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LOKAAL BESTUUR

Beste
Leeuwenaar
2019 werd krachtig ingezet. De nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd. Op 17 januari werd het bestuursakkoord 2019-2024 officieel
voorgesteld: een ambitieus plan waarin we de sterke punten van
de vorige legislatuur verderzetten en de toekomst met daadkracht
vormgeven.

Voorstelling
raadsleden

Het gemeentebestuur zet zich eens te meer in voor het Vlaamse en
groene karakter van onze gemeente, blijft werken aan verbondenheid en stelt ook nu veiligheid en een gezond bestuur als prioriteit.
Sint-Pieters-Leeuw bruist en dat zal ook de komende jaren zo zijn,
want we blijven het verenigingsleven actief ondersteunen. Bovendien streven we ook nu naar een transparant en efficiënt bestuur.
Maar we hebben ook nieuwe toekomstplannen in petto. Zo hebben
we voor de eerste keer een schepen van Dierenwelzijn, kijken we
uit naar de restauratie van Landhuis de Viron en zal onze gemeente
radicaal digitaal gaan zodat we in de toekomst nog gebruiksvriendelijker kunnen communiceren. Het lokaal klimaatplan krijgt een
prominente plaats.
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We zullen ook blijven investeren in wegen en fietspaden, waterbeheersing en het gemeentelijk patrimonium (zoals vernieuwing van
de scholen Populiertje en Wegwijzer, sportinfrastructuur, enz.). Door
een zuinig beleid zullen we dat ook deze keer doen zonder de belastingen te verhogen.
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Luc Deconinck,
burgemeester
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facebook.be/sint-pieters-leeuw
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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-PietersLeeuw, T 02 371 22 11, F 02 377 72 26, luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be, www.sint-pieters-leeuw.be.
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Dit infoblad is gedrukt op papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship
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GEMEENTERAAD
31 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.
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* Bij het ter perse gaan van dit nummer moest
Aurore Vanden Meersche de eed nog afleggen
als raadslid.
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BESTUURSAKKOORD
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Bestuursakkoord 2019 - 2024
“Samen werken aan de toekomst”
“Samen werken aan de toekomst” dat stelt het gemeentebestuur voorop in het bestuursakkoord 2019 – 2024. We
leggen nieuwe accenten waar nodig en zetten de sterke
punten van het beleid onverminderd verder. Benieuwd
waar we de komende jaren aan zullen bouwen? Lees dan
zeker verder en ontdek wat de toekomst voor de Leeuwenaars zal brengen.
Een Vlaamse en groene gemeente
Sint-Pieters-Leeuw staat bekend als een Vlaamse,
landelijke en groene gemeente. Dit karakter willen we
behouden. We werken aan de uitbouw van een dienst
Vlaams beleid en blijven actief inzetten op het aanleren en gebruiken van het Nederlands. Ook handelaars,
scholen en verenigingen worden betrokken bij het integratiebeleid. We werken aan de aanleg van een park

infoleeuw

van 7 ha tussen de industriezone Ruisbroekveld en de
De Baerdemaekerstraat en schrappen de overblijvende
woonuitbreidingsgebieden om het groene en landelijke
karakter van de gemeente te behouden. Bestaande
woongebieden blijven behouden.

Een verbonden gemeente
Sint-Pieters-Leeuw heeft de verbondenheid met haar
inwoners altijd belangrijk gevonden. We blijven het verenigingsleven ondersteunen. De integratie van nieuwkomers blijft een topprioriteit. Zij krijgen de nodige ondersteuning tijdens een individueel begeleidingstraject.

Een veilige gemeente
Ook veiligheid blijft een belangrijk speerpunt. We willen
een uitbreiding van de interventieploegen van de poli-
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tiezone en zullen opnieuw de 24/7 dienstverlening en
wachtdienst invoeren. Naast twee extra wijkagenten die zich zullen richten op overlastbestrijding en
verkeersregeling, breiden we ook het team van de
gemeenschapswachten uit. Hierdoor kunnen we
overlast, zwerfvuil en sluikstorten kordater aanpakken
in de toekomst.

