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Luc Deconinck, burgemeester

An Speeckaert, schepen

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

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

Bart Keymolen, eerste schepen

Herwig Smeets, schepen

0478 21 29 98
bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be
Openbare werken en openbare
ruimte, Groen, Waterbeheersing, Ruimtelijke
ordening en omgevingsvergunningen

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

Jan Desmeth, schepen

Paul Defranc, schepen

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

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

Gunther Coppens, schepen

Marleen De Kegel, schepen

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

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

GEMEENTERAAD

MARKTEN

20 februari om 19.30 uur in de raadzaal Vrijdagmarkt Rink
van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21. Elke vrijdag van 15 tot 19 uur
aan de Rink.
Secretariaat, T 02 371 22 30 of
T 02 371 22 70, www.sint-pieters-leeuw.be/
Dienst Markten, T 02 371 22 53
agendagemeenteraad
COLOFON
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VOLG ONS!
facebook.be/sint-pieters-leeuw
www.sint-pieters-leeuw.be
#LeeuwLeeft

NIEUWS

Beste
Leeuwenaar
Het afgelopen jaar hebben we de krijtlijnen uitgetekend
van het meerjarenplan 2020 – 2025 dat vandaag voor ons
ligt. Met de focus op een duurzaam, groen en Vlaams SintPieters-Leeuw werken we verder aan een mooie toekomst
voor elke Leeuwenaar. Enkele projecten zoals de bouw
van de Sporthal Wildersportcomplex, nieuwe assistentiewoningen aan Zilverlinde, een nieuw dienstencentrum
en kinderdagverblijf op de Wilgenhofsite en een nieuwbouw voor ’t Populiertje staan daarbij op het programma.
In infoLeeuw werpen we deze maand een blik op het
meerjarenplan en zijn strategische doelstellingen.
Een verbouwing die vandaag al realiteit is, is die van
Den Top. De school kreeg enkele nieuwe lokalen en een
nieuwe sporthal die wordt opengesteld voor verenigingen.
Zo bieden we niet enkel een alternatieve sporthal aan
tijdens de verbouwingen van het Wildersportcomplex maar
werken we ook aan het concept van een ‘brede school’.
We vieren dit jaar ook de verjaardag van het Huis van het
Kind dat sinds twee jaar zijn vaste locatie heeft. Het Huis van
het Kind groeide in die tijd uit tot een echte ontmoetingsplaats voor kinderen en hun gezin met een rijk en uitgebreid
aanbod voor jong en oud. Iets waar we terecht trots op
mogen zijn. Dat geldt ook voor de talrijke mantelzorg- en
praatcafés die onze lokale dienstencentra en woonzorgcentra het komende jaar organiseren.
Daarenboven brengen ook onze vrijetijdsdiensten
 olwassenen en jongeren samen: denk maar aan het
v
project ‘Warme William’ waarbij we werken aan het welzijn
van jongeren en de nieuwe campagne van onze sportdienst waarin we resoluut gaan voor ‘pestvrije’ sportclubs.

Infosessies
e-loket
Ben je nog niet of nauwelijks vertrouwd met het
e-loket? In februari start de gemeente met de eerste
infosessies om je er helemaal wegwijs in te maken.
Met het e-loket kan je van thuis uit attesten en
uittreksels aanvragen en downloaden, zoals bijvoorbeeld een attest samenstelling gezin of een uittreksel
uit het strafregister (voorheen bewijs van goed gedrag
en zeden). In februari kan je voor de infosessies terecht
op volgende data en locaties:
• woensdag 5 februari van 19 tot 20 uur in de
hoofdbibliotheek, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
• maandag 17 februari van 14 tot 15 uur in LDC
’t P
 aviljoentje, Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek.
Deelname aan de sessies is volledig gratis, maar je moet
je wel vooraf inschrijven via www.sint-pieters-leeuw.be/
infosessies-e-loket of via T 02 371 63 21. Iedere deel
nemer krijgt een kaartlezer cadeau. Tijdens de sessie
kan je zelf oefenen op een laptop van de gemeente.
Heb je een eigen laptop? Breng die dan gerust mee.
Je hoeft dus enkel je elektronische identiteitskaart en je
pincode mee te brengen. Ben je je pincode vergeten?
Vraag deze dan zeker 3 weken op voorhand aan via
www.sint-pieters-leeuw.be/pin of in het gemeentehuis.
Geen tijd in februari? Op onze website vind je alle data
van de infosessies.

