur. 
› Meander: 9 september van 9 tot 12 uur en  

24 september van 13 tot 17 uur. 



9

Neem je toekomst in eigen handen!

Crescendo CVO biedt dag- en avon-
donderwijs voor volwassenen en wil 
daarmee elke volwassene de kans 
geven om kennis en vaardigheden te 
verwerven en zo zelfbewust te werken 
aan zijn/haar toekomst. In onze regio 

kan je tal van boeiende cursussen 
volgen in campus GLTT Halle of GLTT 
Rode. Neem zeker eens een kijkje 
op de website voor het uitgebreide 
aanbod!

Suggesties, 
meldingen en 
klachten

Onze gemeente streeft steeds naar een 
optimale dienstverlening. Daarbij kan 
jij ons helpen! Zie je iets wat beter kan? 
Heb je ergens sluikstort, een bescha-
digd wegdek, probleem met openbaar 
groen … opgemerkt? Ben je eerder 
ontevreden over een dienstverlening van 
de gemeente? Of heb je een concrete 
suggestie? Dan horen we die graag.

Je kan ons meldingen, klachten en sug-
gesties bezorgen:
› via de meldingskaart in onze Sint-

Pieters-Leeuw app: je kan de app 
gratis downloaden via de App Store 
of Play Store;

› via het meldingsformulier op onze 
website: www.sint-pieters-leeuw.be/
melding;

› via e-mail naar info@sint-pieters-
leeuw.be.

Bij dringende zaken neem je uiteraard 
best telefonisch contact op met de 
gemeentelijke diensten via 02 371 22 11 
(enkel tijdens de kantooruren).

Het gemeentebestuur stelt je 
inbreng zeker op prijs. Sommi-
ge problemen of tekortkomin-
gen kunnen we snel oplossen, 
andere niet. Daarvoor vragen 
we je begrip.

Administratie
Digitale fotografie
Diploma secundair
Informatica
Mode: naaien, juwelen maken
NT2: Nederlands
Talen

 www.crescendo-cvo.be

OPROEP

De lokale dienstencentra zijn op zoek 
naar een lesgever/lesgeefster voor:
› Aerobic, wekelijks op donderdagvoormiddag 

in het lokaal dienstencentrum Negenhof.
› Aquagym, wekelijks op vrijdagnamiddag in 
 het Wildersportcomplex.

 Els Aerts
 centrumleidster LDC Negenhof
 02 332 59 53, els.aerts@sint-pieters-leeuw.be
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Veilig fietsen 
dankzij 
fietsstraten
Onze gemeente zet al een aantal jaren 
in op de veiligheid en het comfort van 
fietsers. Zo leggen we op de hoofdwegen 
zoveel mogelijk gescheiden en verhoogde 
fietspaden aan. In onze dorpscentra en 
schoolomgevingen moet er gemengd 
verkeer mogelijk zijn. Dat kan via een zone 
30 of fietsstraten. In september 2021 
leggen we dan ook de eerste fietsstraten 
aan en breiden we de zones 30 uit in onze 
schoolomgevingen. 

Wat is een fietsstraat?
› In fietsstraten is gemotoriseerd verkeer 

toegelaten maar mogen ze fietsers niet 
inhalen. 

› De snelheid is beperkt tot 30 km per 
uur. 

› Fietsers, bestuurders van rijwielen en 
speed pedelecs mogen er de volledige 
breedte van de rijbaan gebruiken 
(éénrichtingsverkeer);

› of de helft van de breedte van 
de rijbaan langs de rechterzijde 
(tweerichtingsverkeer).

Het begin van een fietsstraat wordt 
aangegeven met het verkeersbord F111. 

© Tineke De Vos
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RWaar en waarom komen 
er fietsstraten in onze 
gemeente? 
Op basis van de criteria uit het 
fietsvademecum, selecteerden we 
een aantal straten verspreid over de 
gemeente om vanaf 1 september in 
te richten als fietsstraat. 

In Ruisbroek komen fietsstraten in 
de Schoolstraat, Brugstraat en een 
deel van de Boomkwekerijstraat. 
Zo krijgen jonge fietsers een 
fietsvriendelijke verbinding vanaf 
de fietssuggestiestroken op de 
Fabriekstraat naar de school 
Wegwijzer. De fietsstraten maken 
ook een verbinding met het 
Gulden-Bodemplein waar je via de 
voetgangersbrug, met de fiets aan 
de hand, het kanaal kan oversteken 
en je weg kan vervolgen op de 
fietssnelweg F20. 

In Vlezenbeek worden de 
Schaliestraat en Schreinstraat 
ingericht als fietsstraat. Beide 
straten sluiten aan bij het project aan 
de Ave Maria Basisschool, waarbij 
Dorp en de Laudinnestraat even 
autoluw worden gemaakt bij het 
begin en einde van de schooldag. 
Met behulp van de fietsstraten willen 
we fietsverplaatsingen naar school 
veiliger maken en stimuleren.

