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Kijk ik fiets!
© Tineke De Vos

Lees meer op pag. 9.

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

Beste Leeuwenaar,
Als gemeentebestuur en -personeel kiezen we meer
dan ooit voor onze trouwe tweewieler om korte verplaatsingen te doen. Doe je mee? Registreer je op
www.mijnkorteritten.be en win leuke prijzen!
In 2011 werd onze gemeente trouwens reeds genomineerd als “beste fietsgemeente van Vlaanderen”. De
verhoogde en gescheiden fietspaden, die de afgelopen jaren werden aangelegd, zijn uitstekend. Naast de
veiligheid voor de fietsers, leveren ze een vernauwend
straateffect op, waardoor dit snelheidsremmend werkt.
De haagjes zijn naast een afscheiding voor de fietser
ook prima om het parkeren op voet- en fietspaden te
vermijden.
Het bestuur wil de fietsinfrastructuur verder verbeteren.
Naast het recent aangelegde fietspad op de Pelikaanberg, zijn er dossiers lopende voor de Pepingensesteenweg, de Galgstraat en de Postweg. Op de vernieuwde
Fabriekstraat zullen we werken met fietssuggestiestroken.
Neem dus gerust je fiets voor kleine verplaatsingen.
Luc Deconinck,
burgemeester

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

INTERESSANTE DATA!

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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Wekelijkse vrijdagmarkt

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

Gemeenteraad

26 mei 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

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

Inschrijvingen schooljaar
2016-2017
De aanmeldperiodes voor schooljaar 2016-2017 en kinderen geboren in
2014 zijn voorbij. Is je kind toch nog niet ingeschreven? Dan kan je vanaf
2 mei 2016 rechtstreeks inschrijven in de school voor de resterende vrije
plaatsen.
Op 29 april worden de resterende vrije plaatsen bekendgemaakt op de
website aanmelden.sint-pieters-leeuw.be.
INFO: dienst Onderwijs, T 02 371 22 38.

Zaterdag 11 juni

Leeuw Rinkt
De negende editie van Leeuw Rinkt
heeft plaats op zaterdag 11 juni vanaf 17 uur aan De Rink.

Open maand in de
Kunstacademie

Leeuw Rinkt wordt opnieuw een gezellige avondhappening waar je kan genieten van muzikale optredens, kuieren
langs de kraampjes en bijpraten op
een terrasje. Het ideale moment om af
te spreken met je familie en vrienden!
Kunstkring Open Atelier organiseert die
dag zijn jaarlijkse barbecue.

In de maand mei stelt de
Leeuwse Kunstacademie alle
ateliers open voor het publiek:
kinderen, jongeren en volwassenen kunnen gedurende
een volledige maand gratis
aan de lessen deelnemen.
Maak kennis met grafische
technieken, kleurstudie, waarnemingstekenen, boetseren
en algemene beeldende
vorming en meer.

© Tineke De Vos

Deze open maand is een
perfecte instapperiode voor
leerlingen die in september
willen inschrijven voor het
nieuwe schooljaar.

Interesse: raadpleeg de schoolbrochure voor de openingsuren van de
academie op www.sint-pieters-leeuw.be/kunstacademie.
INFO: kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be,
Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

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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Zondag 22 mei

Opendeurdag in
dienstencentrum
’t Paviljoentje
Dinsdag 24 mei

Praten over
dementie
Ken je iemand met dementie of wil
je er meer over weten? Praten helpt.
Op dinsdag 24 mei 2016 komt Hilde
Vanderlinden, psychologe, praten
over ‘Als gedrag een uitdaging
wordt’. Iedereen is welkom!
Waar: WZC Sint-Antonius,
Jules Sermonstraat 17.
Wanneer: dinsdag 24 mei om 19.30
uur. Deuren open vanaf 19 uur.
Einde voorzien rond 21.30 uur.

Zondag 22 mei is het feest in Ruisbroek. Dienstencentrum ‘t Paviljoentje
zet de deuren wijd open voor een leuke dag vol activiteiten. Tegelijk een
ideale gelegenheid om kennis te maken met de werking van het dienstencentrum, de serviceflats te bekijken en het volledige aanbod te ontdekken!

Programma
•
•
•
•
•
•

Een variatie van hapjes en dranken.
Rondleiding in de serviceflats om 15.30 en 16.30 uur.
Live-muziek met Rudi.
Zangkoor: Vlaamse liedjes door anderstaligen 16 uur.
Petanquetornooi met mooie prijzen (inschrijven per ploeg).
Tombola.

Tijdens de opendeurdag kan je kennismaken met onze werking. Maar ook
op andere dagen ben je welkom. Wij zijn open het hele jaar door op werkdagen van 9.30 uur tot 17.15 uur.
Het dienstencentrum is voornamelijk een ontmoetingsplaats waar je gebruik kan maken van heel wat diensten. Je kan er ook leren aan de hand
van vormingen en lessen en de benen strekken tijdens heel wat sportactiviteiten.
Iedere maand verschijnt ons programmaboekje waarin je al de activiteiten van de maand terugvindt. Het is gratis te verkrijgen in de dienstencentra en te lezen op onze website www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be (klik door
naar “lokale dienstencentra” en dan naar “ons programmablaadje”).
INFO: Lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A,
1601 Ruisbroek, Karin Poldervaart, centrumcoördinator, T 02 377 03 55,
karin.poldervaart@ocmwspl.be.

4

INFOLEEUW • MEI 2016

Naar een woonzorgcentrum?
De beslissing om naar een
woonzorgcentrum te gaan is
niet meteen de gemakkelijkste.
Veel ouderen kunnen met extra
hulp toch nog lang thuis blijven wonen. Schoonmaakhulp,
verzorging aan huis, vrijwilligersvervoer, maaltijden aan huis:
het aanbod is enorm. Maar wat
als een opname onvermijdelijk
blijkt te zijn?

Tijdig inschrijven
Tijdig inschrijven voor een woonzorgcentrum is nodig, want de wachtlijst kan
flink oplopen van wel 2 tot 5 jaar. Inschrijven verplicht je tot niets. Het is voornamelijk een slimme voorzorgsmaatregel, om voorbereid te zijn.