We wensen jullie een warm samenzijn.

Luc Deconinck,
burgemeester
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Duurzaam, groen & Vlaams Sint-Pieters-Leeuw

Meerjarenplan 2020 - 2025

Sint-Pieters-Leeuw gaat voor een duurzame, groene en
Vlaamse gemeente. Kernpunt: een ambitieus invest
eringsplan zonder belastingverhogingen.

Duurzaam, groen en Vlaams
Onder het motto ‘werken aan een duurzame en
k waliteitsvolle, groene en Vlaamse gemeente’, keurde
de gemeenteraad van 19 december het meerjarenplan 2020-2025 goed. Duurzaam, kwaliteitsvol, groen
en Vlaams zijn de transversale beleidsdoelstellingen
die als rode draad in alle beleidsvelden aan bod
komen. Wij zetten in infoLeeuw de beleidsdoel
stellingen voor jou op een rijtje en laten je kennis
maken met het meerjarenplan.

infoleeuw

Ambitieus investeringsprogramma
Opvallend is het ambitieus investeringsprogramma voor
een totaal bedrag van 68 miljoen euro. Tal van
investeringsprojecten springen daarbij in het oog;
• verbetering van wegen, fiets- en voetpaden, en
openbaar groen: 21.456.000 euro;
• een nieuwbouw voor gemeentelijke basisschool
’t P
 opuliertje, een nieuw kinderdagverblijf en jeugd
lokalen: 8.850.000 euro;
• bouw van assistentiewoningen en een 4de
dienstencentrum: 12.600.000 euro;
• de bouw van de nieuwe sporthal aan het Wildersportcomplex, de renovatie/bijbouw van landhuis de Viron tot
bibliotheek en toerismekantoor, en de herbestemming
van de kerken: 13.524.000 euro.

INFO

Een voorproefje van de renovatie
met bijbouw van landhuis de Viron.

Blijvend lage belastingen
De belastingen worden niet verhoogd. Integendeel, de
bedrijfsbelasting wordt afgeschaft en ingekanteld in de
opcentiemen op de onroerende voorheffing van de
industriële bedrijven.
Enkele retributies werden aangepast aan de stijging
van de gezondheidsindex sedert hun laatste vaststelling.
Hierdoor wordt de retributie voor de ophaling van huisvuil geïndexeerd met 0,54 euro per maand voor alleenstaanden en met 1,08 euro per maand voor gezinnen.

Centrale beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan
Het volledig meerjarenplan 2020-2025 omvat 5
beleidsdoelstellingen waaraan alle actieplannen en
acties worden gekoppeld. We zetten ze in dit artikel
samengevat op een rijtje.
1. Sint-Pieters-Leeuw bouwt verder aan een
performante en klantgerichte organisatie

de bevolking. Ook voor de interne werking is radicale
digitalisering van de werkprocessen een topprioriteit.
Verder zet het bestuur in op een dynamisch en toekomstgericht HR-beleid.
2. Sint-Pieters-Leeuw is een gemeente waar een integraal en inclusief sociaal beleid en zorg centraal staan
Voorop staan het versterken van de zelfredzaamheid
en het sociaal netwerk van kwetsbare personen.
Denk maar aan de bouw van een nieuw lokaal
dienstencentrum aan de Wilgenhofsite, nieuwe
assistentiewoningen, buurtgerichte zorg en
aangepaste zorgtrajecten voor onze inwoners.
Het nieuwe kinderdagverblijf op de Wilgenhofsite, de
oprichting van een loket Kinderopvang en de verdere
uitbouw van het Huis van het Kind versterken het lokaal
gezinsbeleid verder.