FIETSSTRAAT
(BORD F111)

De Petrus Basteleusstraat is al een fietsstraat. De rode markering herinnert 

bestuurders eraan dat ze zich in een fietsstraat bevinden.

In het centrum aan de Rink wordt 
de Mekingenweg een fietsstraat. 
Het vormt een mooie fietsverbinding 
naar scholen Den Top en Don Bosco, 
en verder naar het handelscentrum 
aan de Rink. Wie een kind met de 
wagen wil afzetten, neemt best de 
Pepingensesteenweg en daarna de 
H. Vanhouchestraat waar een grote 
parking is. De voorziene uitbreiding 
van de zone 30 op onder andere de 
H. Vanhouchestraat in combinatie 
met een trajectcontrole moet ook 
deze straat veiliger maken voor 
fietsers.

Wat met bredere straten in 
schoolomgevingen? 
In bredere straten in de buurt van 
scholen wordt een zone 30 voorzien 
zodat er dezelfde maximum snelheid 
geldt als in de fietsstraten. Auto’s 
mogen de fietsers hier wel inhalen 
omdat de straat voldoende breed is. 

Fietsstraten in de toekomst
Deze straten vormen een eerste 
fase/golf van fietsstraten die zullen 
worden ingericht in de gemeente, 
maar er staan nog een aantal 
straten op de planning! Op basis 
van deze eerste fietsstraten maken 
we een evaluatie. Wat dienen we 
bij te sturen? Hoe kan de inrichting 
eventueel verbeterd worden? Op 
die manier kunnen de volgende 
fietsstraten zo optimaal mogelijk 
worden ingericht.

 dienst Mobiliteit
 mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be 

02 371 22 92

Een fietsstraat  
eindigt bij het 

eerst volgende 
kruispunt.
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Werken voor de gemeente  
Sint-Pieters-Leeuw? Dan 
valt er altijd wat te beleven! 
Werk je graag met je handen? 
Ben je een administratieve 
duizendpoot? Hou je van sociaal 
contact of werk je toch liever 
achter de schermen? Jouw 
talent vindt hier haar plekje. 
En dat talent koesteren we! 
We zorgen voor een goede 
verloning met validatie van 
relevante beroepservaring, een 
aantrekkelijke verlofregeling, 
maaltijd- en ecocheques, 
tussenkomst in woon- 
werkverkeer met openbaar 
vervoer, een fietspremie, 
hospitalisatieverzekering … 
Maar het allerleukste: we zorgen 
voor een leuke, afwisselende 
én uitdagende job in een 
stabiele werkomgeving en met 
voldoende ontplooiingskansen!

Diplomavoorwaarden
› Maatschappelijk assistent: bachelordiploma van maatschappelijk assistent. 

Laatstejaarsstudenten krijgen ook toegang tot de selectieprocedure.
› Technisch assistenten en logistieke medewerkers: geen diplomavereiste.

Op 15 september 2021  sluiten we deze vacatures af. In oktober 2021 gaan de 
examens door. Ben je geslaagd? Dan word je opgenomen in de werfreserve met een 
geldigheidsduur van 1 jaar, maximum verlengbaar met 2 jaar.

Interesse? Solliciteer!
› Digitaal: via www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of 
 sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be;
› Per brief: aan het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 
 1600 Sint-Pieters-Leeuw of tegen ontvangstbewijs op de dienst Onthaal.

Vergeet geen motivatiebrief of kopie van je diploma op te laden of mee te sturen. 

Ben je een laatstejaarsstudent? 
Leg dan een studiebewijs voor en een verklaring dat je binnen een termijn van max. vier 
maanden je einddiploma kan behalen. Uiterlijk op de datum van een aanstelling bij de 
gemeente moet je het bewijs leveren dat je aan de diplomavereiste voldoet.

 Meer informatie over deze contractuele functies van onbepaalde duur, de voorwaarden 
en ons aanbod vind je op de website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of kan je 
opvragen personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be.

Wij zijn 
op zoek 

naar jouw 
talent! 

Maatschappelijk assistent (Sociale Dienst) 
B1-B3 / voltijds  
 
Technisch assistenten (Patrimonium,  
Openbaar Domein, Groen, recylagepark) 
D1-D3 / voltijds  
 
Logistieke medewerkers poets 
(wzc Zilverlinde) 
E1-E3 / vol-/deeltijds 

Het Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw werft aan

© Tineke De Vos

© Communicatiedienst Sint-Pieters-Leeuw
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Jobavond

Benieuwd hoe de dag en de werkplaats van onze technisch as-
sistenten eruit ziet? Kom dan naar onze jobavond! Je krijgt er de 
kans om al jouw vragen te stellen aan de dienstverantwoorde-
lijken en de medewerkers van de HRM-dienst en om eens een 
kijkje te nemen op de werkvloer. Spreekt de vacature jou nadien 
aan en is er een match? Dan volgt er later nog een selectiepro-
cedure bestaande uit een schriftelijke- en praktische proef, met 
een gesprek als afsluiting. Kijk alvast eens naar de vacature op: 
www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures

Wanneer? Donderdag 9 september 2021 van 16.30 tot 19 uur.
Waar? Brabantpoort,Personeelsrefter,
Pepingensesteenweg 248.