Een gezond bestuur
Tijdens de vorige legislatuur kwam er geen belastingverhoging en dat willen we zo houden. We willen
een gezonde financiële rekening zodat er fors geïnvesteerd kan worden in wegenwerken, waterbeheersing en een goed onderhouden patrimonium. We
streven naar een maximale transparantie, organiseren inspraak en betrekken onze inwoners vroegtijdig.
Verder blijven we ons inzetten op een laagdrempelig
sociaal beleid, een bruisend verenigingsleven en een
ondernemingsvriendelijke gemeente. Kwaliteitsvolle
kinderopvang en degelijk onderwijs mogen hier uiteraard ook niet ontbreken.

Bijzonder Comité
voor de Sociale dienst
Op donderdag 17 januari werd ook het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst (BCSD) geïnstalleerd. Het BCSD
staat in voor volgende beslissingen:
• de algemene maatschappelijke dienstverlening;
• recht op maatschappelijke integratie (leefloon);
• de terugvordering van financiële hulpverlening en
wettelijke hypotheken met betrekking tot financiële
hulpverlening;
• de wettelijke organisatie van voogdij over minderjarige kinderen;
• tewerkstellingsinitiatieven of de trajectwerking;
• vaststellen van de bijdrage van de onderhoudsplichtigen in de kosten voor maatschappelijke dienstverlening.

Nieuwe ambities; lokaal klimaatplan, dierenwelzijn
en radicaal digitaal
Natuurlijk hebben we ook heel wat nieuwe ambities
die de volgende jaren tot uiting zullen komen. Zo
komt er voor het eerst een schepen van Dierenwelzijn en een meldpunt voor verwaarloosde of mishandelde dieren. Verder werken we aan een ambitieus,
lokaal klimaatplan. Het klimaatbeleid krijgt een
prominente plaats en het klimaatplan wordt geëvalueerd en aangescherpt. Als bestuur nemen we
alvast het goede voorbeeld door bijvoorbeeld het
installeren van zonnepanelen op de gemeentelijke
gebouwen en nieuwe personenwagens te vervangen door elektrische. Bovendien gaan we radicaal
digitaal. Dat wil zeggen dat zowel de communicatie
met de burger als de interne communicatie gebruiksvriendelijker zal worden.
Op het vlak van patrimonium kijken we uit naar de
restauratie en uitbreiding van het Landhuis de Viron
waar we de bibliotheek en alle vrijetijdsdiensten zullen samenbrengen en naar de bouw van een nieuw
kinderdagverblijf voor minstens 36 kinderen.

Wil je een volledig overzicht van de plannen die
het bestuur de komende jaren zal verwezenlijken? Lees dan het volledige bestuursakkoord
op de webpagina van onze gemeente!
www.sint-pieters-leeuw.be/bestuursakkoord
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VACATURES

Wij zoeken:

Deskundige
Jeugddienst

Projectcoördinator
Taalstimulering (M/V)

(M/V)

Voltijdse prestaties (38/38) • B1-B3-niveau •
contractueel verband (onbepaalde duur)

Voltijdse prestaties (38/38) • B1-B3-niveau •
contractueel verband (bepaalde duur tot 31/12/2020)

© Tineke De Vos

Heb je een sterke interesse voor de leefwereld van
kinderen en jongeren? Schrikt het jou niet af om de
handen uit de mouwen te steken en beleidsmatig te
denken? Wil je graag mee vorm geven aan het gemeentelijk jeugdbeleid, met de focus op speelpleinwerking en jeugdruimte? Wacht dan niet langer en stel je
kandidaat om ons team te versterken.

© Tineke De Vos

Als je slaagt voor de vergelijkende selectieprocedure,
word je volgens je behaalde resultaat opgenomen in
een werfreserve.

Als projectcoördinator Taalstimulering ontwikkel, coördineer en ondersteun je projecten voor anderstalige
kinderen en hun gezin: speelse taalkampen, taalateliers,
voorleesprojecten, theater voor anderstalige kleuters,
spelnamiddagen … Je versterkt de samenwerking tussen onderwijs, vrije tijd en welzijn en ondersteunt partners
wanneer ze zelf oefenkansen Nederlands willen uitwerken. Ook inzake meertaligheid en diversiteit ben jij het
aanspreekpunt. Je onderhoudt en bouwt het netwerk
tussen verschillende partners verder uit en speelt actief
in op hun talige noden en die van de brede samenleving.

De selectie gaat door in maart.

Selectieprocedure

Selectieprocedure en werfreserve

Als je geschikt bevonden wordt voor een sollicitatiegesprek, word je opgenomen in een lijst “verkorte procedure” die max. 6 maanden geldig blijft.
De selectie gaat door in de tweede helft van februari.

