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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 • Nutsvoorzieningen • 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,
We kijken met een dubbel gevoel terug op de afgelopen zomer. De watersnood was nooit gezien. In dertig
dagen kregen we meer dan 300 l/m2 te verwerken, met
extreme pieken op 27 en 30 mei, 7 en 11 juni. Het hoogste juni record ooit in Ukkel werd opgetekend in 1839:
toen viel 173, 3 l/m2, klein bier vergeleken met de 300
ml van Leeuw! Een normale maand juni geeft 67.4 l/m2.
Deze hoeveelheid viel er bij ons op sommige plaatsen in
minder dan een uur … Geen wonder dat zoveel mensen
werden getroffen. Onze diensten zetten zich maximaal in
om hulp te bieden. Een dikke pluim daarvoor!
Tegen dat natuurgeweld kunnen we ons nooit voor 100 %
beschermen. Toch heeft het bestuur beslist extra in te zetten op waterbeheersing. Daarvoor worden de komende
jaren bijkomende middelen en personeel ingezet, zodat
we weerkerende knelpunten versneld kunnen aanpakken.
Met het begin van het nieuwe schooljaar gonst het opnieuw van activiteit in onze gemeente.
Op donderdag 22 september is Leeuw de eindbestemming van de vierde rit van de Enecotour. Ook dit jaar
hopen wij jullie talrijk te kunnen verwelkomen op dit feestelijk en sportief evenement.
Vanaf 1 oktober treedt ons nieuw politiereglement met
GAS-sancties in voege. Naast politie zullen ook onze gemeenschapswachten voortaan kunnen optreden tegen
parkeerovertredingen GAS is de afkorting van Gemeentelijke Administratieve Sanctie, maar het letterwoord
staat ook voor: in de Gemeente Aangenaam Samenleven. Want daar gaat het in wezen om: als iedereen
zich aan de basisregels houdt, is het aangenaam samen
leven.
Namens het bestuur wens ik iedereen een prettige
nazomer!
Luc Deconinck,
burgemeester

INTERESSANTE DATA!
Wekelijkse vrijdagmarkt

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

Wekelijkse woensdagmarkt
Negenmanneke

Vanaf 7 september, elke woensdag van 9 tot 13 uur.
INFO: dienst Markten, T 02 371 22 53.

Spaar mee
voor onze
speeltuin!
Tussen 1 en 30 september
kan iedereen zijn batterijen
binnen brengen in een van
de Bebat-inzamelpunten
in de gemeente.

Recycleer je batterijen en bezorg ze ons! Want de gemeente die de meeste
batterijen inzamelt, krijgt van Bebat een prachtig speeltoestel cadeau. En dat
willen wij voor onze Leeuwse kleine gasten!
Batterijen gooi je natuurlijk nooit bij het restafval. Veel te giftig. Bebat zorgt voor
een milieuvriendelijke recyclage. Al je batterijen worden gerecycleerd, van
heel klein tot groot, ook als ze vastgelijmd zitten in bijvoorbeeld smartphones of
afgesloten in elektrische tandenborstels.
Al op Trekpaardendag en Ezelsoor kan je batterijen meebrengen. Ook in
scholen en sommige winkels vind je verzamelboxen. Sint-Pieters-Leeuw
gaat voor jouw speeltuin. Doe mee!
INFO: www.bebat.be

RECYCLEREN MAAR

Gemeenteraad

29 september 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.

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

Permanentie wijkteam Ruisbroek

14 september van 9 tot 11 uur in het buurthuis 1601,
Kerkstraat 10. Avondspreekuur op 14 september van
18 tot 20 uur in ‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A.
INFO: dienst Maatschappelijke Veiligheid, T 02 371 63 18.

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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Donderdag 22 september

Plantjesweekend 16, 17 en 18 september

Niet te missen:
aankomst
etappe Eneco
tour 2016

Kom op tegen Kanker
Tijdens het weekend van 16, 17 en 18
september vindt opnieuw een huis-aanhuis plantjesverkoop plaats ten voordele
van Kom op tegen Kanker. Dit gebeurt met
medewerking van het gemeentebestuur en
talrijke vrijwilligers. Hoe meer mensen zich inzetten, hoe meer de actie kan opbrengen!
Een azalea kopen kost 7 euro.
Zin om ook een steentje bij te dragen ? Zoek je een leuke activiteit om samen
met je jeugdbeweging te organiseren? Geef ons een seintje!
INFO: Dienst Volksgezondheid, T 02 371 22 18,