 Inschrijven via personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be of 
 02 371 63 62

Selectie technisch  
assistenten voor  
Patrimonium,  
Openbaar domein,  
Groen en Recyclagepark

© Tineke De Vos

© Communicatiedienst Sint-Pieters-Leeuw

© Communicatiedienst Sint-Pieters-Leeuw



14

Jean Berckmans en Monique De Roocker 8 mei 

Guy Van Wesemael en Marie Rose Martens 26 juni

Gaston Wauters en Greta Leuckx 12 juli

Jean-Paul Machiels en Christiane Claes 11 juni

Frans Everaert en Christiane Van Londerseele 29 juni

Victor Demol en Nadine Thibaut 5 juni

Jubilea

Gouden bruiloft

Gouden bruiloft

Gouden bruiloft

Gouden bruiloft

Briljanten bruiloft

Gouden bruiloft
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 Burgemeester Jan Desmeth
0495 58 96 28
 Jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be
Algemene coördinatie, PR en communicatie, Algemene en Integrale veiligheid, Politie 

en brandweer, Burgerlijke stand en bevolking, Juridische zaken, Senioren, Cultuur, 

Bibliotheek en Erfgoed

 Eerste schepen Bart Keymolen
 0478 21 29 98
 bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be

Openbare werken en openbare ruimte, Groen, Waterbeheersing, Ruimtelijke ordening 

en omgevingsvergunningen

 Schepen Herwig Smeets
 0496 27 09 03
 herwig.smeets@sint-pieters-leeuw.be

Welzijn, OCMW en Sociale zaken, Sport, Nutsvoorzieningen

 Schepen Marleen De Kegel
 02 569 75 22 of 0473 41 24 74
 marleen.dekegel@sint-pieters-leeuw.be

Toerisme, werkgelegenheid, Kunst- en muziekacademie, Markten, foren en 

feestelijkheden, Ontwikkelingssamenwerking en lokaal mondiaal beleid, 

Volksgezondheid 

 Schepen An Speeckaert
 0475 35 31 25
 an.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be

Onderwijs, Jeugd, BKO, Speelpleinwerking, Gezin en kinderopvang, Dierenwelzijn, 

Vlaams beleid

 Schepen Olivier Huygens 
 0475 85 11 39 
 olivier.huygens@sint-pieters-leeuw.be

Mobiliteit en Verkeer, Gebouwen, ICT, Lokale economie, Land- en tuinbouw

 Schepen Brahim Harfaoui
 0471 88 86 37 
 brahim.harfaoui@sint-pieters-leeuw.be

Integratie, Gelijke kansen, Milieu en afvalbeleid, Woon- en grondbeleid 

 Schepen Veerle Seré
 0471 88 73 69 
 veerle.sere@sint-pieters-leeuw.be

Financiën en begroting, Begraafplaatsen en erediensten, Personeel en archief

Gemeenteraad op donderdag 30 september om 20 uur.
 Secretariaat

 02 371 22 30 of 02 371 22 70  
www.sint-pieters-leeuw.be/agendagemeenteraad

Vrijdagmarkt Rink: elke vrijdag van 15 tot 19 uur aan de Rink. 
 Dienst Markten

 02 371 22 53

Bergensesteenweg (N6)
Herinrichtingswerken 2020-2026
Fase1B: kruispunten Georges 
Wittouckstraat en Olmenlaan

Begin 1 mei 2021   
Einde najaar 2021 (december)

WEGEN-
WERKEN

Gemeenteraad

College van burgemeester en schepenen

Markten

De vermelde begin- en einddata 
kunnen steeds wijzigen door 
ongunstige weersomstandigheden 
en/of onvoorziene omstandigheden!

Vrijwillige 
zaalwachters 

voor sportzaal 
den Top! 

De nieuwe sportzaal van den Top wordt 
buiten de schooluren ter beschikking 
gesteld aan de sportverenigingen. 
Om de verenigingen binnen te laten en 
de werking in goede banen te leiden, zijn 
we op zoek naar enkele vrijwillige zaal-
wachters. Kandidaten wonen best in de 
buurt om een oogje in het zeil te houden, 
het gebouw te openen en sluiten, info te 
geven aan de gebruikers en toezicht te 
doen op het naleven van de afspraken. 
Onze sportfunctionarissen geven hen de 
nodige ondersteuning. 

Als vrijwilliger ontvang je een kostenver-
goeding. 

 Sportdienst
 Sportlaan 11
 sportdienst@sint-pieters-leeuw.be, 
 02 371 14 20 of 0495 58 96 21

GEZOCHT