Solliciteren tot 20 februari

infoleeuw

Solliciteren tot 10 februari
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Coördinator Netwerk tegen Armoede (M/V)
Voltijdse prestaties (38/38) • B1-B3-niveau • contractueel verband (jaarcontract)

Als coördinator Netwerk tegen Armoede sta je in voor
het uitbouwen van een vrijwilligersnetwerk dat naast
het professioneel netwerk ondersteunend werkt voor
mensen in armoede. Dit informele netwerk kan deze
doelgroep op verschillende levensdomeinen ondersteunen en hun zelfredzaamheid bevorderen. Je doelen zijn
het verbreden van het sociaal netwerk van mensen in
armoede en de duurzaamheid ervan te versterken. Ook
wil je de zelfstandigheid van deze mensen verhogen.

Als coördinator sta je in voor de zoektocht naar en
begeleiding van vrijwilligers, het matchen van vrijwilligers
en cliënten, de organisatie van 1 op 1 begeleidingen
en collectieve momenten (o.a. vormingen, uitstappen,
intervisies), en de samenwerking met de verschillende
lokale partners. Tenslotte werk je ook een concreet
voorstel uit om de vrijetijdsparticipatie van mensen in
armoede te stimuleren.

Selectieprocedure
Je richt je voornamelijk op mensen met een onbestaand of klein sociaal netwerk. Hierbij geef je prioriteit
aan (erkende) vluchtelingen die in begeleiding zijn bij
OCMW, OCMW -cliënteel met een beperkt sociaal netwerk en nieuwkomers met een vreemde herkomst.

Als je geschikt bevonden wordt voor een sollicitatiegesprek, word je opgenomen in een lijst “verkorte procedure” die max. 6 maanden geldig blijft.
De selectie gaat door in de eerste helft van februari.

Solliciteren tot 10 februari

Voorwaarden
• Taalvoorwaarde: je moet voldoen aan de vereiste
over de taalkennis opgelegd door de wetten op
het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
• Nationaliteitsvoorwaarde: wereldburger zijn.
• Diploma: je moet ofwel beschikken over een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger
onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld
onderwijs.

Ons aanbod
• Een uitdagende en boeiende job.
• De ruimte om met het team vernieuwende ideeën
uit te werken en samen te zorgen voor de positieve
uitstraling van onze gemeente.
• Begeleiding en omkadering voor een goede start.
• Een aantrekkelijk loon waarbij relevante beroepservaring wordt gevalideerd.
• Een aantrekkelijke vakantieregeling.
• Maaltijdcheques.

• Tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar
vervoer of fietspremie.
• Hospitalisatieverzekering.
• Aanvullend pensioen.

Interesse voor één van deze functies?
Download een infobundel op onze website
www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of vraag
deze op bij de personeelsdienst:
• 02 371 22 48 of 02 371 63 62
• personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be

Solliciteren
• Vul het sollicitatieformulier digitaal in via onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures, en laad
je diploma samen met je motivatiebrief op.
• Stuur je kandidatuur per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat
21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw of geef de brief af
tegen ontvangstbewijs bij de personeelsdienst.
• E-mailen mag ook: sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be.
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POLITIE

Maak je woning
inbraakveilig!
Uit onderzoek blijkt dat wanneer een inbreker er niet in slaagt om binnen de 3 minuten in een woning in te breken, hij in de
meeste gevallen zijn poging opgeeft.

Identiteitskaart kwijt?
Bel DOC STOP
Stel je voor: je raakt je portefeuille kwijt in een drukke
winkelstraat. Verloren of gestolen, eigenlijk weet je niet
hoe het precies gebeurd is. Je geld, bankkaart, rijbewijs,
identiteitskaart … allemaal weg. Hoe voorkom je dat
iemand misbruik maakt van jouw documenten?
Identiteitsfraude is wereldwijd een van de sterkst groeiende misdrijven. Wanneer iemand met andermans
identiteitskaart op zak misdrijven pleegt, moet de rechtmatige eigenaar nadien vaak zelf aantonen dat hij of zij
onschuldig is. Om problemen te vermijden, is er DOCSTOP, een gratis nummer waarop iedereen het verlies of
de diefstal van zijn papieren kan melden. In België is het
nummer van DOCSTOP 0800 2123 2123, in het buitenland is de dienst te bereiken via +32 2 518 21 23.
De documenten worden dan meteen geblokkeerd,
zodat ze onbruikbaar zijn voor dieven. Het systeem is te
vergelijken met Cardstop bij de banken. DOCSTOP staat
in verbinding met de website Checkdoc, waar bijvoorbeeld autoverhuurders, hoteluitbaters of banken kunnen
controleren of de identiteitspapieren niet geseind staan
als gestolen of verloren.