Kortverblijf als tussenstap
Je kan ook kiezen voor een kortdurende opname. Zo kan de betrokkene zelf
ervaren wat het is om te wonen in een woonzorgcentrum. Dit is ook een manier
om familieleden en verzorgers tijdelijk de zorgdruk van de schouders te nemen.
Kortverblijf wordt ook vaak gedaan tijdens de vakantieperiode van mantelzorgers, na een ziekenhuisopname of wanneer een oudere moet herstellen van
een breuk of ernstige ziekte.

Definitieve opname
Wanneer thuis- en mantelzorg niet meer voldoende hulp kunnen bieden, dringt
een definitieve opname zich op. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer
een oudere niet meer de trap op kan, zich niet meer alleen kan aan- of uitkleden, en dergelijke meer. Dan neem je best contact op met het woonzorgcentrum.
De maatschappelijk assistent van het woonzorgcentrum kan je wegwijs maken
in de aanloop naar een opname in een woonzorgcentrum. Aan de hand van
een bevraging en meting (KATZ-schaal) kan zij het best aangeven wanneer
een opname nodig is en kan.
INFO: WZC Zilverlinde, Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

T 02 370 88 80, zilverlinde@ocmwspl.be, www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be.
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16 - 23 mei 2016

Week van de opvoeding
Praten met kinderen, hoe doe je dat?

Kinderen opvoeden, het is een hele klus! En dan willen we ook nog graag dat ze
zich goed in hun vel voelen en komen vertellen wanneer er hen iets dwars zit. Hoe
doe je dat als ouder?

BROCHURE
AANVRAGEN
Vraag je brochure aan rond
een opvoedkundig thema
via de website:
www.sint-pieters-leeuw.be/
weekvandeopvoeding.

Tijdens deze avond leer je een aantal communicatietechnieken die makkelijk
hanteerbaar zijn in je contact met kinderen tot twaalf jaar. Ze zijn erop gericht om
de achterliggende gevoelens en reacties van het kind beter te begrijpen.
We gaan praktijkgericht werken met voorbeelden.
Wanneer: donderdag 19 mei 20 – 22 uur.
Waar: Vlaams Trefpunt Laekelinde (zolder), Lotstraat 6,
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Lesgever: Kroost – praktijk voor vorming en kindertherapie.
Contact: jeugddienst, jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be, T 02 370 28 80.
Vooraf inschrijven wenselijk.

Positief opvoeden

Maar wat betekent positieve opvoeding? Waar ligt de grens met verwennen?
In deze sessie pak je het aan en kijken we naar de effecten bij kinderen.
Wanneer: maandag 23 mei 19 – 22 uur.
Waar: Merselborre, Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek.
Lesgever: K+.
Contact: dienst Kinderopvang,
kinderopvang@sint-pieters-leeuw.be, T 02 378 25 27.
Vooraf inschrijven wenselijk.
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Workshop

‘Peuters in actie’
Jonge kinderen brengen veel tijd voor een of ander
scherm door, maar bewegen steeds minder. Door dit
gebrek aan beweging lopen ze risico op bewegingsachterstand.
Omdat de peuterperiode een essentiële fase is in de ontwikkeling van een kind willen we bewegen en spelen op
deze leeftijd extra stimuleren met deze workshop ‘peuters
in actie’. Tussen 1,5 en 3 jaar zijn spelen, lopen, springen,
dansen, kortom bewegen, de belangrijkste bezigheden
van een kind. Een sterke motorische ontwikkeling legt de
basis voor de latere, complexe vaardigheden.
De workshop laat je ontdekken hoe je je kind kan aanzetten om bewegend te spelen en geeft beweegtips
waarmee je thuis gemakkelijk aan de slag kan.
Wanneer: 26 mei om 9.30 – 10.30 uur.
Waar: lokaal dienstencentrum Negenhof,
Sint-Stevensstraat 62.
Prijs: gratis.
INFO: Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw,
huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be.

Ziek kind en
opvang nodig?
De dienst Opvang zieke kinderen is er om je te helpen.
Vanaf 1 april kan je terecht op het nummer 0499 233 284
om opvang te regelen. Bel voor 18.30 uur ’s avonds en de
volgende dag kan een verzorgster aan huis komen voor de
opvang van jouw kind. Ze brengt zelf spelmateriaal mee en
kan ook tegemoetkomen aan jouw vragen rond verzorging.
• De opvang kan vanaf 7 uur tot 19 uur, met een maximum
van 9 uren opvang per dag.
• De opvang is bedoeld voor kinderen tussen 0 en 12 jaar.
Een doktersattest is nodig.
• De prijs per uur bedraagt 3 euro. Een sociaal tarief is mogelijk.
Ben je aangesloten bij een ziekenfonds, check dan eerst
even of je recht hebt op gratis opvangdagen of op korting.
INFO:

• Tinne De Keyser, 3WPlus, tinne.dekeyser@3wplus.be.
• Aurelie Vannieuwenhuyze, coördinator Huis van het kind,
T 02 371 06 52, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be.
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Nieuw initiatief

Groepsopvang
samenwerkende
onthaalouders
Binnenkort stelt het gemeentebestuur van Sint-PietersLeeuw een ruimte ter beschikking waar twee samenwerkende onthaalouders kinderopvang kunnen organiseren.
De onthaalouders zullen zich moeten aan sluiten bij de
gemeentelijke dienst voor Onthaalouder.

© Tineke De Vos

Ben jij geïnteresseerd om als samenwerkende onthaalouder aan de slag te gaan? Hou dan zeker de volgende
editie van infoLeeuw of de gemeentelijke website in de
gaten!

Zondag 5 juni

Meer informatie over de werking van onthaalouders
aangesloten bij een dienst kan je vinden op de website
www.ikwordonthaalouder.be.

Leer fietsen op 2 wielen

INFO: dienst voor Onthaalouders

- Veerle Pické, diensthoofd,
veerle.picke@sint-pieters-leeuw.be, T 02 378 25 27.
- Sonja Timmermans,
vervangend dienstverantwoordelijke,
sonja.timmermans@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 378 25 27.