Hier ligt de nadruk op een performante organisatie. Het
kernpunt is de digitalisering van de dienstverlening aan
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3. Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een klimaatbestendige
inrichting van de ruimte en bewaakt het groene,
landelijke karakter van de gemeente
Waterbeheersing, de ontwikkeling van een duurzaam
lokaal klimaatplan en inzetten op natuur en groen
moeten het groene en landelijke karakter van onze
prachtige gemeente veiligstellen. Acties zijn o.m. het
versneld “verledden(1)” van de openbare verlichting,
het sneller isoleren van gebouwen, het vaststellen en
uitvoeren van het hemelwater-, erosiebestrijdings- en
waterbevoorradingsplan, aankoop van g roene
r uimten, vergroening van de begraafplaatsen,
o
 ntharding ...
De subsidies voor individuele waterpreventieve maat
regelen worden verlengd.
4. Sint-Pieters-Leeuw investeert in de ontplooiing van
haar inwoners en verbindt hen
Leeuwenaars nemen graag deel aan vrijetijds
activiteiten. Daarom bouwen we de vrijetijdsd iensten
en de band met het verenigingsleven verder uit.
De renovatie van landhuis de Viron tot nieuwe biblio
theek en toerismekantoor, en de bouw van de nieuwe
sporthal Wildersportcomplex staan hierin centraal.
We investeren ook in de leeromgeving en de scholen:
zo komt er een nieuwbouw voor de gemeentelijke

infoleeuw

basisschool ’t Populiertje en wordt de gemeentelijke
basisschool Wegwijzer grondig gerenoveerd.
Het gebruik van het Nederlands en de integratie van
nieuwe inwoners blijven we bevorderen door onder
andere de uitbouw van een integratieplatform- of
raad, en de ontwikkeling van nieuwe oefenkansen
Nederlands voor zowel kinderen als volwassenen.
En natuurlijk blijven we ook werken aan de uitstraling
van onze gemeente. Denk maar aan de organisatie
van het Gordelfestival, Strapatzen, het Rozenfestival,
sportevenementen, de aansluiting bij Toerisme
Vlaams-Brabant vzw en de verdere uitbreiding van de
dienst Vlaams Beleid.
5. Sint-Pieters-Leeuw werkt geïntegreerd aan de sociale
cohesie, veiligheid en gezondheid van haar inwoners
Hier staan wijkwerking, kernversterking en kwaliteitsvol
wonen centraal. We bevorderen de lokale economie in
samenwerking met de handelaarsverenigingen en promoten de korte keten (“winkelhieren”).
Veiligheid en integrale handhaving zijn ook cruciaal
om het samenleven te bevorderen. Zo zullen er ANPRen beveiligingscamera’s bijkomen en versterken we de
dienst Gemeenschapswachten.
(1)

Omschakelen naar een zuinige dimbare ledverlichting.
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Den Top breidt uit met extra (klas)lokalen
en een nieuwe sporthal
2020 werd voor de leerlingen van Den Top extra goed
ingeluid: zij kunnen genieten van een nieuwe aanbouw
aan de school. Er werden extra klassen gecreëerd om
het capaciteitsprobleem op te vangen en de school
kreeg een volledig nieuwe sporthal en polyvalente zaal.
Door de bouw van extra klaslokalen werden de klassen
ontdubbeld en kunnen de kleutertjes van Puur Natuur
later eenvoudiger doorstromen naar Den Top. Bij de
plannen van de uitbreiding ging er veel aandacht naar
de functionaliteit, het comfort en het onderhoudsgemak
van de nieuwe ruimtes.

Nieuwe sporthal

De nieuwe bijbouw van Den Top

Een huzarenstukje
Op de gelijkvloerse verdieping van de school vinden
we nu een directieruimte, een leraarskamer, een kleine
EHBO-ruimte en een ruime inkomhal. Ook de nieuwe
sporthal vinden we hier. Op de eerste verdieping zijn
er vandaag vier extra klaslokalen en een polyvalente
ruimte met aansluitend extra speelruimte.
Het uittekenen van de nieuwe ruimtes was een klein
huzarenstukje. Door de hoogteverschillen in het g
 ebouw
was het immers niet vanzelfsprekend om de v
 erschillende
lokalen met elkaar te verbinden. De grote open hal en de
sportzaal linken nu gebouwen aan elkaar.

