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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

GEMEENTERAAD
30 januari 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

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

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
www.sint-pieters-leeuw.be
#LeeuwLeeft

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

3 februari t.e.m. 20 maart

Lift gemeentehuis
wordt hersteld

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,
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www.sint-pieters-leeuw.be. Vormgeving en druk: Stelvio D’Houst, die Keure, Brugge.
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Vanaf 3 februari t.e.m. 20 maart wordt de
lift in het gemeentehuis vervangen. Dit
houdt ook in dat de lift deze periode niet
in gebruik is.
Heb je iemand nodig op de eerste verdieping, maar geraak je zonder de lift niet
boven? Geef dit dan even aan bij het
onthaal. Een medewerker helpt je in dat
geval verder op de gelijkvloerse verdieping.
Alvast onze excuses voor het ongemak!

NIEUWS

Beste
Leeuwenaar
Eerst en vooral wenst het gemeentebestuur iedere Leeuwenaar
een mooi, boeiend en gezond 2020 toe! Ook wij zetten ons dit
jaar opnieuw in om kansen met beide handen te grijpen en
uitdagingen met volle overtuiging aan te gaan.
Het nieuwe jaar brengt al meteen enkele veranderingen met
zich mee. Zo werden in het GAS-reglement wijzigingen doorgevoerd en enkele regels bijgesteld of toegevoegd. Denk maar
aan het verhandelen van lachgas, het gebruik van wegwerp
recipiënten voor eenmalig gebruik en het sluitingsuur voor
horeca en evenementen. Een greep van deze veranderingen
lees je deze maand in infoLeeuw. Lees je graag het volledige
reglement na? Neem dan zeker de GAS-brochure bij de hand
die in je brievenbus viel.

Sluitingsdagen gemeentehuis
en Sociaal Huis 2020
Woensdag 1 januari
Nieuwjaar

Donderdag 2 januari (vanaf 12 uur)
Tweede nieuwjaarsdag

Verder ging onze gemeente een samenwerking aan met de
Vlaamse Ombudsdienst om klachten op een objectieve en efficiënte manier te behandelen. Heb je een klacht of vind je dat
je klacht niet correct werd opgevolgd of behandeld? Lees dan
verder op pg. 4 waar je terecht kan.
Vanaf 1 januari start ook de werking van het Loket Kinderopvang. Het Loket maakt de zoektocht naar opvang alvast heel
wat eenvoudiger.
Natuurlijk zijn er ook zaken die niet veranderen en een vaste
waarde blijven binnen onze gemeente. Zo kan je in moeilijke
tijden nog steeds terecht bij onze Telefoonster en zetten we naar
goede gewoonte alle vakantie-activiteiten op een rijtje in onze
vakantiebrochure. Zo zijn alle kinderen en jongeren alvast zeker
van een fantastische vakantieperiode.
Gelukkig nieuwjaar!

Maandag 13 april
Paasmaandag

Vrijdag 1 mei
Dag van de Arbeid

Donderdag 21 mei
Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart

Vrijdag 22 mei
Brugdag

Maandag 1 juni
Pinkstermaandag

Maandag 20 juli
Brugdag

Dinsdag 21 juli
Nationale feestdag

Zaterdag 15 augustus
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Luc Deconinck,
burgemeester

Maandag 2 november
Allerzielen

Woensdag 11 november
Wapenstilstand

Donderdag 24 december (vanaf 12 uur)
Kerstavond

Vrijdag 25 december
Kerstdag

Donderdag 31 december (vanaf 12 uur)
Oudejaar
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NIEUWS

Vlaamse Ombudsman nu ook ombudsman
in Sint-Pieters-Leeuw
Onze gemeente streeft naar een efficiënte en vernieuwende dienstverlening voor alle inwoners en bedrijven.
Heb je toch een klacht? Dan kan je al jaren terugvallen
op een goed uitgewerkt klachtenreglement. Toch gebeurt het soms dat een inwoner of bedrijf niet tevreden
is over de eerstelijnsklachtenbehandeling.
In dat geval kunnen zij vanaf 1 januari een beroep
doen op de Lokale Kamer van de Vlaamse Ombudsdienst. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. De
Vlaamse Ombudsdienst neemt de klacht dan opnieuw
onder de loep, bemiddelt tussen de gemeente en de
burger, en tracht te verzoenen. Deze samenwerking
met de Vlaamse Ombudsdienst werd afgesloten voor
de volgende drie jaar en is kosteloos.