KIJK! IK FIETS!
Met behulp van nuttige tips van ervaren monitoren en
actieve begeleiding van de ouders fietst jouw kind binnen de kortste keren op twee wielen!
De les is geschikt voor kindjes die reeds vlot kunnen
fietsen met steunwieltjes. Je kind moet over een eigen
fiets beschikken en moet met de voeten aan de grond
kunnen.
De plaatsen zijn beperkt, snel inschrijven is de boodschap!
Waar: Parking sporthal A.J. Braillard,
Wandelingstraat 52, 1601 Ruisbroek.
Wanneer: Zondag 5 juni van 10 tot 12 uur.
De lessen vinden ook plaats in Beersel, Drogenbos,
Dilbeek, Halle en Sint-Genesius-Rode. Het programma is
verkrijgbaar via de sportdienst.
Prijs: 5 euro per persoon.
Inbegrepen: les van een ervaren lesgever / koek / fruitsap /
verzekering.
INFO & INSCHRIJVEN: Sportdienst,
T 02 334 21 61, sportdienst@sint-pieters-leeuw.be.
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Vrijdag 17 en zaterdag 18 juni

Pajotse400 met
Begijn Le Bleu
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni gaat de
vernieuwde editie van de Pajotse400 van start.
In dit wielerevenement moeten de deelnemers
400 km binnen de 24 uur afleggen. Dit jaar is de
startlocatie de wielerpiste van Affligem.
Comedian Begijn Le Bleu wordt ambassadeur
van het evenement.

“Ambassadeur zijn van de Pajotse400 is een eer, omdat in
deze tocht niet alleen het sportieve aspect telt. Het wordt
ook een volksfeest in het prachtige Pajottenland. Troeven
genoeg om er een onvergetelijke 24 uur van te maken vol
spanning, kameraadschap en doorzettingsvermogen”.
BEGIJN LE BLEU, Bekende Vlaming, fietsgekke comedian en alom bekend van het
programma ‘Foute Vrienden’, zet zijn schouders onder de Pajotse400.

Nieuwe start- en aankomstplaats
van de Pajotse400 is de wielerpiste in
Affligem. Het grootste deel van het
traject wordt in het heuvelachtige
Pajottenland gereden. De deelnemers krijgen zeker een pittig parcours
voorgeschoteld, dat is opgedeeld
in vier lussen van 100 kilometer. Die
moeten de renners een stuk in groep
en een stuk op eigen tempo afleggen. Elke lus start en eindigt met
enkele rondjes op de wielerpiste.

(of 1600 rondjes) af te leggen. De
teams bestaan uit minimum 4 en
maximum 10 personen. Tussendoor
kunnen ze de deelnemers van de
Pajotse400 aanmoedigen, die maken
immers op zaterdagmiddag nog
een tussenstop op de piste vooraleer
ze aan hun laatste lus van 100 km
beginnen.

Volledig op de piste

Wie 400 km te uitdagend vindt, kan
ook de Pajotse400 met een fietsmaat
rijden. Je rijdt dan, samen of in estafettevorm, elk 200 km.

Ook nieuw dit jaar is de Pajotse400
op de wielerpiste. De hele zaterdagnamiddag kunnen geïnteresseerden
in teamverband rondjes komen rijden
op de wielerpiste met als doel 400 km

“Met dit evenement willen we het
Pajottenland promoten als uitdagende en fietsvriendelijke regio”, zegt
Marc Florquin, gedeputeerde voor

sport. ‘De wielerpiste van Affligem is
symbolisch en praktisch een interessante plaats om de Pajotse400 te organiseren en de ideale gelegenheid
om meer mensen met de wielerpiste
te laten kennismaken’.
De organisatie ligt in handen van de
sportregio’s Pajottenland en Zuidwest Rand in samenwerking met de
provincie Vlaams-Brabant en sinds dit
jaar ook een aantal vrijwilligers.
INFO:

- www.pajotse400.be
- www.vlaamsbrabant.be
- Fietsersbondafdeling van
Sint-Pieters-Leeuw.
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Ruisbroek

Bibliotheek Ruisbroek
verhuist!
Vanaf woensdag 4 mei verhuist de bibliotheek in Ruisbroek naar het
dienstencentrum ‘t Paviljoentje. Dat is helemaal niet ver weg, zoals je op
dit kaartje kan zien.
Het bibliotheekpunt is elke woensdag open van 14 tot 16 uur. We zijn
heel trots op ons nieuw plekje. We willen er een kleine, mooie en actuele
collectie aanbieden, waarin iedereen wel iets interessants vindt.
Bij het afhaalpunt kan je alle weekdagen van 9.30 tot 17 uur terecht om
je boeken, cd’s, dvd’s en spelletjes binnen te brengen en op te halen.

Afhaalpunt?
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Dat is een extra service waarmee je van thuis alles uit onze online catalogus kan kiezen en aanvragen. Op die manier heb je toegang tot de
volledige collectie van de hoofdbibliotheek. Maximum drie dagen later
liggen je reservaties klaar in ‘t Paviljoentje.

Oude
bibliotheek
Nieuwe
bibliotheek
in dienstencentrum
‘t Paviljoentje

Afhaalpunt
Ruisbroek
Zoek, klik en
haal … in
8 stappen

1
2
3
4
5
6
7
8

Surf naar:
sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be.

Maak je keuze in de catalogus.

Klik ‘Waar staat het’.

Klik ‘Reserveer’.

Log in via ‘Mijn Bibliotheek’.

Kies ‘Afhaalpunt Ruisboek’.

Klik ‘Reserveer’.

Je krijgt bevestiging wanneer
het bestelde werk afgehaald
kan worden.

Klaar!
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Feestelijke opening
Benieuwd naar ons nieuw bibliotheekpunt?
Kom dan op woensdag 4 mei van 14 tot 16 uur een kijkje nemen in het
dienstencentrum ‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek.

NIEUWE GEGEVENS
BIBLIOTHEEK
RUISBROEK

Om ons nieuw bibliotheekpunt extra feestelijk in te wijden, organiseren we
meteen een leuke spelletjesnamiddag.
Alle kinderen tot 12 jaar die graag gezelschapsspelletjes spelen zijn welkom!
Inschrijven is niet nodig, deelnemen is gratis.

Fabriekstraat 1A,
1601 Sint-Pieters-Leeuw

INFO: www.sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be

Met vragen kan je ook altijd terecht op het
nummer 02 371 22 64 of je kan mailen naar
bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be.