De nieuwe sporthal wordt voorzien van kleedkamers
met douches en toiletten en een bergruimte. Vooral
de ventilatie en akoestiek van het gebouw kregen
bijzondere aandacht. Bovendien kunnen ook (sport)
verenigingen in de sporthal terecht voor trainingen en
wedstrijden. Net zoals Puur Natuur evolueert de school
dus naar een brede school waarbij de school en de
buurt met elkaar in verbinding staan.

Enkele weetjes
• De uitbreiding van Den Top werd gegund voor
2.733.849,40 euro inclusief btw. 70 % van dat
bedrag wordt g
 esubsidieerd door het Agentschap
voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn).
• De omvang van het nieuwe gebouw van Den Top
bedraagt 1.260 m².
• Om Den Top toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers werd er ook een lift geïnstalleerd.
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HUIS VAN HET KIND

Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw
viert zijn tweede verjaardag in Zuun
Het Huis van het Kind is een netwerk van partners dat
gezinnen met jonge kinderen ondersteunt. Vandaag is
het uitgegroeid tot een volwaardige dienst met een
eigen locatie in Zuun. Ben jij nog niet bekend met het
Huis van het Kind? Wij zetten graag de werking nog
eens in de kijker.

Wat is het Huis van het Kind?
Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband
waarbinnen verschillende organisaties zorgen voor
een geïntegreerd en afgestemd aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en
jongeren. Krachten worden gebundeld op het vlak
van preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning.

Kind en Gezin
Op maandag, donderdag en vrijdag kan je - na
afspraak - in het Huis van het Kind terecht voor het
consultatiebureau van Kind en Gezin. Een arts en
verpleegkundige helpen je graag verder. Heb je geen
afspraak? Dan ben je tijdens het inloopmoment op
donderdagvoormiddag welkom bij een verpleegster
van Kind en Gezin.

Spel- en ontmoetingsruimte
Kinderen van 0 tot 4 jaar
kunnen terecht in de
spelruimte. De kinderen
kunnen zich uitleven
en ouders maken
kennis met elkaar en
kunnen verhalen,
bezorgdheden en
vreugdemomenten
delen. In de spelruimte
is er speelgoed en zelfs
een ballenbad.
© Tineke De Vos

infoleeuw

© Tineke De Vos

’t Ruilhuisje
’t Ruilhuisje is een ruilwinkel waar je met ruilmunten
kleding en speelgoed voor kinderen tussen 0 en 6 jaar
kan ruilen. De ruilwinkel staat open voor iedereen! Wie
babykleertjes en speelgoed in degelijke staat inlevert,
krijgt in ruil hiervoor jetons waarmee hij andere kleertjes
kan uitkiezen. Je kan er ook steeds kleertjes en speelgoed (geen knuffels) in goede staat doneren. Vooral
grotere maten (vanaf maat 74) worden dankbaar in
ontvangst genomen.

Luierkast
In de luierkast worden overschotjes van ongebruikte
luiers verzameld. Die luiers kan je deponeren in de
luierkasten. De luiers worden door Kind & Gezin verdeeld
aan ouders die het financieel moeilijk hebben. Heb je
ook nog luieroverschotjes? Breng ze dan zeker binnen!

HUIS VAN HET KIND

© Tineke De Vos

Infosessies en workshops
Het Huis van het Kind biedt regelmatig (gratis) infosessies
en workshops rond opvoeding. Nieuw zijn de ‘Baby
babbels’; een lessenreeks waarbij anderstalige ouders
samen praten over het opvoeden van kleine kinderen,
terwijl hun kinderen worden opgevangen door vrij
willigers. En natuurlijk zijn er nog steeds de vertrouwde
taalklassen Nederlands op donderdagnamiddag. Ben je
benieuwd naar het volledige aanbod? Surf dan naar
www.sint-pieters-leeuw.be/huisvanhetkind en volg de
Facebookpagina ‘Huis van het Kind S int-Pieters-Leeuw’.