Eerlijk en degelijk klachtenbeleid
Het is belangrijk dat klachten een degelijke én eerlijke behandeling krijgen. Elke klacht wordt binnen ons
bestuur grondig onderzocht. Dan is het een goede zaak
dat burgers die niet tevreden zijn met het resultaat terecht kunnen bij een onafhankelijke instantie. Daar sluit
het aanbod van de Vlaamse Ombudsdienst volledig
bij aan. Bovendien geeft het de burger de garantie
dat zijn klacht vanuit een onafhankelijke invalshoek kan
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heronderzocht worden; een goede zaak voor zowel de
burger als de geloofwaardigheid van het bestuur.
Steeds meer lokale besturen zien de meerwaarde van
lokaal ombudswerk en een samenwerking met de
Vlaamse Ombudsdienst in. Met de aansluiting van onze
gemeente kunnen intussen een kwart miljoen Vlamingen terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst voor lokale
bemiddeling en verzoening.
Meer informatie over de Vlaamse Ombudsdienst
vind je via www.vlaamseombudsdienst.be,
lokalekamer@vlaamseombudsdienst.be of via het
gratis nummer 1700 dat iedere werkdag van 9 tot
19 uur beschikbaar is.
Wil je een melding/klacht indienen of wil je het gemeentelijk reglement van de klachtenbehandeling nalezen?
Dat kan op www.sint-pieters-leeuw.be/meldingenklachten.

Communicatiedienst, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 63 19 of
communicatie@sint-pieters-leeuw.be

NIEUWS

Aanpassingen in het GAS-reglement vanaf 1 januari
Vanaf 1 januari gaan de nieuwe aanpassingen van het
GAS-reglement die op 24 oktober 2019 werden goedgekeurd door de gemeenteraad, van start. Wij geven
je alvast enkele belangrijke wijzigingen mee.

Een propere en milieubewuste omgeving
Het bestuur zet sterk in op een propere en milieubewuste gemeente. Verkopers van eetwaren en/of
dranken voor onmiddellijk gebruik, moeten voorzien in
selectieve inzamelrecipiënten zodat afvalstoffen selectief worden ingezameld. Verder zijn horeca-uitbaters
verplicht om een recipiënt te voorzien voor het doven
en wegwerpen van sigarettenpeuken en dit aan de
ingang of rokersruimte van de inrichting. Organisatoren
van evenementen mogen geen gebruik meer maken
van drankrecipiënten voor eenmalig gebruik tenzij ze
kunnen garanderen dat minstens 90 % van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor
recyclage. Verder moet je (voor)tuin er steeds netjes
bijliggen. Voor zwerfvuil, afval of andere materialen
op onbebouwde stukken van je terrein kan je een
GAS-boete krijgen net zoals voor een haag die het
voetpad belemmert. Houd het openbaar domein ook
proper. Gooi peuken, papiertjes en kauwgom in de
vuilbak, neem je flessen terug mee wanneer de glascontainer vol zit en passeer eens bij het recyclagepark
met je grote stukken afval.

het sluitingsuur, het schenken van cocktails, het spelen
van elektronisch versterkte muziek en het ophangen
van affiches.

Horeca en evenementen
Vanaf 1 januari is er een belangrijke wijziging m.b.t. het
sluitingsuur. Zowel op weekdagen als in het weekend
is het sluitingsuur voor horeca en evenementen 1 uur
’s nachts. Hierop kan een gemotiveerde afwijking
gevraagd worden die per horecazaak of evenement
wordt bekeken.

Vuurwerk en barbecue
Vuurwerk wordt niet langer toegestaan en voor barbecueën in de groene ruimten is een toelating nodig.

Dierenwelzijn
Het is verboden om in gevangenschap gehouden dieren en vogels tentoon te stellen, ermee te paraderen
of om deze dieren op welke wijze dan ook te betrekken
bij openbare evenementen zonder toelating van het
college van burgemeester en schepenen.
Dienst Maatschappelijke Veiligheid, maatschappelijkeveiligheid@sint-pieters-leeuw.be, T 02 371 63 18.
Het volledige GAS-reglement vind je terug op
www.sint-pieters-leeuw.be/gas