T 02 371 22 64
(Hoofdbibliotheek)

bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be

sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be

facebook.com/bibliotheek.spl

Open op woensdag
van 14 tot 16uur

Afhaalpunt en inleverbus
Elke werkdag van 9.30 tot 17uur
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Project Rainbow4Kids

Steun voor
projecten
ontwikkelingssamenwerking
Jaarlijks kunnen projecten in het Zuiden (vierde
pijler) worden voorgedragen die in aanmerking
komen voor steun of subsidie van het gemeentebestuur. Deze projecten moeten voldoen aan een
aantal criteria:
• het project moet een band hebben met een
inwoner van Sint-Pieters-Leeuw;
• het project situeert zich in ontwikkelingsgebied;
• projecten met kinderen krijgen voorrang;
• ook projecten in verband met water krijgen
voorrang.
De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking geeft aan het college van burgemeester en schepenen advies over de keuze van het
project.

Hoe de gemeentelijke toelage voor een
specifiek project aanvragen?
Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de
gemeentelijke dienst voor Ontwikkelingssamenwerking. De aanvraag moet worden ingezonden
uiterlijk op 31 mei.
INFO: Ingrid Baroen, T 02 371 22 18, F 02 371 29 63

ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be.

12

INFOLEEUW • MEI 2016

Groepsaankopen
SamenSterker:
duurzaam zonder
zorgen
Dit voorjaar organiseert SamenSterker een groepsaankoop voor groene stroom en gas. Bij vorige groepsaankopen bespaarden de deelnemers gemiddeld 185 euro per
jaar. Je kunt tot en met 10 mei gratis en vrijblijvend inschrijven via www.samensterker.be.
SamenSterker biedt een ruim gamma aan duurzame
producten aan: dak- en zoldervloerisolatie, spouwisolatie,
hoogrendementsglas, condensatieketels, zonnepanelen
en –boilers, elektrische fietsen...
INFO:

• www.samensterker.be
• David Van Vooren, de lokale SamenSterker
ambassadeur in Sint-Pieters-Leeuw,
T 0478 55 89 50, dvvooren@gmail.com.

Infoavond

Groepsaankoop
zonnepanelen
Tijdens deze infoavond leer je meer over de onderdelen
en werking van een fotovoltaïsche (PV) installatie. Je krijgt
zicht op de de mogelijke opbrengst afhankelijk van het
aantal zonnepanelen, wat de regelgeving is, of je batterijen aan een installatie mag koppelen en nog veel meer.
Geïnteresseerden kunnen aansluiten bij de lopende
groepsaankoop van Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei voor PV-zonnepanelen. Meer informatie wordt
gegeven op de informatieavond zelf.
Waar: De Merselborre, Schaliestraat 2,
1602 Vlezenbeek.
Wanneer: Dinsdag 24 mei om 20 uur.

Ook voor dak-, zoldervloer-, muurisolatie,
condensatieketels en HR-beglazing wordt
een groepsaankoop georganiseerd voor
alle inwoners van het Pajottenland en de
Zennevallei.
VOOR MEER INFO OVER DEZE ACTIES KAN JE
TERECHT BIJ: Bruno Moens in het educatief

centrum de Paddenbroek te Gooik via
info@paddenbroek.be of op 02 306 45 62.

Deze infoavond wordt georganiseerd in samenwerking met het
Steunpunt Duurzaam Bouwen van de provincie Vlaams-Brabant
en krijgt steun van de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse
overheid.

Kyoto in
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Van 1 tot 30 juni

Mijn korte rittencampagne

© Filip Van Roe

Ga jij ook wel eens met de auto naar de bakker, voor slechts één
brood en vier pistolets? Of rij je ook wel eens met je wagen naar
vrienden of familie, slechts enkele kilometers verderop? Je bent niet
alleen: een Vlaming legt per jaar gemiddeld 450 kilometer af aan
korte autoritten (dat zijn ritten tot 5 kilometer). Niet echt goed voor
je gezondheid, het milieu of de portemonnee. En daar wil Mobiel 21
met de campagne Mijn korte ritten iets aan doen. De campagne
loopt van 1 juni tot 30 juni.
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VORIG
JAAR
LEGDEN

2500
=

8x

bespaarden
=

deelnemers

327.140

rond en vermeden

fiets- en stapkilometers af

50.379 kg

32.714 euro

34.687 stukken

-uitstoot en

brandstofkosten en verbranden zo
slagroomtaart of

10,4 miljoen kilocalorieën

19.634 pakjes

met mayonaise.

Hoe werkt Mijn korte ritten?

Schrijf een groep in

Door je ritten met de fiets of te voet te registreren op de
campagnewebsite van Mijn korte ritten, zie je onmiddellijk
hoeveel uitstoot je vermeden hebt, hoeveel kosten je bespaard hebt en hoeveel extra calorieën je verbrand hebt.
Je kan ook een groep oprichten met je familie, buren,
collega’s of hobbyclub om zo samen fiets- en stapkilometers bijeen te sparen.

Ben je bestuurslid van een vereniging? Zijn je collega’s
dringend aan wat beweging toe? Hebben je man en
kinderen een duwtje in de rug nodig? Maak een groep
aan op de campagnewebsite en zie meteen hoeveel
jullie samen besparen met jullie korte verplaatsingen. Als
groepsleider kan je affiches, flyers en logboekjes bestellen en krijg je een pagina op de campagnewebsite om
je groep te beheren. Aan het einde van de campagne
verzamel je de logboekjes van mensen die niet met de
campagnewebsite gewerkt hebben en voeg je hun eindresultaat toe aan je groep.

Werk je liever niet met de website, dan kan je je bij een
deelnemende groep uit je buurt inschrijven en je ritten
bijhouden in een logboekje. De groepsleider verwerkt de
groepsgegevens.
Iedereen die meedoet, maakt kans op een mooie prijs.

Word Mijn korte ritten-ambassadeur
Verspreid samen met ons de campagne en word Mijn
korte ritten-ambassadeur. Sint-Pieters-Leeuw is als gemeente ambassadeur, maar dat kan ook als vereniging of
individu. Sta je achter het doel van Mijn korte ritten en wil
je ook dat meer mensen stappen en fietsen? Probeer dan
zoveel mogelijk mensen te overtuigen om mee te doen
en krijg een speciale vermelding op de campagnewebsite. Meld je aan als ambassadeur op de campagnewebsite om gratis flyers, affiches en logboekjes te bestellen. Je
kan ze ook krijgen op de milieudienst van de gemeente.