• www.docstop.be
• Lokale politie Zennevallei, 02 363 93 00,
info@politiezennevallei.be

infoleeuw

Woningen in België worden niet standaard
uitgerust met ramen en deuren die 3
minuten inbraakwerend zijn om de simpele reden dat dit niet verplicht is. Hierdoor
zijn veel bestaande en nieuwe woningen
niet beveiligd tegen de meest courante
inbraakmethoden. Veel mensen veronderstellen dat; maar niets is minder waar.
Vraag bij je raam- of deurspecialist of je
slotenmaker naar inbraakvertragende
maatregelen die voldoen aan weerstandsklasse 2 conform de Europese normen. Dit
is degelijk materiaal en herkenbaar aan de
Europese keursymbolen (vb. SKG, A2P, VdS
of TüV). Je vindt ze terug op het veiligheidsbeslag. Het aantal sterren verwijst naar hun
weerstandsklasse. Vanaf 2 sterren biedt het
materiaal minstens 3 minuten weerstand.

• dmv.preventie@vlaamsbrabant.be,
016 26 78 01
• www.certificaatinbraakveilig.be

GEZIN

Babysitter gezocht?
De Gezinsbond zorgt ervoor!

Nood aan een avondje voor jezelf, met je partner of vrienden? Een drukke planning of een belangrijke afspraak
waar je kinderen niet mee naartoe kunnen? De kinderoppasdienst van de Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw staat
voor je klaar! Babysitters met ervaring passen graag op
jouw kinderen!
Sinds oktober 2018 heeft de Gezinsbond van Sint-PietersLeeuw een eigen kinderoppasdienst. Twintig babysitters
geven er het beste van zichzelf en passen met de nodige ervaring op jouw kind. Voor 5 euro per uur kan je bij
hen terecht. Wil je dat de babysitter overnacht? Geen
probleem! Bovendien zijn zowel je kinderen als de babysitter verzekerd; zo kan je steeds met een gerust hart
je kind bij hen achterlaten. Toch problemen of vragen?
Dan staat de kinderoppascoördinator voor je klaar.

‘Ik babysit al een tijdje! Meestal voor kindjes
die ouder zijn dan 4 jaar. Dan heb je al heel
wat interactie. Samen spelen we een spelletje,
knutselen we, en lezen we samen een
verhaaltje voor het slapengaan.’
PHEBE
Een babysitter bij de Gezinsbond weet van aanpakken!
De gezinsbond kent al zijn oppassers en voor ze aan de
slag gaan, worden ze gebrieft door de plaatselijke kinderoppascoördinator, Heidi Vierendeels. Zij brengt altijd
een verkennend bezoekje aan het gezin. Heidi: ‘Het is
belangrijk dat onze babysitters goed op de hoogte zijn
voor ze aan de slag gaan; wie zijn de kinderen, hoe oud
zijn ze, wat mogen ze en wat niet? We bespreken alle
zaken waar de babysitter attent voor moet zijn. Wanneer de babysitter aankomt bij het gezin, moet het vaak
snel gaan en is er weinig tijd om hem/haar goed in te
lichten over het doen en laten van het kind. Door op
voorhand kennis te maken met het gezin kunnen we de
babysitters goed voorbereiden; op die manier wordt het
voor iedereen een leuke ervaring!

Babysitten is vooral tof!
Twee babysitters die alvast met veel passie op kinderen
letten zijn Phebe (15) en Ines (16). Phebe heeft al heel
wat ervaring en sloot zich bij de kinderoppasdienst aan
nadat haar mama, Heidi, de kinderoppascoördinator
van de Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw werd. Voor Ines is
het dan weer een nieuwe ervaring. Een centje bijverdienen vinden de meisjes mooi meegenomen maar de
grootste drijfveer is natuurlijk het oppassen zelf.