Openbare veiligheid

Aanvraag evenementen, cocktails en
versterkte muziek
Jaarlijks verwerkt onze dienst Maatschappelijke Veiligheid nu al meer
dan 200 aanvragen voor evenementen op het grondgebied. Van
een eetfestijn tot een festival, ieder
evenement heeft een toelating
nodig, ook voor een afwijking van

© Dieter Bevers, Quatsch bvba

Het artikel rond openbare veiligheid
werd uitgebreid. Zo is het verboden
om op openbare plaatsen, toegankelijke plaatsen en privaat domein
schadelijke middelen zoals lachgas
te verhandelen of te bezitten. Ook
het oneigenlijk gebruik van een
middel met als doel een roeseffect
te bekomen, zoals bijvoorbeeld
het consumeren van alcohol, is op
openbare plaatsen verboden.
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LEVEN EN WELZIJN

© Tineke De Vos

De Telefoonster staat voor je klaar
Ouder worden is niet altijd even gemakkelijk. Soms kom
je er alleen voor te staan, verlies je vrienden of familie, ervaar je verminderde mobiliteit of heb je last van gezondheidsproblemen. Dit kan ervoor zorgen dat je in een geïsoleerde situatie terechtkomt en je jezelf niet meer goed
voelt. Vereenzaming kan je welzijn sterk ondermijnen.
Heb je soms last van eenzaamheid? Wil je je hart luchten
of heb je gewoon nood aan een gezellige babbel? Dan
kan je terecht bij ‘de Telefoonster’.

Hoe werkt de Telefoonster?
Een keer per week belt een vrijwilliger je op om te horen
hoe het met je gaat en een babbeltje te slaan. Heb je
bepaalde gebeurtenissen in het vooruitzicht zoals de geboorte van een achterkleinkind of een naderend bezoek
aan de dokter? Dan noteren we dat zodat we ernaar
kunnen informeren tijdens een volgend gesprek.
De vrijwilligers worden opgeleid om een goed gesprek te
kunnen voeren en te luisteren. Ze proberen de juiste signalen op te vangen en door te geven. Uiteraard respecteren
de vrijwilligers het beroepsgeheim en gaan ze vertrouwelijk om met wat je hen vertelt. Je hebt ook steeds dezelfde
vrijwilliger aan de lijn. De Telefoonster werkt helemaal
gratis. Je hoeft geen telefoonkosten te betalen.

infoleeuw

OPROEP!
Ken je zelf mensen die geholpen kunnen worden door
deze dienst? Vertel hen dan over de Telefoonster en
neem contact op met de dienstencentra.
Ken of ben je iemand die goed is in het leggen van
sociale contacten, een groot inlevingsvermogen
heeft, discreet en zelfstandig is? Neem dan zeker
contact op met de centrumcoördinator, Karin
Poldervaart en word vrijwillig Telefoonster!

Wil je een gesprek aanvragen of heb je vragen over de
taken van een Telefoonster?
Neem dan contact op met de centrumverantwoordelijke
in jouw buurt:
’t Paviljoentje: Karin Poldervaart, T 02 377 03 55;
Het Negenhof: Els Aerts, T 02 332 59 53;
De Meander: Wenke Peetroons, T 02 370 88 80.

LEVEN EN WELZIJN

is de
nieuwe naam voor de
kinderbijslag

Sint-Pieters-Leeuw start
met Loket Kinderopvang

Sinds 1 januari 2019 is de kinderbijslag een bevoegdheid
van de Vlaamse overheid.
Elk kind dat in Vlaanderen
woont, krijgt nu een Groeipakket, de nieuwe Vlaamse
kinderbijslag.
Het Groeipakket bestaat uit een pakket van gezinsbijslagen en nieuwe toeslagen op maat van het
kind. Het bedrag kan dus verschillen van kind tot
kind.
• Kinderen geboren vanaf 2019 ontvangen een
Groeipakket met de nieuwe bedragen.
• Kinderen geboren vóór 2019 behouden in hun
Groeipakket de bedragen van hun huidige kinderbijslag. Wel kunnen ze recht hebben op een
nieuwe toeslag van het Groeipakket.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 behoort ook de
schooltoeslag tot het Groeipakket. Meer info over
het groeipakket vind je op www.groeipakket.be.

Wil je meer informatie over wat dit voor uw gezin
betekent?
Kom dan naar het spreekuur van ‘FONS’ in het Huis
van het Kind Sint-Pieters-Leeuw. FONS is de Vlaamse
overheidsdienst die het Groeipakket uitbetaalt. Ook
als professional of wanneer je bent aangesloten bij
een andere uitbetaler, kan je tijdens dit spreekuur
terecht met al je vragen rond het Groeipakket.