Volg ons verder op

Onze groep: gemeente
Sint-Pieters-Leeuw
Vanuit de gemeente hebben we ook een groep
aangemaakt ‘Gemeente Sint-Pieters-Leeuw’.
Wil je je hierbij aansluiten om zo samen een verschil
te maken? Dat kan via de website
www.mijnkorteritten.be.

INFO:

- Mobiel 21, mijnkorteritten@mobiel21.be
• Sarah Martens, T 016 31 77 01
• Marjan Frederix, T 016 31 77 02
- Dienst Leefmilieu, T 02 371 63 53,
leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

www.mijnkorteritten.be

Surf naar onze Facebookpagina of volg ons op
Twitter en Instagram met #korteritten
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Nieuwe studie Werkgroep streek- en volkskunde
De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde publiceert een nieuwe studie in het meest recente nummer van
het heemkundig magazine Lewe onder de naam “De levenscyclusgebruiken te Sint-Pieters-Leeuw van 1920 tot 1950”.
De studie gaat in op de gebruiken van de burger op sleutelgebeurtenissen in het leven, in dit geval geboorte, huwelijk
en overlijden. Deze gebruiken zijn typerend voor cultuur,
tradities en sociale banden, en ze tonen de toen geldende
waarden en normen.
Aan de basis ligt de eindverhandeling uit 1989 van Myriam
Volckaert waarmee zij aan de K.U. Leuven promoveerde
als licentiaat in de Germaanse filologie. De studie steunt op
getuigenissen van 36 informanten, die zijn gekozen per wijk
en sociale klasse. De benadering laat eveneens toe de evolutie te bekijken tijdens de periode van 1920 tot 1950. Deze
periode verklaart ook waarom in dit werk Sint-Pieters-Leeuw is
herleid tot de vroegere hoofdgemeente.
Myriam Volckaert groeide op in Brukom en woont nu met
haar gezin in Lembeek.

5euro

Wie geïnteresseerd is in deze 150 pagina’s tellende publicatie, kan deze verkrijgen door 5 euro te storten op rekening
BE26 0910 1163 0329 van Gemeentebestuur Sint-PietersLeeuw. Ze is ook te verkrijgen in de Hoofdbibliotheek aan de
Rink of bij de secretaris van de werkgroep op 02 377 97 10 of
via e-mail heemkunde@sint-pieters-Leeuw.be.
Een jaarabonnement op Lewe kost 8 euro.

Myriam Volckaert

WIE IS

Studies:
• Lagere school: Maria Assumpta-instituut (huidige Don Bosco).
• Middelbare school: Moderne / Wetenschappelijke A in het Heilig-Hartinstituut (Halle).
• Universiteit: 4 jaar Germaanse Filologie (Engels-Duits), UFSAL / KUL, 1 jaar
Bedrijfseconomie, KUL.
Werkervaring:
• 7 jaar KBC – opleidingstraject kantoordirecteur / Kantoordirecteur
Oudergem en later S.-P.-Woluwe.
• 4 jaar in Zwitserland gewoond – geen werkervaring.
• 15 jaar leerkracht Engels-Duits in het Heilig-Hart&College, Halle.
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RUP ‘Voormalige
Kaasmakerij
Vander Gucht’

Kelder Kaasmakerij Vander Gught

Voormalige Kaasmakerij Vander Gught

Eind 2007 kwam er een einde aan de activiteiten van
Kaasmakerij Vander Gucht op de hoek van de Galgstraat
en J.B. Troucheaustraat te Sint-Pieters-Leeuw. Sindsdien
staan de voormalige industriële gebouwen leeg.
Gelet op de aanwezige grondvervuilingen werd een
Brownfieldconvenant onderschreven door OVAM, de
gemeente, het Vlaams gewest en de ontwikkelaar.
Hierin wordt, naast de sanering van het door stookolie
verontreinigde terrein, de realisatie van een groepswoningbouwproject met 12 woongelegenheden na afbraak
van de industriële gebouwen vooropgesteld middels de
opmaak van een RUP.
Het RUP moet zorgen voor een ruimtelijk kwalitatief
woonproject in relatie met de aanwezige bebouwing en
aandacht voor de openheid van het achterliggend landbouwgebied en de ontsluiting van de site.
Het RUP ‘Voormalige Kaasmakerij Vander Gucht’ voorziet
in een projectzone voor wonen en aan wonen verwante
voorzieningen met volgend kenmerken:
• bij de invulling van het gebied wordt gebruik gemaakt
van hedendaagse architectuur waarbij een hoge kwaliteit wordt gerealiseerd. De verschillende gebouwen
dienen op vlak van uitzicht en architectuur op elkaar
afgestemd te zijn;
• de inplanting van de gebouwen houdt rekening met
de oriëntatie en de privacy van de omwonenden, de
achterliggende open ruimte en aanwezige zichtrelaties
en met de bestaande bebouwing in de omgeving;

Zolder Kaasmakerij Vander Gught

• er worden maximaal 12 woongelegenheden ingericht
met ten hoogste 3 woonlagen;
• de onbebouwde ruimte wordt ingericht als buitenruimte (tuinzone, terrassen, opritten,…) met een degelijk
onderhouden groenaanleg onder de vorm van (gras)
perken en hoog- en laagstammige beplantingen. De
onbebouwde ruimte moet voor minimaal de helft ingegroend worden.
Het RUP ‘Voormalige Kaasmakerij Vander Gucht’ werd
door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld op 24
maart 2016 waarna het onderworpen wordt aan een
openbaar onderzoek. Het RUP ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21
vanaf 6 mei tot en met 4 juli 2016.
Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per
aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te
worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21. De uiterste datum
voor het indienen hiervan is 4 juli 2016.
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STRAATFESTIVAL
Zaterdag 21 mei – 14 tot 20 uur

In deze tweede editie van de graffiti-jam (2014) laten we je niet
enkel proeven van graffiti kunst maar komen ook verschillende
street-art vormen aan bod! Graffiteurs, in en uit de regio, tonen
hun mooiste creaties op het perron en in de stationsbuurt van
Ruisbroek. Een mobiel team van street-art artiesten brengen
allerhande kunstuitingen op de openbare weg. Ook lokale inwoners en verenigingen fleuren de buurt op met krijttekeningen,
fence-art...
Van waar komt de naam BUSKERRIO? Schud de letters van
RUISBROEK door elkaar en dit is één van de mogelijke uitkomsten. Bovendien verwijst het naar een derde pijler van het evenement: BUSKERS. Straatmuzikanten, van verschillende muziekgenres, geven deze dag het extraatje dat het verdient!
Het volledige programma vind je terug op de website van
CC Coloma of op de facebookpagina van BUSKERRIO.
Kom langs en geniet van een lentedag vol kunst, muziek,
lekker eten en drinken!

