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FEBRUARI 2016 • MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS)

Onthaalouder worden?

Lees meer op pag. 4 & 5

Luc Deconinck, burgemeester
T 02 371 22 11
luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Algemene coördinatie • Algemene
en integrale veiligheid • Politie, brandweer, civiele bescherming
• Public relations en communicatie • Bevolking, burgerlijke stand
en begraafplaatsen • Juridische zaken • Ruimtelijke ordening en
stedenbouw • Huisvesting en grondbeleid

Jos Speeckaert, eerste schepen
M 0495 58 96 25
jos.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Financiën en begroting •
Personeelsbeleid (inclusief pensioenen personeel) • Sport •
Waterbeheer

Jan Desmeth, schepen
M 0495 58 96 28
jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Cultuur • Mobiliteit en verkeer •
Archivering • Erediensten • Roerend en onroerend erfgoed

Luc Van Ruysevelt, schepen
T 02 371 22 08 • M 0495 58 96 23
luc.vanruysevelt@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Markten, kermissen en foren •

Lokale economie • Senioren

Marleen De Kegel, schepen
T 02 371 22 02 • M 0473 41 24 74
marleen.dekegel@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Vlaams beleid • Integratie-en inburgeringsbeleid • Gelijke kansenbeleid • Toerisme • Ontwikkelingssamenwerking • Stedenbanden en Internationale samenwerking

Lucien Wauters, schepen
M 0495 58 96 27
lucien.wauters@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Gemeentelijke gebouwen • Nutsvoor-

zieningen • Tewerkstelling • ICT • Volksgezondheid en welzijn

Gunther Coppens, schepen
M 0468 10 92 86
gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Onderwijs • Kunstonderwijs •
Bibliotheek • Afvalbeleid • Milieu en Groen (inclusief natuurreservaten)

Bart Keymolen, schepen
M 0478 21 29 98
bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be
BEVOEGDHEDEN: Openbare werken • Jeugd- en
speelplein-werking • Gezins- en kinderopvang • Buitenschoolse
kinderopvang • Landbouw

Paul Defranc, OCMW-voorzitter/schepen
M 0471 05 42 06
paul.defranc@ocmwspl.be
BEVOEGDHEDEN: OCMW • Sociale zaken (inclusief

pensioenen algemeen)
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Beste Leeuwenaar,
Werkende ouders met jonge kinderen investeren veel
tijd in het zoeken van kwaliteitsvolle opvang. Daarom
helpt de gemeente hen een handje door onthaalouders te ondersteunen. Zo willen we heel graag nog
meer geëngageerde onthaalouders aantrekken die
goede kinderopvang kunnen waarborgen. Onthaalouder Anne Floridor vertelt in deze editie hoe ze elke dag
opnieuw een glimlach weet te toveren op de gezichten van ‘haar’ kleintjes.
Die glimlach is er ook bij de leerlingen van de School
zonder Grenzen, waar vrijwilligers lesgeven aan kinderen van vluchtelingen. Het is fantastisch wat deze vrijwillige leerkrachten realiseren! Namens het gemeentebestuur wens ik hen - en alle andere vrijwilligers - hartelijk
te danken.
Nog even heel wat anders. Ben je op 29 februari geboren, dan kan je in dit schrikkeljaar toch eens echt je
verjaardag op de 29ste vieren. In onze gemeente zijn er
zo 22 gelukkigen. Van harte gefeliciteerd!

Luc Deconinck,
burgemeester

Wekelijkse vrijdagmarkt

Elke vrijdag van 15 tot 19 uur aan de Rink.
INFO: dienst Markten, T 02 371 22 53.

Infoavond parkeerstudie Ruisbroek
15 februari om 19 uur in sporthal A.J. Braillard.

Gemeenteraad

Donderdag 25 februari om 19.30 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21.
INFO: secretariaat, T 02 371 22 30 of T 02 371 22 70,
www.sint-pieters-leeuw.be/agendagemeenteraad.

Permanentie wijkteam Ruisbroek

Woensdag 10 februari van 9 tot 11 uur in het
buurthuis 1601, Kerkstraat 10. Avondspreekuur op
woensdag 10 februari van 18 tot 20 uur in
‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A.
INFO: dienst Maatschappelijke Veiligheid, T 02 371 63 18.

Evenwichtig budget
voor 2016
Sint-Pieters-Leeuw slaagt er opnieuw in voor het jaar
2016 een evenwichtig budget en meerjarenplan aan de
gemeenteraad voor te leggen. Wat de inkomsten betreft,
behoudt de gemeente het tarief van 7,4 % op de personenbelasting en 900 opcentiemen op de onroerende
voorheffing. Deze zijn reeds sinds 2007 van toepassing.
Aan de uitgavenkant springt het investeringsprogramma
in het oog.

Gemeentepersoneel
Ten opzichte van 2015 stegen de personeelskosten licht:
er komt een derde gemeenschapswacht, een extra
kracht voor de technische diensten en een extra ICTmedewerker. Daarnaast is ook een verhoging van de
maaltijdcheques van 6 naar 7 euro opgenomen.

Politie en brandweer

Naast het doorlopend programma voor onderhoud van
wegen en voetpaden (700 000 euro) en specifieke onderhoudswerken (200 000 euro) staan ook nog een aantal
grotere vernieuwingsprojecten op het programma. De
heraanleg van de Fabriekstraat en van de Hoogstraat zijn
al voor dit jaar voorzien.