Spreekuur
Wanneer? Elke 1ste maandag van de maand, van 14
tot 18 uur.
Waar? Huis van het Kind, Arthur Quintusstraat 20,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Huis van het Kind, Arthur Quintusstraat 20,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 06 47,
huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be

Zoek je geschikte opvang voor je (toekomstige) baby
of peuter van 0 tot 3 jaar? Wil je meer informatie rond
kinderopvang? Vanaf 1 januari kan je eenvoudig
opvang zoeken via het Loket Kinderopvang! Het loket
vereenvoudigt voor jou de zoektocht naar opvang en
biedt je de nodige informatie.

Hoe ga je te werk?
• Surf naar
www.sint-pieters-leeuw.be/kinderopvang-zoeken;
• In één aanvraag duid je alle opvanginitiatieven van je
keuze aan;
• Het Loket Kinderopvang stuurt je aanvraag vervolgens
naar hen door.

Heb je hulp nodig?
Geen probleem! Dat kan op volgende locaties:
• Loket Kinderopvang Sint-Pieters-Leeuw,
Slesbroekstraat 44,
1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 371 14 35;
• Sociaal Huis, Fabriekstraat 1,
1601 Ruisbroek,
T 02 371 03 50;
• Huis van het Kind, A. Quintusstraat 20,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 0490 58 85 70.
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VACATURES

Wij zoeken:
Centrumleid(st)er LDC (m/v)


De lokale dienstencentra staan in voor buurt
gerichte zorg. Het hoofddoel is ervoor zorgen
dat buurtbewoners, al dan niet in een kwetsbare
situatie, zolang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen. Ze doen dit door de zelfredzaamheid

voltijds (38/38) – B1-B3 niveau – contractueel /
onbepaalde duur – procedure aanwerving,
bevordering, interne en externe mobiliteit
Diplomavoorwaarden: beschikken over een bachelor
diploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van
één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

en het sociaal netwerk van de bezoekers te
versterken. Ze richten zich hierbij voornamelijk tot
senioren, vrijwilligers, mantelzorgers en m
 ensen
met een beperking. Lokale dienstencentra bieden
informatieve, recreatieve en v
 ormende activitei
ten aan. Daarnaast bieden ze ook hulp bij activi
teiten uit het dagelijkse leven.


infoleeuw

Animatiemedewerk(st)er
LDC (m/v)
deeltijds (28,5/38) – C1-C2 niveau – contractueel /
onbepaalde duur – procedure aanwerving,
bevordering, interne en externe mobiliteit
Diplomavoorwaarden: beschikken over een diploma
hoger secundair onderwijs.

VACATURES

Verantwoordelijke Technische
Uitvoeringsdienst (m/v)
Voltijds (38/38) - A1a-A2a niveau - statutair - procedure
aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit
Diplomavoorwaarden: masterdiploma, of diploma van
universitair onderwijs of diploma van hoger onderwijs van
2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Jurist (m/v)
voltijds (38/38) – A1a-A2a niveau – statutair – procedure
aanwerving
Diplomavoorwaarden: masterdiploma rechten, of diploma van universitair onderwijs (rechten) of diploma van
hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met
universitair onderwijs (rechten).
Gespecialiseerd zijn in sociaal recht of bereid zijn om je
bij te scholen in sociaal recht is een pluspunt.

Projectbeheerder
Technische Zaken (m/v)
voltijds (38/38) - A1a-A2a niveau - statutair - procedure
aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit
Diplomavoorwaarden: masterdiploma, of diploma van
universitair onderwijs of diploma van hoger onderwijs van
2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Infobundel
Meer weten over de functie en de
voorwaarden? Download de info
bundel: www.sint-pieters-leeuw.be/
vacatures of via T 02 371 63 62,
personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be

Deskundige Patrimonium (m/v)
voltijds (38/38) – B1-B3 niveau - contractueel /
onbepaalde duur - procedure aanwerving,
bevordering, interne en externe mobiliteit
Diplomavoorwaarden: beschikken over een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van
één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Celleider Groendienst (m/v)
Voltijds (38/38) - C1-C3 niveau - contractueel / onbepaalde duur - procedure aanwerving, bevordering,
interne en externe mobiliteit
Diplomavoorwaarden: beschikken over een diploma
hoger secundair onderwijs.

opgenomen in een werfreserve met
een geldigheidsduur van 1 jaar, max.
verlengbaar met 2 jaar.
De selectieprocedures gaan door in
februari/maart 2020.