Ruisbroek
Halle: 10 min.
Brussel Zuid: 10 min.
Afrit 18 Drogenbos/Ruisbroek.
25 minuten vanuit Brussel
centrum (via kanaal).
Cultuurcentrum Coloma
cultuur@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 371 22 62.
Facebookpagina BUSKERRIO.
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Maak deel uit van ons StraPatZen-team!
De dienst Jeugd en CC Coloma draaien op volle toeren om je op zaterdag 6
augustus weer een overheerlijke dag aan te bieden op het straattheaterfestival StraPatZen.
Ons festival is door de jaren heen gegroeid. Dat betekent meer ruimte, meer
eetkramen, meer goede ideeën, meer voorbereiding en daarom hebben we
meer helpende handen nodig!

Kom bij ons team!
Maak deel uit van ons tof team! Geef een seintje aan de jeugddienst en leid
het evenement mee in goede banen.

Veel lekkers
Tijdens StraPatZen organiseren wij een kleine eetmarkt. Eetstandjes met lekkers
uit alle windstreken van onze planeet zorgen voor een gevarieerd aanbod.
Heb je zin om lekkere wereldkeuken aan te bieden, contacteer ons dan voor
meer info.
Like ons op facebook
www.facebook.com/StrapatzenSintPietersLeeuw
CONTACT: Jeugddienst, T 02 370 28 80, jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be.
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in Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw
in
MEI
ZONDAG 1 MEI
32e LEWE-TOCHT. De mooiste bloemenwandeling van het
land. Het prachtig park met Azalea’s in bloei en het Hallerbos met geurende Hyacinten. Vertrek aan zaal Centrum,
Menisberg 1654 Huizingen vanaf 8 tot 15 uur.
PRIJS: 1.1 euro voor leden, 1.5 euro voor niet-leden.
INFO: www.wandelclubspl.be.
ORG.: vzw Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw.
ZONDAG 1 MEI
Fiets- en Wandeltocht KLJ Vlezenbeek. Vertrek en aankomst
aan de pastorietuin. Een sportief evenement voor jong en
oud. Wandelingen: 5 en 10 km. Fietstochten:15 en 35 km.
MTB-tour van 35 km doorheen het Pajottenland. Inschrijven
voor de tochten kan van 8 tot 15 uur aan de pastorietuin.
Vanaf ‘s middags: BBQ!
ORG: KLJ Vlezenbeek.
ZONDAG 1 MEI
Baesbergwandeling. Landschapswandeling in de omgeving van natuurgebied Baesberg. We maken kennis met
de voorjaarsflora in het gebied, genieten van het glooiende landschap en de vergezichten. Vertrek om 14 uur aan
Hazeveld/Brabantsebaan - Sint-Pieters-Leeuw.
GIDS: Geert Wauters.
INFO: leeuwse_natuur@yahoo.com,
www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be.
ORG.: Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden.
MAANDAG 2 TOT 30 MEI
Fietsen. Iedere maandag halen wij onze fiets van stal. Kerk
Oudenaken, Baasbergstraat.
INFO: 02 532 27 49.
ORG.: KVLV Vrouwen met vaart Oudenaken/Berchem.
MAANDAG 2 TOT 30 MEI
Yoga Vlezenbeek. Op een ontspannen manier worden
bewegingen en yogahoudingen aangenomen. Mogelijkheid tot meditatie. CC De Merselborre, Schaliestraat 2,
Vlezenbeek. Maandag van 10 tot 11.30 uur en 18.30 tot 20
uur, dinsdag van 20 tot 21.30 uur en woensdag van 9 tot
10.30 uur.
INFO: yoga-vlezenbeek@hotmail.com.
ORG.: yoga-Vereniging Vlezenbeek.
DINSDAG 3 TOT 31 MEI
Zwemmen. Volwassenen kunnen leren zwemmen op eigen ritme, baantjes trekken, hun stijl verbeteren of aanleren. Wildersportcomplex, Sportlaan 13, Sint-Pieters-Leeuw.
INFO: fvandersteen@telenet.be.
MAANDAG 2 TOT 30 MEI
Damesturnen. Op maandag van 20.15 tot 21.15 uur worden grondoefeningen aangeboden in combinatie met
rek- en strekoefeningen. ‘t Populiertje, Jan Vanderstraetenstraat 91.
PRIJS: 80 euro.
INFO: 02 532 13 84, kristel.stoffels@telenet.be.
MAANDAG 2 TOT 30 MEI
Wandelen. Wandelen langs de landelijke wegen van onze
mooie gemeente en wijde omgeving. Gemeentehuis,
20
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Pastorijstraat 21 van 13.30 tot 15.30 uur.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
WOENSDAG 3 TOT 31 MEI
Aqua-gym. Gymnastiek in het water. Wildersportcomplex,
Sportlaan 13.
INFO: francoise@waterleeuwen.be, www.waterleeuwen.be.
ORG.: Zwemclub De Waterleeuwen.
DINSDAG 3 EN 31 MEI
De Ademcirkel - Bewust Verbonden Ademen in Groep.
Stress en spanningen loslaten en tegelijkertijd aan burnout en depressiepreventie doen. Ontvangst vanaf 19 uur
- start om 19.30 uur. CC Coloma. Depauwstraat 25.
PRIJS: 20 euro.
INFO: bewustverbondenademen@telenet.be,
www.deademcirkel.be.
WOENSDAG 4 TOT 25 MEI
Bootcamp van ImprovementPT. In open lucht op een
verantwoorde en leuke manier sporten. Niet zoals we het
kennen in de fitness, maar met een out the box instelling!
Kom het uittesten! Park en Kasteel Coloma. Depauwstraat
25. 18 tot 19.15 uur.
PRIJS: 8 euro.
INFO: lars.maesfrancx@gmail.com, volg ons op facebook
Improvement PT.
ORG.: Improvement PT.
DONDERDAG 5 MEI
Eucharistieviering voor O. L. H. - Hemelvaart. Opluisteren
van de eucharistieviering om 10 uur in parochiekerk Ruisbroek, Kerkplein 28.
INFO: michelineborremans@hotmail.com.
VRIJDAG 6 TOT 27 MEI
Scrabble. Voor beginners elke vrijdag van 9.30 tot 12.00
uur en voor gevorderden elke vrijdag van 13.30 tot 16.30
uur. LDC Negenhof, Sint-Stevensstraat 62.
INFO: mjmeert@skynet.be.
ORG.: Scrabbleclub “Negenhof”.
ZONDAG 8 MEI
Ruildag Hobby- en Verzamelaarsclub. Voor leden en niet
leden, voornamelijk postzegels, munten, enz. De Merselborre,
Schaliestraat 2, Vlezenbeek van 14 tot 17 uur.
INFO: weebau@telenet.be.
MAANDAG 9 EN 23 MEI
Wandelen. Wandeling van +/- 8 km. Gemeentehuis SintPieters-Leeuw, Pastorijstraat 21 van 13.30 tot 15.30 uur.
INFO: je.schets@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
DONDERDAG 12 EN 19 MEI
Decoratie in beton voor tuin en interieur. Maak betonnen
bloempotten, schalen en potten voor in je huis of op je
tuintafel. Parochiezaal, Baasbergstraat 70, Oudenaken
om 19.30 uur.
INFO: 02 532 27 49.
ORG.: KVLV Vrouwen met vaart Oudenaken/Berchem.