Naast de dotatie aan de gefuseerde politiezone Zennevallei, waar elke gemeente haar bijdrage levert volgens
een verdeelsleutel, zal Sint-Pieters-Leeuw in 2016 nog
twee extra wijkagenten bekostigen. Wij zetten dus zeker in
op meer blauw op straat. De kosten voor de brandweer
zijn aanzienlijk. Hiervoor is een bedrag van 1 774 000 euro
ingeschreven. Dit betreft onze bijdrage voor het jaar 2016
en een aantal nog te verwachten afrekeningen voor de
voorbije jaren.

Het fietspad van de Galgstraat en de Pepingensesteenweg zal over een periode van 5 jaar in drie fasen worden
hernieuwd. Het gaat hier toch over een afstand van meer
dan 5 km.

Veel infrastructuurinvesteringen

Via het autonoom gemeentebedrijf wordt de sporthal
van het Wildersportcomplex gedeeltelijk verbouwd, zodat
er naast een opslagruimte voor de sportverenigingen
ook een afhaalpunt van de bibliotheek wordt ingericht.
Voor de verbouwing van de pastorie in Vlezenbeek is
450 000 euro opzijgezet.

Mede door de vele geleverde inspanningen stelt het
bestuur opnieuw een aanzienlijk programma aan investeringen voor, in totaal voor meer dan 7,5 miljoen euro.
Deze worden deels gefinancierd met de opbrengst van
de geplande verkoop van de voormalige gebouwen van
de technische dienst en van het recyclagepark aan de
Bergensesteenweg.
In het kader van de integratie van het OCMW en de
gemeente is er voor de verbouwing van het gemeentehuis 1 800 000 euro ingeschreven, verspreid over de
2 komende jaren. Ook voor de verbouwing van de bibliotheek is een bedrag van meer dan 1 miljoen euro uitgetrokken.

In 2016 starten we ook met de installatie van ledlampen
in onze openbare verlichting. De investeringskost
(ca. 600 000 euro) wordt over een termijn van minder dan
10 jaar gerecupereerd door minder verbruik.

De nieuwbouw van het kinderdagverblijf in Ruisbroek
wordt geschrapt. Het huidige gebouw zal grondig worden
opgeknapt.
Er is ook 750 000 euro uitgetrokken voor de aankoop van
de grond waarop de nieuw te bouwen school in Zuun is
gepland. Deze grond zal voor een lange termijn ter beschikking worden gesteld van de inrichtende macht.

COLOFON infoLeeuw is een uitgave van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Verantwoordelijke uitgever: Luc Deconinck, burgemeester, p/a Gemeentehuis, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 11, F 02 377 72 26, luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be,
www.sint-pieters-leeuw.be. Vormgeving en druk: Stelvio D’Houst, die Keure, Brugge.
Copywriting: Jan Van Hoecke, jan@bodycopy.be

Dit infoblad is gedrukt op papier dat het keurmerk
van de Forest Stewardship Council ® (FSC®) draagt.
Dit FSC®-label biedt u de garantie dat het gebruikte
hout en papier enkel afkomstig zijn uit goed
beheerde bossen.
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Onthaalouder Anne Floridor vertelt

“Het lijken wel mijn eigen kinderen”
Zin om onthaalouder te worden? Dan ga je uiteraard graag met kinderen om,
maar er is ook een praktische kant waarmee je rekening moet houden.
Onthaalmama Anne Floridor vertelt uit de praktijk.

Hoe lang doe je dit al, waarom ben
je ermee begonnen?
Anne: Ik ben als onthaalouder begonnen in september 1992, dus ik sta
al bijna 25 jaar in het vak. Mijn eerste
kind was pas geboren toen ik begon
en een tweede volgde negen jaar
later. Eigenlijk wilde ik graag kleuterjuf worden, maar dat is er niet van
gekomen.
Wat zijn de voordelen?
Anne: Het is leuk omdat je als
onthaalouder tegelijk voor je eigen
kleine kinderen kan zorgen. En als die
naar school gaan, is het handig dat
je thuis werkt. Ik moet niet op zoek
naar opvang en ik kan een oogje in
het zeil houden bij hun huiswerk.
Wat ik ook fijn vind, is dat ik mijn
werkomgeving helemaal naar mijn
hand kan zetten. Zoals je ziet maak ik
werk van een gezellige, kindvriendelijke ruimte waarin de kleintjes kunnen
exploreren en zich thuisvoelen. Het
moet een klein paradijsje zijn! Als ze
hier bijna 2,5 jaar geweest zijn en vertrekken, pink ik wel eens een traan
weg. Ik heb ze zien opgroeien in een
periode waarin ze zoveel veranderen, dat doet je wat.

© Tineke De Vos

Zijn er ook nadelen?
Anne: Je moet wel goed zelfstandig
kunnen werken. Uiteraard heb je
veel contacten met ouders, maar
een werkkring waarin je dagelijks
ervaringen kunt delen is er niet. Dat
vind ik soms jammer. Gelukkig krijgen
we ondersteuning vanuit de dienst
Onthaalouders. In dat kader kan ik
regelmatig bijpraten en overleggen
met collega Fabienne.
Je bent ook geen klassieke werknemer of zelfstandige maar krijgt een
vergoeding. Deze vergoeding wordt
niet belast, maar je bent wel sociaal
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verzekerd en bouwt pensioenrechten
op. Ook wanneer je ziek bent, krijg je
een uitkering.
Het kan ook belastend zijn voor
je gezin, dat hangt mee af van je
woonsituatie. Kleintjes maken nu
eenmaal lawaai, een studerende
tiener zet je daar best niet vlakbij.
Welke ondersteuning geeft de
dienst Onthaalouders precies?
Anne: De dienst Onthaalouders van
de gemeente organiseert vormingsavonden, waardoor je kennis altijd
up-to-date is. Daarnaast is er veel
ruimte voor overleg en gesprek. Bij
problemen staat de dienst klaar om
een oplossing te zoeken. De dienst
centraliseert de opvangaanvragen