Vrijwilligers
’t Ruilhuisje en de spelruimte worden opengehouden
door vrijwilligers. Wil jij graag een handje toesteken en
zelf vrijwilliger worden? Neem dan contact op met
Greet Timmermans of Dorien Van Ransbeeck.
Huis van het Kind, Arthur Quintusstraat 20, 1600
Sint-Pieters-Leeuw, Greet Timmermans, T 02 371 06 47
of Dorien Van Ransbeeck, T 02 371 03 50,
huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be
Het Huis van het Kind, Kind & Gezin, de spel- en
 ntmoetingsruimte en het ruilhuisje zijn elke maandag
o
open van 14 tot 17 uur en donderdag van 9 tot 12 uur.
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LEVEN EN WELZIJN

Wijk-werken werkt!
Ben je op zoek naar iemand die je kinderen van school
haalt en op ze past? Misschien kan je een helpende hand
gebruiken bij de grote schoonmaak? Of het nu gaat om
hulp bij huishoudelijke taken, het opnemen van k leine klusjes in huis of andere taken; er bestaat een heel scala aan
activiteiten waarvoor je beroep kan doen op wijk-werken!
Wijk-werken is een Vlaamse activeringsmaatregel die
werkzoekenden en leefloongerechtigden de kans biedt
om werkervaring op te doen. Zo kunnen ze groeien in
hun werkattitudes en competenties.

Wie kan een beroep doen op wijk-werken?
Elke privépersoon kan zich inschrijven bij wijk-werken.
Er zijn geen voorwaarden qua leeftijd of inkomen.
Ook lokale besturen, onderwijsinstellingen, vzw’s of niet-
commerciële verenigingen en land- of t uinbouwbedrijven
kunnen zich registeren voor wijk-werken.

Welke wijk-werkactiviteiten kan je laten uitvoeren?
Je kan een beroep doen op wijk-werkers voor koken en
afwassen, boodschappen doen, vervoer naar afspraken,
je vergezellen bij een activiteit, kinderopvang, ruimen
van bladeren of sneeuw, kleine herstellingen in of aan
je huis waarvoor je niet terecht kunt bij een professional
en zo veel meer! Een g
 edetailleerde lijst kan je opvragen
bij de wijk-werkbemiddelaar of via de website van de
VDAB.

Wijk-werken: hoe werkt dat?
Jaarlijks betaal je een inschrijvingsrecht van 7,50 euro.
Daarnaast vergoed je de wijk-werker met wijk-werk
cheques. Eén wijk-werkcheque kost 7,45 euro en is één
jaar geldig. Wijk-werkcheques zijn fiscaal aftrekbaar voor
privépersonen. Als gebruiker voorzie je verder gepast en
veilig werkmateriaal.

Wat kan je verwachten als gebruiker?
Wijk-werkers zijn geen professionals. Als gebruiker ga je
een sociaal engagement aan en bied je leerkansen
aan de wijk-werker. Zeker in het begin zal je moeten
toelichten wat je precies van de wijk-werker verwacht
en hoe hij de opdracht het best aanpakt. Je kan
maximaal één jaar beroep doen op dezelfde wijk-werker,
daarna zet hij zijn volgende stap in zijn traject naar werk.

Hoe een beroep doen op wijk-werken?
Onze bemiddelaars helpen je graag met je registratie.
Daarvoor kan je een afspraak maken en langsgaan bij
het wijk-werkkantoor of telefonisch je dossier opstarten.
Via zelfregistratie op de website van de VDAB kan je zelf
online je registratie als gebruiker in orde brengen. Dit kan
via www.vdab.be/wijkwerken/zelfinschrijving/wijkwerken/
registreer/stap1 .
Wijk-werken Sint-Pieters-Leeuw, Brigitte Jacobs,
Brigitte.Jacobs@vdab.be, T 02 371 14 16, Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Permanentie: woensdag van 9.30 tot 12 uur
en in de namiddag op afspraak.
Verdere info vind je op www.vdab.be/wijk-werken,
www.zuidwestrand.be/praktisch of
via het algemeen telefoonnummer T 02 361 05 03.
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Programma
mantelzorgcafés en
praatcafés
dementie 2020
Al jaren vinden in onze gemeente praatcafés dementie
plaats in het woonzorgcentrum (WZC) Zilverlinde en het
WZC Sint-Antonius. Tijdens een praatcafé licht een
praatgast een bepaald thema rond dementie toe.
Daarna kunnen er vragen w
 orden g
 esteld en ervaringen
uitgewisseld. Los daarvan o
 rganiseren de lokale diensten
centra (LDC) al enkele jaren mantelzorgcafés in de
Meander, Negenhof en ’t P
 aviljoentje. Die verlopen ongeveer op dezelfde m
 anier als de praatcafés dementie
maar de thema’s zijn iets ruimer; mantelzorg is immers
ruimer dan zorgen voor personen met dementie.