Meer activiteiten op www.sint-pieters-leeuw.be/uitinleeuw

DONDERDAG 12 TOT 26 MEI
Vrouw in beweging, van stress naar evenwicht. Met oefeningen uit de Healing Tao en relaxatie op het einde van de les.
Ruisbroeksesteenweg 211. Van 20 tot 21.30 uur.
PRIJS: 5 euro.
INFO: hildedeblieck@telenet.be.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
DONDERDAG 12 TOT 26 MEI
Yoga. Op een rustige manier en in een ontspannen sfeer
werken aan de conditie. Zonnig Leven, J. Vanderstraetenstraat 198. Van 19.45 tot 21 uur.
PRIJS: leden: 10 euro voor 10 beurtenkaart,
niet-leden: 20 euro voor 10 beurtenkaart.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
VRIJDAG 13 TOT 27 MEI
Zwemmen voor volwassenen. 10 lessen onder begeleiding
van een gediplomeerde lesgever. Wildersportcomplex,
Sportlaan 11 van 14 tot 15 uur.
PRIJS: 20 euro.
INFO: sport@beersel.be, sportdienst@sint-pieters-leeuw.be.
ORG.: gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
ZONDAG 15 MEI
Opluisteren Eucharistieviering Pinksteren. Opluisteren
van de Eucharistieviering door het 4-stemmig Parochiaal
Zangkoor van Vlezenbeek om 10.30 uur in de O.L.V.-kerk
Vlezenbeek, Dorp 1.
INFO: magnus_annie@hotmail.com.
ORG.: Parochiaal Zangkoor Vlezenbeek.
ZONDAG 15 MEI
Eucharistieviering voor Pinksteren. Opluisteren van de
eucharistieviering het parochiekoor Jan Ruusbroec.
Parochiekerk Ruisbroek, Kerkplein 28 om 10 uur.
INFO: michelineborremans@hotmail.com.
ZONDAG 15 MEI
Familieyoga. Anderhalf uur de tijd uittrekken om samen te
genieten, te bewegen, tot rust te komen. Gaspeldorenhof, Vlezenbeeklaan 33. Van 10 tot 11.30 uur.
PRIJS: 25 euro; voor één ouder + één kind, per bijkomende ouder of kind 8 euro, max 2 kinderen per ouder.
INFO: www.dayayoga.be.
DINSDAG 17 MEI
Bakles: Thee en/of koffie knabbeltjes. Gespoten, uitgerolde en uitgestoken koekjes met of zonder vulling. Bladerdeegkoekjes, dit met een reeds gemaakte bladerdeeg
... om je duimen en vingers bij af te likken! Merselborre,
Schaliestraat 2, Vlezenbeek van 19 tot 22 uur.
PRIJS: 5 euro; niet-leden: 10 euro.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.

DINSDAG 17 MEI
Naaisalon. 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, René
Balléstraat 6 van 19 tot 21.30 uur.
INFO: 02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
WOENSDAG 18 EN 25 MEI
Fietsen. Fietstocht van +/- 20 km. Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21 van 19 tot 21 uur.
INFO: 02 378 39 64, vellemans.chris@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
DONDERDAG 19 EN VRIJDAG 20 MEI
Visuele boomveiligheidscontrole. Een boom zonder meer
vellen is vaak niet te verantwoorden. Door het correct beoordelen van de veiligheid van bomen zorg je er dus voor
dat je omwonenden en voorbijgangers niet in gevaar
brengt, maar ook dat bomen niet onnodig worden geveld. Je krijgt zowel theorie als praktijkoefeningen. Domein
Groenenberg, Konijnestraat 172b, Vlezenbeek van 9.30 tot
16.30 uur.
PRIJS: 150 euro.
INFO: 02 658 24 94, info@inverde.be, www.inverde.be
ZATERDAG 21 MEI
Start to Bee - bijenhotels vervaardigen. Het vervaardigen
van bijenhotels en insectenslaapplaatsen, materiaal is ter
plaatse aanwezig. Kinderen moeten worden begeleid
door een volwassene. KWB-lokaal Zuun, A Quintusstraat 29
van 14 tot 17 uur.
INFO: www.kwbzuun.be.
DINSDAG 24 MEI
Uitstap naar Lo, Veurne & Nieuwpoort. Bezoek Destrooper,
rondleiding in Veurne i.v.m. met Marie-Curie en vrije tijd
in Nieuwpoort. Parking OCMW, Vanhouchestraat 1. Van
07.15 tot 20.30 uur.
PRIJS: 40 euro; niet-leden: 45 euro.
INFO: 02 377 99 76, je.schets@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
DONDERDAG 26 MEI
Basisworkshop make-up. Een workshop voor alle dames
van alle leeftijd. Een gezellige avond onder vrouwen.
Parochiezaal, Baasbergstraat 70, Oudenaken om 19.30 uur.
INFO: 02 532 27 49.
ORG.: KVLV Vrouwen met vaart Oudenaken/Berchem.
ZONDAG 29 MEI
Recreatieve fietstocht. Recreatieve fietstocht: in een lus
van 20 km door Sint-Pieters-Leeuw. Met een fietsbril op
ontdekking naar de fietswegen in onze gemeente. Start:
zwembad Leeuw om 14 uur. Deelname gratis.
INFO: 0494 34 16 69 of fietsersbond.spl@gmail.com,
www.fietsersbond.be/sint-pieters-leeuw.
ORG: Fietsersbondafdeling Sint-Pieters-Leeuw.
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Visietekst woonbeleid Zennevallei goedgekeurd
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 samen aan te
pakken. De visietekst van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw hierover
werd recent goedgekeurd in de gemeenteraad.