en wijst in overleg met de onthaalouder kindjes toe. Na je werkdag
wacht je geen stapel papierwerk of
gedoe met administratie, rekeningen
en facturen, ook dat regelt de dienst.
Een groot voordeel is dat de dienst
groter materiaal als bedjes, park,
relax en eetstoelen gratis ter beschikking stelt. Zo moet je zelf niet zwaar
investeren.
Hoe blijf je het leuk vinden?
Anne: Ik krijg veel waardering van de
ouders, bijvoorbeeld als we werkjes
in elkaar knutselen. En uiteraard doe
je dit omdat je van kinderen houdt.
Ik maak hun eerste stapjes mee, hun
eerste woordjes, het lijken wel mijn
eigen kinderen.

ONTHAALOUDER WORDEN?
VRAGEN EN ANTWOORDEN
Wat zijn de voorwaarden, wat is de vergoeding?
Je vindt het allemaal op ikwordonthaalouder.be.
Hoe ziet een dag eruit? De dagindeling van Anne ziet er zo uit:
3 7.30 - 8 u.: eten voor de hele dag voorbereiden
3 8 - 9 u.: onthaal, verwelkomen kindjes
3 9 - 11 u.: samen spelen, knutselen, zingen
3 11 - 12 u.: middageten
3 12 - 14.45 u.: middagdutje, ondertussen ruim ik op en bereid ik het
vieruurtje voor
3 14.45 - 16 u.: vieruurtje en samen spelen, onthaalboekjes invullen
3 16 - 17 u.: vrij spelen

INFO: dienst voor Onthaalouders, T 02 378 25 27,
kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be.
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Kortjes

Inschrijvingen
schooljaar 2016-2017

Wil je je kind inschrijven in een Leeuwse basisschool voor
schooljaar 2016-2017? Dan kan je je vanaf 8 tot en met
26 februari aanmelden op http://aanmelden.sint-pietersleeuw.be. Wie geen internet heeft, kan terecht in het
OCMW, de bibliotheek of het buurthuis.

Stap 1: aanmelden

Ontruimen graven
Het college van burgemeester en schepenen heeft
beslist om de niet-geconcedeerde graven (gewone graven) op de begraafplaatsen van Zuun en Vlezenbeek te
ontruimen/ontbeenderen.
Op de begraafplaats van Zuun gaat het om perk 2 en
perk 11. Op de begraafplaats van Vlezenbeek gaat het
om perk 7 en een deel van perk 1.
Aan elk betrokken graf zal een bericht worden geplaatst
en dit bericht zal ook uithangen aan alle in- en uitgangen van deze begraafplaatsen. Nabestaanden beschikken sinds 10 september 2015 over een periode van 1 jaar
om de grafzerken en/of voorwerpen op de grafzerken
van de overledenen weg te halen. Na 10 september
2016 zullen alle resterende voorwerpen, evenals grafmonumenten in opdracht van het gemeentebestuur SintPieters-Leeuw worden verwijderd.
Een omvorming tot een concessie van deze
niet-geconcedeerde graven wordt niet
toegestaan.
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Als je kind nu al in een school is ingeschreven en daar
blijft, hoef je niets te doen. Wens je je kind voor het eerst
in te schrijven voor het schooljaar 2016-2017? Of gaat je
kind veranderen van school? Dan moet je je kind aanmelden.
TIP: duid bij het aanmelden verschillende scholen aan
in volgorde van voorkeur, zodat je kind zeker een plaats
heeft.
Let op! Als jouw kindje geboren is eind 2014, moet je je
zeker ook aanmelden! Jouw kindje stapt dan in op 1
september 2017.

Stap 2: inschrijven
Nadat je een brief of e-mail hebt ontvangen waarin
staat in welke school je kan inschrijven, contacteer je
zelf de school voor een afspraak. Inschrijven kan vanaf
21 maart tot en met 22 april in de school waar jouw kind
werd toegewezen.
INFO: Surf naar http://aanmelden.sint-pieters-leeuw.be of
bel 0492 34 60 00.

Met de
Kringwinkel
op kamp
Gaat jouw kind binnenkort op sporten boerderijklassen? Of gaat het
deze zomer op jeugdkamp? Dan kan
je terecht in de pop-upstore op 26
en 27 februari in zaal Zonnig Leven.
Je vindt er alles wat kinderen nodig
hebben op kamp: koffers, reiszakken, laarzen, spelletjes, slaapzakken,
noem maar op.

Animatoren
speelpleinwerking gezocht
Heb je ongelooflijk veel zin om tijdens de zomervakantie als animator of
hoofdanimator op het speelplein te staan? Of wil je stage lopen op ons
plein?
Vul zo snel mogelijk (ten laatste 29 februari) het kandidatuurformulier online in op www.sint-pieters-leeuw.be/animatoren. Via deze link vind je ook
alle verdere informatie.

Wat doet de speelpleinwerking?

Nieuwe
tarieven
De Lijn
Vanaf 1 februari past De Lijn haar
tarieven aan. Abonnementen en
dagpassen worden iets duurder.
De prijs van sms-tickets, biljetten en
rittenkaarten wijzigt niet. Kinderen
jonger dan 6 jaar reizen gratis met
bus en tram, maar ze moeten altijd
begeleid worden door een reiziger
van minstens 12 jaar. Vanaf 6 jaar
moet elke reiziger een geldig vervoerbewijs hebben.
INFO: www.delijn.be/nieuwetarieven.