XX Dinsdag 17 september om 13.30 uur
– Mantelzorgcafé – LDC Meander
Zorgmassage door vzw Zorgmassage.
XX Donderdag 15 oktober om 13.30 uur
– Praatcafé d
 ementie – LDC Meander
Wat na de diagnose dementie? De praktische gevolgen
door maatschappelijk assistente en referentiepersoon
dementie WZC Zilverlinde, Vera De Boeck.
XX Dinsdag 24 november om 19.30 uur
– Praatcafé d
 ementie – WZC Sint-Antonius
Wat is dementie? Door verpleegkundige
WZC De Wingerd in Leuven, Kris Robberechts.

Vanaf dit jaar worden de beide formules in één e
 nkel
programma gestopt. Praatcafés dementie en mantel
zorgcafés wisselen elkaar af. Hieronder vind je het
jaarprogramma dat met zorg werd samengesteld door
medewerkers van het lokaal bestuur en het WZC
Sint-Antonius:
XX Maandag 17 februari – Mantelzorgcafé
‘Ontspannen en beter inslapen’ – LDC Negenhof
Tijdens het eerstvolgende mantelzorgcafé vertelt
ergotherapeut Nathalie Verlinden je alles over jezelf
ontspannen en beter inslapen. Je maakt kennis met
eenvoudige relaxatieoefeningen die ontspannend
werken, krijgt concrete relaxatietips en ontdekt de
succesfactoren voor een gezonde slaap.
XX Donderdag 12 maart om 13.30 uur
– Praatcafé d
 ementie – LDC Meander
Snoezelen voor personen met jongdementie door
ergotherapeut Laurien Decamps.
XX Maandag 4 mei om 13.30 uur
– Mantelzorgcafé – LDC Paviljoentje
Draaglast en draagkracht bij mantelzorgers door
psycholoog Erna Claes.
XX Dinsdag 26 mei om 19.30 uur
– Praatcafé dementie – WZC Sint-Antonius
Rouwen, in de brede betekenis van het woord door
rouwtherapeute Gerke Verthriest.

Wil je een geheugensteuntje? Kijk dan elke maand
naar de UiTkalender in infoLeeuw. Zo blijf je op de
hoogte en mis je geen enkel mantelzorg- en praatcafé! Voor meer informatie kan je terecht bij Vera
De Boeck in WZC Zilverlinde, T 02 370 80 85, Wenke
Peetroons in LDC Meander, T 02 370 88 80 of Leen
De Turck in WZC Sint-Antonius, T 02 334 80 78.
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POLITIE

De wijkagent staat voor je klaar
Heb je vragen voor de politie die te maken hebben met de buurt waar je woont? Heb je problemen met de buren en slaag je
er niet in dit uit te praten? Heb je iets verdachts gezien of gehoord en is het niet dringend? Laat het ons weten!
De wijkagent is er voor jou!

“

In de wijk wil ik zorgen voor orde, rust en veiligheid. Het is mijn
taak om zo vaak mogelijk in de wijk aanwezig te zijn en toezicht
te houden. Ik ben er voor je en sta je graag te woord.
Aarzel dus niet om mij aan te spreken als je advies nodig hebt,
iets wenst te melden of gewoon een vraag wilt stellen. Op deze
manier kunnen eventuele problemen snel aangepakt worden.
Want jouw wijk is mijn zorg.

”

Jouw aanspreekpunt
Geen idee wie je wijkagent is? Graag geven we een
overzicht van de v
 erschillende wijken in je gemeente
en de v
 erantwoordelijke wijkinspecteurs. Je vindt de
verantwoordelijke wijkinspecteurs ook terug op
www.lokalepolitie.be/5905/contact/je-wijk.