‘Voor mij was het de eerste keer dat ik ging
babysitten; ik vond het meteen super leuk.
Ik ken de familie goed en sowieso word je altijd
voorgesteld aan elkaar. Je weet wat de kindjes
mogen en wat niet en ontdekt wat ze al dan
niet graag hebben. Het gezin waar ik
momenteel babysit heeft twee kinderen;
de jongste is 6 jaar, de oudste 8. Dat is een
erg leuke leeftijd want ze spelen al super
goed mee.’
INES

Ben je op zoek naar een babysit of ben je
minstens 15 jaar en wil je graag als babysitter aan
de slag? Neem dan een kijkje op
www.kinderoppasdienst.be voor meer
informatie!
Enkel leden kunnen beroep doen op de
kinderoppasdienst van de Gezinsbond.
Ben je nog geen lid? Surf dan eerst naar
www.gezinsbond.be, klik op ‘ik wil lid worden’
en volg de instructies.
FEBRUARI 2019
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Openbaar onderzoek waterbeheerplanning
voor de periode 2020-2025. Ten laatste op 22 december
2021 zal de regering de stroomgebiedbeheerplannen
2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende
maatregelenprogramma vaststellen.
Wil je de documenten inkijken, wens je meer informatie
over het openbaar onderzoek of wil je een opmerking
formuleren? Surf naar www.volvanwater.be.

Hoe kun je een opmerking indienen?
Reageren op de documenten kan tot en met 18 juni
2019 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be. Je kan je opmerkingen ook schriftelijk indienen
bij het college van burgemeester en schepenen van je
gemeente.
Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kan je je
mening geven over de waterbeleidsnota 2020 – 2025.
Hierin vind je de beleidsvisie op het integraal waterbeleid, een overzicht van de belangrijke waterbeheerskwesties en de tijdschema’s en werkprogramma’s van
de stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027.

Wat gebeurt er met je opmerking?

Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse regering de
krachtlijnen van haar visie op het toekomstige integraal
waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota

Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereiding van het definitief
ontwerp dat aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd. Opmerkingen bij de voorbereidende documenten
voor de stroomgebiedbeheerplannen worden in overweging genomen bij de verdere voorbereiding van de
plannen, die vanaf september 2020 op hun beurt aan
een openbaar onderzoek worden onderworpen.

Jubilarissen
Rechtzetting
In infoLeeuw van januari stond een
fout telefoonnummer bij het artikel
over de politiepost van Halle.
Het juiste nummer is 02 363 93 00.
Onze excuses.

DIAMANTEN BRUILOFT / 22 DECEMBER
François Walravens en Liliane Vierendeel
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Wij werken aan …
> Collector Zuunbeek - Fase II

> Galgstraat (tussen kruispunt Pauwke en Lotstraat)

Riolerings- en wegenwerken
Doorgaand verkeer Hoogstraat onderbroken
november 2017
voorjaar 2019

Nutswerken
Eenrichtingsverkeer en omleiding
4 februari 2019
midden maart

Fase 4b (tussen huisnr. 192 - 228)
Doorgaand verkeer Hoogstraat onderbroken
7 januari 2019
30 april 2019

Voor de werken ‘collector Zuunbeek – fase 2’
verwijzen we naar de website van Aquafin,
www.aquafin.be/nl-be/mijn-omgeving/98251.

Fase A. Callebautstraat
Doorgaand verkeer A. Callebautstraat onderbroken
14 januari 2019
31 maart 2019

Voor de gewijzigde verkeerssituatie en de volledige
timing kan je terecht op de gemeentelijke website,
www.sint-pieters-leeuw.be/collectorzuunbeek.

Nieuwe openingsuren
Sinds 1 januari 2019 kunnen ook inwoners van Beersel bij de woonwinkel terecht met
al hun vragen rond huisvesting. Vanaf 1 februari zien onze openingsuren er dan ook
wat anders uit. Uiteraard blijft de Woonwinkel Zennevallei je gratis informatie, uitleg,
begeleiding en advies geven rond wonen.

Vanaf 1 februari 2019 zien onze openingsuren eruit als volgt:
DAG

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

Maandag

9-12 uur: Beersel (Sociaal Huis Huizingen)

GESLOTEN

Dinsdag

9-12 uur: Sociaal Huis Halle

GESLOTEN

Woensdag

9-12 uur: Ruisbroek Hemelryck

13-15 uur: Sint-Pieters-Leeuw gemeentehuis

Donderdag

9-12 uur: Ruisbroek Hemelryck

14-20 uur: Sociaal Huis Halle

Vrijdag

9-12 uur: Beersel (Sociaal Huis Huizingen)

14-16 uur: Beersel (op afspraak)
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