Tijdens de speelpleinwerking in juli en augustus worden kinderen opgevangen van 2,5 tot 12 jaar. De animatoren en hoofdanimatoren zorgen ervoor
dat onze kinderen zich geen moment vervelen en met tegenzin terug
naar huis gaan. We bieden tal van activiteiten, spelen spelletjes, verkleden
ons en dit afgestemd op de leeftijdsgroep. We nemen verantwoordelijkheid ten aanzien van ouders en kinderen en zorgen ervoor dat iedereen
zich rot amuseert.

Voorbereiding en vergoeding
Beschik je nog niet over een animatorattest? Dan raden we je aan een
cursus van animator in het jeugdwerk bij een erkende organisatie te
volgen. Mits je aan de voorwaarden voldoet, kan je een deel van het
cursusgeld terugbetaald krijgen. Bel of mail ons voor meer informatie.
Animatoren met attest en hoofdanimatoren krijgen een vergoeding van
10,79 euro per uur, zonder attest en tijdens je stage ontvang je 32,71 euro
per dag.

Voorbereidingsdagen
Op 19 maart is er een voorbereidingsdag in Vlaams trefcentrum Laekelinde (Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw). Je leert er de andere animatoren
beter kennen, je komt er te weten met wie je in de zomer een team zal
vormen en je volgt er toffe en boeiende workshops.
INFO: jeugddienst, T 02 370 28 81, speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be
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Doe mee met het gemeentelijk klimaatactieplan

20% minder CO2 in 2020
Het Klimaatakkoord van Parijs uit december 2015 zal
de geschiedenis ingaan als het allereerste wereldwijde
klimaatakkoord. Ook China en de VS doen mee. Het zal
niet eenvoudig worden om de opwarming van de aarde
te beperken tot maximaal 2° C, het streefdoel is zelfs
1,5° C. Het akkoord van Parijs zal vanaf april door de
individuele VN-staten ondertekend worden en treedt
pas in werking als voldoende vervuilende landen het
bekrachtigd hebben.

Gemeentelijk klimaatactieplan
Gelijklopend met dit internationale engagement zetten
ook de provincie en gemeente hun beste beentje voor.
Eind vorig jaar vond de eerste provinciale klimaattop
plaats voor professionelen, scholen en burgers. Een provinciale klimaatstudie toonde aan dat Vlaams-Brabant
tegen 2040 klimaatneutraal kan worden.
In november keurde de gemeenteraad ons gemeentelijk
klimaatactieplan goed. Tegen 2020 moeten we 20 % minder CO2 uitstoten ten opzichte van referentiejaar 2011.
Het gemeentebestuur investeert hiervoor in de eigen
gebouwen, eigen wagenpark en openbare verlichting.

Transport
Maar het zijn vooral de bedrijven en de burgers zelf die
het verschil kunnen maken. 44 % van de CO2-uitstoot is
namelijk afkomstig van transport. Meer openbaar vervoer gebruiken, meer fietsen en zuinig rijden zijn voor de
hand liggende oplossingen voor particulieren. Elektrische
fietsen zijn ideaal voor wat langere afstanden. Wie maar
af en toe een auto nodig heeft of zijn auto weinig gebruikt, kan autodelen overwegen (www.autodelen.be).

Woningen
De CO2-uitstoot van particuliere woningen is goed voor
ongeveer een derde van het totaal! Hierin investeren
betekent: winst voor jou en het milieu!

WAT JIJ KAN
DOEN IN JE
WONING?

3 Isoleer maximaal
De goedkoopste energie is de
energie die we niet verbruiken. De
eerste stap is dus een goede isolatie
van het dak, de muren en de ramen. Zo verhoog je het comfort en
de EPC-waarde van je woning.
3 Installeer een condensatieketel
Met een condensatieketel voor gas
of mazout bespaar je makkelijk tot
20 % op de energierekening.
3 Produceer zelf energie
Zonnepanelen zijn, hoewel niet
meer gesubsidieerd, nog altijd zeer
rendabel! Ook een warmtepomp
kan voordelig zijn.
INFO: www.energiesparen.be
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Kyoto in
Groepsaankoop energierenovaties
Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei organiseert een
groepsaankoopactie voor volgende energierenovaties:
3 plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie;
3 muurisolatie (spouwmuur en buitengevelisolatie);
3 het laten vervangen van glas door beter isolerend
glas in bestaande raamkaders (niet de aankoop van
nieuwe ramen);
3 de vervanging van een oude verwarmingsketel door
een condensatieketel;
3 de plaatsing van zonnepanelen.
We vragen offertes aan bij lokale aannemers en installateurs die deze werken kwaliteitsvol tegen de beste
prijs kunnen uitvoeren. Deze aannemers en installateurs
komen zich voorstellen op de groepsaankoopavonden. Alle inwoners van het Pajottenland en Zennevallei
kunnen een gratis en vrijblijvende offerte laten opstellen
voor één van bovenstaande energierenovaties. De
voorwaarden van deze samenaankoopactie zijn geldig
tot 31 december.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met het
Educatief Centrum De Paddenbroek te Gooik,
T 02 306 45 62, info@paddenbroek.be.
In onze gemeente wordt een groepsaankoopavond
georganiseerd voor het laten vervangen van glas door
beter isolerend glas in bestaande raamkaders (niet de
aankoop van nieuwe ramen).
Waar: Kasteel Coloma, Jozef Depauwstraat 25,

1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Wanneer: Maandag 15 februari om 20 uur.
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Opvang en
onderwijs voor
vluchtelingen
Vorig jaar vroegen meer dan 30 000 vluchtelingen asiel
aan in ons land. Wie als asielzoeker wordt geregistreerd,
heeft recht op materiële opvang tijdens de behandeling
van zijn asielaanvraag. Daarom werd beslist om asielzoekers evenwichtig te verspreiden over alle Belgische
gemeentes. Niet alleen ons OCMW speelt bij die lokale
opvang een hoofdrol, ook het Sancta Maria-instituut en
Hilde Lemey van School zonder Grenzen die tekst en
uitleg geeft.
Links op de foto: Hilde Lemey, oprichtster van vzw ‘School zonder Grenzen’.