Wijkinspecteurs Leeuw centrum,
Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken:
• Curt Sonneville, T 02 363 94 82, T 0499 55 67 54,
curt.sonneville@politiezennevallei.be
• Jan-Maarten Piens, T 02 363 94 81, T 0499 55 67 55,
jan-maarten.piens@politiezennevallei.be

Wijkinspecteurs Negenmanneke:
• Hans De Mol, T 02 363 94 81, T 0497 79 42 94,
hans.demol@politiezennevallei.be
• David Bossin, T 02 363 94 81, T 0470 80 81 68,
david.bossin@politiezennevallei.be

Teamcoördinator:
hoofdinspecteur Rudi Wauters,
T 02 363 94 80, GSM 0471 70 06 36,
rudi.wauters@politiezennevallei.be

Wijkinspecteurs Ruisbroek:
• Cindy Hebbelinck, T 02 363 94 82, T 0476 57 45 79,
cindy.hebbelinck@politiezennevallei.be
• Pascal Depreter, T 02 363 94 82, T 0499 55 67 53,
pascal.depreter@politiezennevallei.be
Wijkinspecteur Vlezenbeek:
• Patrick Paternot, T 02 363 94 81, T 0499 55 67 56,
patrick.paternot@politiezennevallei.be

Jouw politiepost
Het wijkkantoor is elke werkdag geopend, van
maandag tot vrijdag telkens van 8 tot 12 uur.
Zaterdag en zondag gesloten en gesloten tijdens
weekend en feestdagen.
Politiepost Sint-Pieters-Leeuw - Zuun,
Generaal Lemanstraat 47, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 363 94 80
Een noodgeval? Bel 101 of 112.

Wijkinspecteur Zuun:
• Andy Velkeneers, T 02 363 94 82, T 0493 09 45 27,
andy.velkeneers@politiezennevallei.be

infoleeuw

INFO

Doe de woontest
Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen
ook. Maken we in de toekomst plaats voor meer groen?
Hoe pakken we parkeerproblemen aan? Wordt het
contact met onze buren beter? Kan iedereen straks te
voet naar de supermarkt?
Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk. Daarom lanceert de Vlaamse Overheid samen met
lokale besturen ‘Thuis in de Toekomst’. Via deze online
woontest geef jij je bestuur informatie over hoe je
graag wil wonen: wat je belangrijk vindt en wat niet.
En daarmee kunnen jullie samen plannen voor de toekomst maken. Bovendien krijg je al een kleine inkijk in
het wonen van morgen.
Nieuwsgierig? Doe vanaf 4 februari de woontest op
thuisindetoekomst.be
Woonwinkel Zennevallei, Fabriekstraat 1B,
1601 Sint-Pieters-Leeuw,
info@woonwinlkelzennevallei.be
of www.woonwinkelzennevallei.be

Veilig je fiets
opbergen in de
fietskluis
Neem jij regelmatig de trein in Ruisbroek en ga je
met de fiets naar het station? Aan het station van
Ruisbroek kan je je fiets veilig opbergen in de fietskluis!
De kluis biedt een afgesloten fietsenstalling voor 5
fietsen. Een plaatsje in de fietskluis kost 75 euro per
jaar. Er is een eenmalige waarborg van 25 euro.
Interesse?
Verstuur je aanvraag naar fi etsmobiliteit@groepintro.be.
Groep Intro, een vzw die in opdracht van de gemeente
de fietskluis onderhoudt en beheert, neemt vervolgens
contact met je op en stuurt je de nodige documenten.
Na ondertekening van de overeenkomst en het gebruikers
reglement krijg je een standplaats toegewezen. Is de
fietskluis volzet, dan krijg je een plaats op de wachtlijst.
De sleutel van de fietskluis haal je op in het gemeentehuis,
bij de dienst Mobiliteit (1e verdieping).
Dienst Mobiliteit, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 92

FEBRUARI 2020

13

14

VACATURES

VERPLEEGKUNDIGE (m/v)
dagdienst en/of nachtdienst
voltijdse/deeltijdse prestaties – C3-C4 of BV1-BV2-BV3 niveau - contractueel verband/onbepaalde duur