Voorwaarden

Ons aanbod

Taalvoorwaarde: voldoen aan
vereiste over taalkennis opgelegd
door wetten op gebruik der talen in
bestuurszaken, gecoördineerd op
18/07/1966.
Nationaliteitsvoorwaarde:
Voor de statutaire betrekkingen moet
je onderdaan zijn van EER of Zwitserse
Bondsstaat. Voor de contractuele
betrekking moet je wereldburger zijn.

• 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.
• Aantrekkelijk loon met validatie van
relevante beroepservaring.
• Maaltijdcheques, tussenkomst in
woon-werkverkeer met openbaar
vervoer of fietspremie, hospitalisatieverzekering.
• Aanvullend pensioen bij contractuele aanstelling.

Selectieprocedure & werfreserve
Indien je geslaagd bent voor de
vergelijkende selectieprocedure
word je volgens je behaalde resultaat

Solliciteren
Vul het sollicitatieformulier digitaal in
via www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures en laad je diploma 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 28 januari 2020 sluiten we deze
vacatures af en aanvaarden wij voor
deze functies geen kandidaturen
meer.
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E-LOKET

Infosessies e-loket
Ben je nog niet of nauwelijks vertrouwd met ons
e-loket? In het voorjaar organiseert de gemeente
een aantal 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).
Omdat niet iedereen even vertrouwd is met de
computer, nodigen we alle geïnteresseerden uit op één
van volgende infosessies:
• Woensdag 5 februari van 19 tot 20 uur
in de hoofdbibliotheek, Rink 2, Sint-Pieters-Leeuw;
• Maandag 17 februari van 14 tot 15 uur
in LDC ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, Ruisbroek;
• Woensdag 4 maart van 19 tot 20 uur
in OC De Merselborre, Schaliestraat 2, Vlezenbeek;
• Dinsdag 17 maart van 14 tot 15 uur
in LDC Negenhof, Sint-Stevensstraat 62,
Negenmanneke;
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• Woensdag 1 april van 19 tot 20 uur
in de Molenborre (Puur Natuur), Molenborrestraat 34,
Sint-Laureins-Berchem;
• Dinsdag 28 april van 14 tot 15 uur
in LDC Meander, Welzijnsweg 2, Zuun.
Deelname is volledig gratis, maar je moet je wel vooraf
inschrijven via www.sint-pieters-leeuw.be/infosessiese-loket of via T 02 371 63 21.
Aan elke infosessie kunnen maximaal 12 mensen deelnemen. Iedere deelnemer krijgt een kaartlezer cadeau.
Tijdens de sessie kan je zelf oefenen op een laptop van
de gemeente. 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.
Neem - indien je ze nog hebt - je PUK-code mee. Voor
de aanvraag en verwerking in het gemeentehuis betaal
je 5 euro.

WEGENWERKEN

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

> Fabriekstraat fase 2
Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer onderbroken
augustus 2019
december 2020

Maak jij mee ruimte voor
Vlaams-Brabant?
Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak
De provincie Vlaams -Brabant werkt een nieuwe visie
uit over de ontwikkeling van wonen, werken en leven in
onze provincie. De provincie heeft daarover een eerste
ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende
jaren gemaakt.
Ben je benieuwd naar de visie? Wil je laten weten wat
je van de visie vindt?
Je kan je mening kwijt tijdens de publieke raadpleging
die loopt van 1 december 2019 tot en met 14 februari
2020. De conceptnota vind je ter inzage in het gemeentehuis. Op woensdag 14 december ben je vanaf 14 uur
in het Provinciehuis, Provincieplein 1, Leuven, welkom
voor het startmoment.

> Deel 2a tussen Wandelingstraat tot Laekebeeklaan
19 augustus 2019
31 januari 2020

> Kerkstraat/Pieter Cornelisstraat (ter hoogte van
nieuwbouw VMSW)

Wegenwerken
januari 2020
april 2020

De vermelde begin- en einddata kunnen steeds wijzigen
door ongunstige weersomstandigheden.

Meer info over de conceptnota en hoe je je feedback
kan indienen, vind je op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be.
Dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 97,
ruimtelijke.ordening@sint-pieters-leeuw.be
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