17 opvangplaatsen
De lokale OCMW’s spelen een belangrijke rol door opvangplaatsen aan te bieden onder de vorm van lokale
opvanginitiatieven (LOI). Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers (Fedasil) betaalt een toelage voor
deze opvang. Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw heeft
een lokaal opvanginitiatief van 17 plaatsen. In totaal zijn
er nu 15 vluchtelingen aan Sint-Pieters-Leeuw toegewezen. Zij wonen in verschillende wooneenheden verspreid
over de gemeente. Het gaat hier zowel over gezinnen als
individuele vluchtelingen.
Sint-Pieters-Leeuw dient voorlopig 12 extra plaatsen voor
vluchtelingen te voorzien. Dit is een indicatief cijfer dat
nog kan wijzigen. De criteria die gehanteerd werden om
dit cijfer te berekenen komen overeen met de Europese
normen. Het gaat over een aantal sociale indicatoren
zoals het aantal inwoners, het aantal mensen met een
leefloon, de armoedecijfers.

Vrijwilligers geven les
Het Sancta Maria-instituut in Lembeek heeft groen licht
gekregen om onthaalonderwijs te organiseren voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs vanaf
januari. Voor kinderen uit het basisonderwijs werd er al
onthaalonderwijs georganiseerd in scholen in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw.
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Maar niet voor alle kinderen is er direct opvang. Hilde
Lemey deed jarenlang internationale ervaring op met
vzw ‘School zonder Grenzen’ en schoot dan ook meteen
in actie.
Hilde legt uit: “Momenteel geven we les aan zeven
kinderen van 6 tot 13 jaar uit Irak, Guinea, Brazilië en
Afghanistan. Die zijn doorverwezen door officiële instanties en kunnen doorstromen naar het gewone onderwijs
zodra er plaats is. We werken vooral aan taalvaardigheid
via spel en expressie. Via deze spelvormen kunnen ook
hun gevoelens over de oorlog en hun eigen vluchtverhaal aan bod komen. Werken aan rekenen is moeilijker
aangezien een aantal kinderen onze cijfers niet kent.
Dit proberen de leerkrachten op te vangen door oefeningen logisch denken uit te werken. Alle vrijwillige
leerkrachten hebben in de kerstvakantie een vorming
gekregen over de principes van ‘taal leren door handelen’ en over omgaan met oorlogstrauma’s en de
daarbij gepaard gaande gevoelens bij kinderen. Onze
vrijwilligers zijn allemaal leerkrachten of gepensioneerde
leerkrachten die vijf halve dagen per week les geven
aan deze kinderen.”

WIST JE DAT ...
3 Niet alleen Sint-Pieters-Leeuw extra vluchtelingen
opvangt, maar ook al onze buurgemeenten.
Een overzicht:

DROGENBOS
LENNIK
PEPINGEN
SINT-GENESIUS-RODE
BEERSEL
SINT-PIETERS-LEEUW
HALLE
DILBEEK

WAT KAN JIJ DOEN?
3 Op www.vluchtelingenwerk.be vind je veel informatie
en kan je je opgeven als vrijwilliger.
3 Wil je een woning verhuren aan asielzoekers? Dat kan
via Vluchtelingenwerk Vlaanderen of het OCMW van
Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 03 50.
3 In Halle startte ‘vzw Halle Zonder Grenzen’ met een
vrijwilligerswerking voor vluchtelingen.
Neem contact op met deze groep via
• arne.proesmans@telenet.be, T 0475 36 84 31
• wim.vereeken@acv-csc.be, T 0477 73 89 26
3 Kinderen van vluchtelingen die tot op heden geen
plaats vinden in een school worden door de vrijwilligers van ‘vzw School Zonder Grenzen’ opgevangen.
Wie (gepensioneerd) leerkracht van opleiding is en
wil meehelpen, kan contact opnemen met
Hilde Lemey, hilde.lemey@gmail.com.

3 De vluchtelingen die nu in België opgevangen
worden, zijn voornamelijk afkomstig uit

27,7% IRAK

18,7% SYRIË
10,0% AFGHANISTAN
7,1% SOMALIË
3

In het asielcentrum van het Rode Kruis
in Alsemberg
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Activiteitenkalender