ZORGKUNDIGE (m/v)

voltijdse/deeltijdse prestaties – C1-C2 of D1-D2-D3 niveau - contractueel verband/bepaalde duur
Woonzorgcentrum Zilverlinde is gelegen in een groene
en rustige omgeving en biedt een gezellige thuis aan alle
rusthuisbewoners met zorg op maat.
Je verleent optimale hulp en verzorging en draagt bij tot
een comfortabel verblijf voor de bewoners. Je behandelt
de bewoners met respect, veiligheid en geborgenheid.
Ben je flexibel en sociaal ingesteld en schrikt werken in
wisselende diensten jou niet af? Dan ben jij misschien de
geschikte collega die we zoeken!
Infobundel
Meer weten over de functies en de voorwaarden?
Download de infobundel: www.sint-pieters-leeuw.be/
vacatures of via T 02 371 63 62,
personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be

Voorwaarden
Taalvoorwaarde: voldoen aan vereiste over taalkennis
opgelegd door wetten op gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966.
Nationaliteitsvoorwaarde: wereldburger zijn.
Diplomavoorwaarden
• Verpleegkundige:
beschikken over een diploma van gegradueerde
verpleegkundige of bachelor in de verpleegkunde.
• Zorgkundige:
beschikken over een brevet, kwalificatie-attest
of getuigschrift dat in aanmerking komt voor het
verzorgingspersoneel in woonzorgcentra, z oals voorzien
door het Ministerie van de Vlaamse G
 emeenschap.

Selectieprocedure & werfreserve
Indien je geschikt bevonden wordt voor een sollicitatie
gesprek, word je opgenomen in een lijst “verkorte
procedure” die max. 6 maanden geldig blijft.

infoleeuw

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 ons woonzorgcentrum.
• Begeleiding en omkadering voor een goede start.
• Een aantrekkelijk loon waarbij relevante beroeps
ervaring wordt gevalideerd.
• Maaltijdcheques.
• Tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar
vervoer of fietspremie.
• Hospitalisatieverzekering.
• Aanvullend pensioen.

Bijkomende legale voordelen voor de functie van
verpleegkundige en zorgkundige
• Arbeidsduurvermindering voor 45-plussers.
• 11 % salaristoeslag voor onregelmatige prestaties.
• Nacht- en weekendvergoeding.

Solliciteren
Vul het sollicitatieformulier digitaal in via 
www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures, en laad je
diploma/brevet/kwalificatie-attest of getuigschrift
samen met je motivatiebrief op.
Heb je geen internet? Stuur het sollicitatieformulier samen
met een kopie van je diploma en motivatiebrief op
per post gericht aan het college van burgemeester en
schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw of
geef ze tegen ontvangstbewijs af op 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 31 maart 2020 sluiten we deze vacatures af.

WEGENWERKEN

Wij werken aan …
> Aanleg fietspaden Pepingensesteenweg
Fase 2b Pepingensesteenweg.
Doorgaand verkeer onderbroken.
12 november 2019
30 april 2020

Jubilarissen

> Fabriekstraat fase 2

Riolerings- en wegenwerken.
Doorgaand verkeer onderbroken.
augustus 2019
december 2020

Deel 2a tussen Wandelingstraat tot Laekebeeklaan
19 augustus 2019

31 januari 2020

Deel 2b tussen Laekebeeklaan tot Bevrijdingsstraat
3 februari 2020

29 mei 2020

> Kerkstraat/Pieter Cornelisstraat

(ter hoogte van nieuwbouw VMSW)
Wegenwerken.
januari 2020

> Eugene Ghijsstraat

Wegenwerken.
6 januari 2020

April 2020

31 maart 2020

BRILJANTEN BRUILOFT / 16 OKTOBER
René Dekegel en Maria Segers

BRILJANTEN BRUILOFT / 12 NOVEMBER
Marcel Leyssens en Malou De Weghe

GOUDEN BRUILOFT / 8 NOVEMBER
Paul Braeckman en Janine Piret

GOUDEN BRUILOFT / 20 DECEMBER
Georges Desmeth en Godelieve Vandroogenbroeck
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