“De woonmissie en -visie is een beleidstekst die vertrekt
vanuit de woonanalyse van 2014. Daarin bracht Woonwinkel Zennevallei de sterktes, knelpunten, kansen en
uitdagingen van de woningmarkt in Sint-Pieters-Leeuw in
kaart. In onze visie maken we scherp onderscheid tussen
landelijk buitengebied en stedelijk gebied. We willen
beide leefbaar houden en de open ruimte beschermen”,
legt coördinator Els Lehouck uit.
Sint-Pieters-Leeuw wil zich verder ontwikkelen als aantrekkelijke Vlaamse woongemeente met oog op evoluties
zoals de vergrijzing en migratie. ‘Wonen in eigen streek’ en
een betaalbaar woningaanbod worden speerpunten in
het beleid.
De volgende stap in het woonbeleid is het formuleren
van actiedomeinen en concrete acties op maat van de
gemeente. Met impulsen vanuit het lokaal woonoverleg
wordt er een prioriteitenlijst van acties opgemaakt die de
uitrol van de woonstudie concreet vorm zal geven.

Invullen van
belastingaangiften
2016

DOELSTELLINGEN
GEMEENTELIJK WOONBELEID
• Uitbreiding van het aantal woningen en vernieuwen van bestaande woningen.
• Behoud van het eigen karakter van de gemeente. Wonen in eigen streek, lokale binding, integratie en maatschappelijke binding zijn centrale elementen van een aangepast flankerend beleid.
• Streven naar een evenwichtig woonbeleid, met
de uitdaging om de open ruimte niet in het gedrang te laten komen.
• Het woonbeleid ook vanuit een stedenbouwkundige invalshoek benaderen, gezien de ruimtelijke
impact van bijkomende woningen.

Het Sociaal Huis organiseert, in samenwerking met de
Belastingdienst van Halle, zitdagen voor het invullen van
de belastingaangifte:
• dinsdag 17 mei: in het dienstencentrum ’t Paviljoentje
te Ruisbroek;
• woensdag 18 mei: in het dienstencentrum Negenhof
te Negenmanneke;
• donderdag 26 mei: in het dienstencentrum ’t Paviljoentje
te Ruisbroek.
Uur: Telkens van 9 tot 11.30 uur.
Gelieve je aanslagbiljet en alle nodige bewijsstukken mee
te brengen. Alle aangiftes gebeuren uitsluitend elektronisch. Bel de gemeentelijke welzijnsdienst voor meer
informatie.
INFO: Sociaal Huis, welzijnsdienst, Erik Devillé,

T 02 371 63 27, erik.deville@sint-pieters-leeuw.be.
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Zondag 22 mei 2016

Opendeurdag bij
Pajotse producenten
Op zondag 22 mei houden een tiental producenten uit
onze regio een opendeurdag in hun bedrijf. Het tweejaarlijkse gebeuren, ook bekend als het ambassadeursevenement, vindt plaats van 13 tot 18 uur. De producenten
komen uit de brede regio Pajottenland en Zennevallei.
Ze geven een rondleiding in hun bedrijf, tonen een stukje
streek- en/of bedrijfsgeschiedenis aan de bezoekers of
bieden een doeactiviteit aan.
In Sint-Pieters-Leeuw kan je een bezoek brengen aan
4Pajot. Als kleine, artisanale brouwerij onderscheidt 4Pajot
zich van de meer commerciële bieren. Raymond, Geert,
Gert en Frederiek gebruiken dan ook zo veel mogelijk ingrediënten uit eigen streek. Ook voor de namen van hun
vaste biertjes, zoals ‘Wutte Mie’ en ‘Stoute Miel’, zoeken
ze het graag lokaal.

Jubilarissen
Gouden bruiloft

19 maart
Edouard Devleeschouwer (68) en
Jeanine Van Houteghem (68)

Contactgegevens: Konijnestraat 86 (Hof te Bergeveld),
1602 Vlezenbeek, T 0496 23 61 58, www.4pajot.be.
INFO EN EEN OVERZICHT VAN DE DEELNEMENDE PRODUCTEN

www.pajottenland.be/opendeurdag2016.

Pensioen
Emiel Van Laethem, technisch assistent bij de
cel Groen.
Op 1 januari is Emiel Van Laethem, alias
Milleke, technisch assistent bij de cel groen
met pensioen gegaan.
Milleke kwam op 8 november 1993 in dienst
als arbeider bij de toenmalige vzw Sport.
Op 1 januari 2012 werd hij samen met de
andere personeelsleden van de vzw
overgenomen door het gemeentebestuur.
Wij danken hem voor de inzet en wensen
hem - met een beetje vertraging - een weldoend pensioen!
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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!

LDC ‘T PAVILJOENTJE
INITIATIE BREIEN 5E LEERJAAR JAN RUUSBROEC

NIEUWS SPL
DAG VAN DE VOETBALVRIENDEN SK VLEZENBEEK

JULIEN STEENS
KAMPIOENSCHAP VISSEN DE GOUDEN BRASEM

DE SCHUTTERSGILDE
INITIATIE BOOGSCHIETEN VOOR LEEUWSE LEERLINGEN

TIMOTHY BOEYKENS
GREEK NIGHT IN DE MERSELBORRE MET YANNI IIIADIS

www.sint-pieters-leeuw.be