FEBRUARI

in Sint-Pieters-Leeuw

Meer activiteiten op www.uitinsint-pieters-leeuw.be

MAANDAG 1 FEBRUARI
Blijf stress de baas. Een korte periode van acute stress is op zich geen
probleem en geeft je zelfs dat extra
duwtje in de rug dat je soms nodig
hebt om je doel te bereiken. Chronische stress daarentegen vormt
een gezondheidsrisico en leidt tot
lichamelijke, mentale en emotionele klachten. Met steun van CM in
Parochiezaal Zuun van 20 tot 22 uur.
Basisprijs: 3 euro; niet leden: 5 euro.
Info: hildedeblieck@telenet.be.
MAANDAG 1, 15 EN 29 FEBRUARI
Wandeling. Wandeling van +/- 8
km, vertrek gemeentehuis van 13.30
tot 15.30 uur. Info: je.schets@gmail.
com. Org.: Femma Sint-Pieters-Leeuw
Centrum.
MAANDAG 1 TOT 29 FEBRUARI
Yoga Vlezenbeek. Op een ontspannen manier worden bewegingen en
yogahoudingen aangenomen die
de wervelkolom soepel maken en
diep inwerken op elk lichaamsdeel,
op de organen en gewrichten, op
de klieren, op de bloedcirculatie en
ademhaling. Eveneens mogelijkheid
tot meditatie. CC De Merselborre,
maandag van 10 tot 11.30 uur en van
18.30 tot 20 uur, dinsdag van 20 tot
21.30 uur, woensdag van 9 tot 10.30
uur. Info: yoga-vlezenbeek@hotmail.
com. Org.: yoga-Vereniging Vlezenbeek.
MAANDAG 1 TOT 29 FEBRUARI
Damesturnen. Op maandag van
20.15 tot 21.15 uur worden grondoefeningen aangeboden in combinatie
met rek- en strekoefeningen. Kom
gerust eens proberen! ’t Populiertje.
Basisprijs: 80 euro. Info: 02 532 13 84,
kristel.stoffels@telenet.be.
DONDERDAG 2 EN 16 FEBRUARI
Lessenreeks G-tafeltennis. Revalidatiehuis Inkendaal van 18 tot 19 uur.
Info: 02 53 15 352, inge.slagmeulder@
inkendaal.be.
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DINSDAG 2 TOT 23 FEBRUARI
Zwemmen. Op dinsdagavond kunnen volwassenen leren zwemmen,
gewoon op eigen ritme baantjes
trekken, hun stijl verbeteren of aanleren, o.l.v. een gekwalificeerde trainer.
Info: fvandersteen@telenet.be.
WOENSDAG 3 TOT 24 FEBRUARI
Aqua-gym. Een gemakkelijke en toegankelijke sport die heilzaam is voor
het lichaam, het hart en de moraal.
Dankzij aqua-gym kun je je spieren
verstevigen, je hartritme en bloedsomloop. Info: francoise@waterleeuwen.be, www.waterleeuwen.be.
Org.: Zwemclub De Waterleeuwen.
DONDERDAG 4, 18 EN 25 FEBRUARI
Vrouw in beweging, van stress naar
evenwicht. Voor alle vrouwen die
terug thuis willen komen in deze drukke tijden. Anderhalf uurtje voor jou,
gewoon genieten en ontspannen.
Met oefeningen uit de Healing Tao
en relaxatie op het einde van de les.
Life is beautiful van 20 tot 21.30 uur.
Basisprijs: 5 euro. Info: hildedeblieck@
telenet.be. Org.: Femma Sint-PietersLeeuw Zuun.
VRIJDAG 5 FEBRUARI
Tribute to the Goldies - Tom Jones Engelbert Humperdinck - Roy Orbison
e.a. Gebracht door Doran - Michael
Heaven - Tim Tesley en Rudy Clark.
Deze schitterende stemmen brengen
jullie met prachtige vertolkingen terug
in de tijd! Plaatsen beperkt. Reservaties 0470 34 90 75 - Tickets: 15 euro
CC De Merselborre van 20 tot 23 uur.
Info: 0470 34 90 75.
VRIJDAG 5 TOT 26 FEBRUARI
Scrabble. Voor beginners elke vrijdag
van 9.30 tot 12 uur en voor gevorderden elke vrijdag van 13.30 tot 16.30
uur in LDC Negenhof. Info: mjmeert@
skynet.be. Org.: Scrabbleclub “Negenhof”.
ZATERDAG 6 FEBRUARI
Maria lichtmis. Opluisteren van de
eucharistieviering voor Maria Lichtmis
door het parochiekoor Jan Ruusbroec. Parochiekerk Ruisbroek om 17
uur. Info: 02 377 06 90.

ZATERDAG 6 FEBRUARI
Digifestival. Ook dit jaar organiseert
Fotoclub Open Vizier haar jaarlijks
digifestival voorafgegaan door een
fotowedstrijd. Tijdens dit festival
projecteren wij niet alleen eigen werk
maar ook een uitgebreide selectie uit
de deelnemende wedstrijdfoto’s. Zoals gewoonlijk maken wij er een feest
van, niet alleen beeld en klank is
voorzien maar ook drank en een hapje. Deelnemen aan wedstrijd: “openvizier@gmail.com”. Zaal Ons Huis om
20 uur. Info: openvizier@gmail.com.
Org.: OpenVizier.
MAANDAG 8 EN 22 FEBRUARI
Wandelen. Wandelen langs de landelijke wegen van onze mooie gemeente en wijde omgeving. Vertrek
gemeentehuis van 13.30 tot 15.30
uur. Info: 02 377 87 50, vrouwen-metvaart@hotmail.com. Org.: KVLV-SintPieters-Leeuw.
WOENSDAG 10 FEBRUARI
Poppentheater De Neus speelt Prins
Carnaval. Sterke en spannende
verhalen met een goed einde, daar
zorgen meneertje Pom en de kinderen voor. De kinderen kiezen de
beste prins carnaval, wie de meeste
punten heeft is gewonnen! Parochiecentrum van 14.30 tot 16.30 uur.
Basisprijs: 3 euro. Info: 02 377 19 44,
gezinsbond.spl@telenet.be, www.gezinsbond-leeuw.be. Org.: Gezinsbond
afdeling Sint-Pieters-Leeuw.
DONDERDAG 11 FEBRUARI
Kalligrafie - Voorjaar 2016. Van 19.30
tot 22 uur in CC Coloma – Albrechten Isabellazaal. Prijs: 75 euro of 60
euro bij gebruik van eigen materialen
voor een reeks van 8 avonden.
Info: http://colomaspl.be.
Org.: CC Coloma.
ZONDAG 14 FEBRUARI
Dorpscafé Vlezenbeek. Kom na de
kinderviering in de kerk van Vlezenbeek een trappist degusteren (of een
lekkere Italiaanse koffie proeven).
Ave-MariaBasisschool van 11 tot 13
uur. Info: www.kwbvlezenbeek.be.
Org.: KWB Vlezenbeek.

DINSDAG 16 FEBRUARI
Naaisalon. Wil jij ook je eigen rokjes maken? Of moet je een nieuwe broek inkorten? Je kunt in een
naaisalon terecht om te leren hoe
je een rits vervangt, een zoom inlegt
of een knielap opzet, maar ook om
je allereerste avondkleedje in elkaar
te leren stikken. Sint-Pieters-Leeuw
Parochiecentrum van 19 tot 21.30 uur.
Info: 02 378 39 64, vellemans.chris@
gmail.com. Org.: Femma Sint-PietersLeeuw Centrum.
WOENSDAG 17 FEBRUARI
Koken met vis, lekker en licht. Vis
beschikt over alle troeven om gewaardeerd te worden. Dankzij de
hoge voedingswaarde van vis bevelen voedingsdeskundigen sterk aan
om één- tot tweemaal per week vis
te eten. Parochiecentrum Zuun van
19.30 tot 22 uur. Basisprijs: 5 euro; niet
leden: 8 euro. Info: hildedeblieck@
telenet.be. Org.: Femma Sint-PietersLeeuw Zuun.
ZONDAG 21 FEBRUARI
Familieyoga. Anderhalf uur de tijd
uittrekken om samen te genieten, te
bewegen, tot rust te komen. Yoga-ervaring niet vereist, we sluiten

Cultuurcentrum

af met een door de kinderen steeds
zeer gesmaakt ‘aperitief-moment’.
Gaspeldorenhof van 10 tot 11.30 uur
25 euro: prijs voor één ouder + één
kind, per bijkomende ouder of kind 8
euro, max 2 kinderen per ouder. Info:
www.dayayoga.be.
DINSDAG 23 FEBRUARI
Heerlijke gerechten met supergranen.
Quinoa, spelt, boekweit, haver, gerst,
gierst ... Deze smakelijke granen maken nauwelijks deel uit van ons eetpatroon, terwijl ze heel veel goede
eigenschappen hebben. Tijd om ze in
deze workshop beter te leren kennen
en te bereiden! Sint-Pieters-Leeuw
Parochiecentrum van 19 tot 21.30 uur.
Info: 02 377 97 10, anniewalravens2@
hotmail.com. Org.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
WOENSDAG 24 FEBRUARI
Bloemschikken. We halen het prille,
nieuwe leven in huis. Bij de inschrijving
via mail wordt de materiaallijst toegestuurd. Parochiecentrum Zuun van
19.30 tot 22 uur. Basisprijs: 3 euro; niet
leden: 5 euro. Info: hildedeblieck@
telenet.be. Org.: Femma Sint-PietersLeeuw Zuun.

DONDERDAG 25 FEBRUARI
Naaien: Eenvoudige jurk. Je gaat
aan de slag met een patroon uit een
naaimagazine of patroonpakket. Je
wordt bij iedere stap begeleid door
de lesgeefster en je oefent verschillende afwerkingstechnieken. Zonnig
Leven van 19 tot 22 uur. Basisprijs: 6
euro; niet-leden: 12 euro. Info: 02 377
87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.
com. Org.: kvlv sint-pieters-leeuw.
ZONDAG 28 FEBRUARI
Regionale kleuterhappening. Voor
kleuters van 3 tot 6 jaar, onder begeleiding van de ouders. De kleuters
vinden er een uiteenlopend aanbod
van springkastelen, fietsjes, pedalo’s,
ballenbad, doolhof, klim- en klauterparcours. Sporthal Ruisbroek van
14 tot 17 uur. Prijs: 3 euro. Info:
www.hallesport.be.
MAANDAG 29 FEBRUARI
Bloemschikken met amaryllis. Samen
met de lesgeefster creëer je stap
voor stap je eigen bloemstuk. Parochiezaal om 19.30 uur. Info: 02 532
27 49. Org.: KVLV Vrouwen met vaart
Oudenaken/Berchem.

COLOMA

GITAARVERTELLINGEN

AXL PELEMAN
Vrijdag 12 februari – 20.30 uur

Een mensenleven wordt dikwijls bepaald door een voorwerp. In het geval van Axl
Peleman zijn dat zijn gitaren.
Het zijn stuk voor stuk trouwe
compagnons die hem in alle
fasen van z’n leven hebben
begeleid. Ze hebben trouwens allemaal een naam:
Patrick, Spike, Jan, Martin…
Ze zijn z’n oudste en trouwste
vriendenkring.
Waar: CC De Merselborre.
Prijs: 10 euro.

CIRCUSVOORSTELLING

ZIRKUS N°1
Zaterdag 27 februari – 15 uur

Een spectaculaire en intieme circusvoorstelling met mini-bascule. Twee jongelui ontdekken al spelenderwijs een
magische wereld in een berg materiaal, waar allerlei
attributen een eigen leven gaan leiden. Voor je het weet
nemen ze je mee op een avontuur waar alles mogelijk is.
Jokke en Joren brengen dertig minuten vliegend theater:
een compacte en flexibele voorstelling, voor alle leeftijden, met acrobatie, humor en liefde als uitgangspunt.
Waar: CC De Merselborre.
Prijs: 6 euro.
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Intergemeentelijk woonbeleid in de steigers
In 2013 startten Sint-Pieters-Leeuw, Halle en hun respectievelijke OCMW’s met
het samenwerkingsverband Woonbeleid Zennevallei. Doel was om de huisvestingsproblemen in onze streek gezamenlijk aan te pakken. Met de hernieuwing van de driejaarlijkse werkingsperiode geeft Woonbeleid Zennevallei ook
een aanzet om tot een gemeenschappelijk woonbeleid te komen. Tijd dus om
de balans op te maken: Els Lehouck, woonbegeleider van Woonwinkel Zennevallei, geeft tekst en uitleg.
“Het Woonwinkelloket is ondertussen
goed ingeburgerd en bekend bij de
inwoners van Leeuw”, legt Els Lehouck uit. “Onze Woonwinkel opende drie jaar geleden, die in Halle
bestond al. De helft van de bezoekers komt met vragen over sociaal
huren. Dertig procent heeft vragen
over premies voor verbouwingen of
energiezuinige maatregelen. Twaalf
procent van de vragen gaat over
huurwetgeving of procedures voor
het vredegerecht. We beantwoorden een sociale nood door mensen
in deze soms moeilijke materie wegwijs te maken. Dat is essentieel, want
woonkwaliteit is van grote invloed op
leefkwaliteit.”
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1478 leegstandsbezoeken
Naast deze klantgerichte dienstverlening heeft de Woonwinkel veel
kennis verworven over leegstand en
woonkwaliteit. “We werken nauw
samen met de dienst Ruimtelijke Ordening om leegstand aan te pakken.
Onze technisch adviseur gaat op
pad om vaststellingen te doen van
woningen op de leegstandslijst en
doet ook vooronderzoeken inzake
woonkwaliteit”, vertelt Els Lehouck.
“Zo deden we in 2015 voor leegstand
1487 bezoeken in Sint-Pieters-Leeuw,
die tot 79 effectieve vaststellingen
leidden. In 2015 ging ook de werkgroep Woonkwaliteit van start. Daarin
worden concrete dossiers besproken

waarbij de politie en het OCMW zijn
betrokken.”

Intergemeentelijk
woonbeleid
Naast dienstverlening aan de bevolking en toezicht op leegstand en
woonkwaliteit coördineert Woonbeleid Zennevallei overleg om een
intergemeentelijk woonbeleid te
ontwikkelen. De woonbeleidsvisie
waarvoor de Woonwinkel het voorbereidende werk heeft geleverd,
wordt begin 2016 ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Daaruit zullen concrete acties worden afgeleid.
INFO: Woonwinkel Zennevallei,
www.woonwinkelzennevallei.be.

Jubilarissen

Diamanten bruiloft

3 december
Jean Ragé (81) en Jeanette De Neef (78)

Wegenwerken
STRAAT

AARD WERK

AANNEMER

AANVANGSDATUM

VOORZIENE
EINDDATUM

OP- OF
AANMERKINGEN

Brabantsebaan/
Gaasbeeksesteenweg/
De Elst/
Pepingensesteenweg (1)

verbeteringswerken
(riolering + wegenis)

Wegebo nv
Brussel

1 september 2014

maart 2016

doorgaand
verkeer
onderbroken

Bergensesteenweg (2)

vernieuwen gasleiding-vervangen
electriciteits(koper)
net

Iverlek/Eandis voorjaar 2016

Bergensesteenweg

Sonderingen

Soga nv

18/1/2016

1/2/2016

Plaatselijke
hinder

Vlezenbeeklaan

Rioolrenovatie

Sodraep

4/2/2016

16/2/2016

Doorgaand
verkeer
onderbroken

Vlezenbeeklaan

Lokale
onderhoudswerken

Strabo

4/2/2016

16/2/2016

Doorgaand
verkeer
onderbroken

(1) Brabantsebaan (SPL) / Gaasbeeksesteenweg (Halle) –
De Elst – Pepingensesteenweg
De verbeteringswerkenswerken strekken zich uit langsheen:
- de Brabantsebaan: tussen Labbeekstraat (wijk Windmolenken) en kruispunt met Pepingensesteenweg (Mechelsgat);
- de Elst;
- de Pepingensesteenweg: tussen kruispunt Mechelsgat en
ingang recyclagepark.

Plaatselijke
hinder

Fase I t.e.m. IV: Brabantsebaan en De Elst (kruispunt Mechelsgat niet inbegrepen) – tot midden september 2015.
Fase V: Pepingensesteenweg (inclusief kruispunt Mechelsgat) –
vanaf oktober 2015 tot maart 2016 – doorgang is volledig
afgesloten!.
(2) Bergensesteenweg: traject tussen Ruisbroeksesteenweg en
A.Van Cotthemstraat/Groot-Bijgaardenstraat
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#LeeuwLeeft
Leeuw Leeft meer dan ooit! Ga je binnenkort naar één van de evenementen,
georganiseerd of ondersteund door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, neem
dan zeker een leuke foto en gebruik #LeeuwLeeft!

De Leeuwse Collega’s

Nieuwjaarsetentjes, ook in Leeuw!

Jeugdraad SPL

Nieuwjaarsreceptie
jeugdraad

Hansina Dereymaker

Zonnige zondagochtend op
de Ruisbroeksesteenweg!

Julien Steens
Kerstdorp Leeuw

Groep Intro

Graffiti workshop in
Buurthuis 1601

Julien Steens

Kerstcorrida Leeuw

Marktkramers
vrijdagmarkt

Marktleider in de bloemetjes!