F 02 371 63 29, ingrid.baroen@sint-pieters-leeuw.be

Na het succes van de ritstart vorig
jaar is Sint-Pieters-Leeuw op donderdag 22 september gastheer voor
de aankomst van de vierde etappe
Aalter – Sint-Pieters-Leeuw.
De aankomstzone ligt ter hoogte van
de politiesite ‘Brabantpoort’ (Pepingensesteenweg 250) waar de renners
in totaal drie keer voorbij zullen rijden.
Na een eerste doortocht over de
aankomstlijn zullen de renners nog
twee plaatselijke rondes rijden doorheen de Zennevallei, waarbij hellingen als ‘De Alsemberg’ en de ‘Bruine
Put’ zullen beklommen worden.
DE AANKOMST VAN DE RIT WORDT
VERWACHT ROND 16.30 UUR.
Verdere informatie over het parcours,
parkeergelegenheid, bereikbaarheid
en programma krijg je in een informatieboekje in de bus.
INFO & VRAGEN: Sportdienst,

Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 334 21 63,
sportdienst@sint-pieters-leeuw.be.
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Nieuw schooljaar in
de Kunstacademie
Wist je dat wekelijks meer dan 500 enthousiaste
leerlingen schoollopen aan de Leeuwse Kunstacademie
en de muziekacademie?
September is de maand om kennis te maken met het
kunstonderwijs in Sint-Pieters-Leeuw. Je kunt er dan tijdens
de openingsuren terecht voor inschrijvingen, gratis kennismakingslessen en andere nuttige info over het nieuwe
schooljaar.
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op de
infosessie op donderdag 1 september om 13.30 uur of
op dinsdag 6 september om 18 uur.
INFO & INSCHRIJVEN: tot 30 september op de academie

of via www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwsekunstacademie.
Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be.

Eén jaar speel-o-theek
In september bestaat de speel-o-theek van de bibliotheek 1 jaar! Om deze verjaardag te vieren, organiseert
de bibliotheek i.s.m. dienst integratie/taalstimulering een
extra spelletjesnamiddag op woensdag 14 september.
Alle kinderen zijn welkom van 14 tot 16 uur in de hoofdbib. Deelname is gratis.

Veilig naar school
In september fietsen opnieuw veel meisjes en jongens
naar school. Maar is alles wel in orde aan de fiets? Werkt
de verlichting? Belt de bel? Is de ketting gesmeerd?
Naast je materiaal zijn een veilige route en het respecteren van de verkeersregels een must. Stippel vooraf een
veilige weg uit naar de school. De gemeenschapswachten en wijkinspecteurs houden regelmatig een oogje
in het zeil in de schoolomgeving of in de buurt en op
gevaarlijke punten.
Parkeren op het fietspad, niet stoppen voor een oversteekplaats of de auto plaatsen waar het gevaarlijk is
voor fietsers en voetgangers is een zware inbreuk! De
politiezone Zennevallei maakt er een punt van om
iedereen te overtuigen mee te werken aan een
veilig begin van het nieuwe schooljaar.
Samen gaan we voor Zero!
INFO: Lokale politie Zennevallei,

T 02 363 93 00, info@politiezennevallei.be,
www.lokalepolitie.be/5905.

De spelletjes waren meteen een schot in de roos! Om
aan de vraag te voldoen, werd de collectie uitgebreid
tot meer dan 400 spelletjes. Er zijn spelletjes voor kinderen
van 2 tot 102 jaar. Naast de klassieke spelletjes zijn er ook
specifieke taalspelletjes voor anderstaligen.

Spelletjes uitlenen, hoe doe je dat?
Hiervoor gelden dezelfde regels als alle andere materialen. Als je lid bent van de bibliotheek, dan kan je een
spelletje gratis uitlenen voor 4 weken.

Spelletjesnamiddagen
Volgend schooljaar wordt opnieuw elke eerste woensdag van de schoolvakanties een spelletjesnamiddag
georganiseerd.
• Herfstvakantie: vrijdag 4 november (de bib is gesloten
op woensdag 2 november).
• Kerstvakantie: woensdag 28 december.
• Krokusvakantie: woensdag 1 maart.
• Paasvakantie: woensdag 5 april.

Hoe zit dat in elkaar, zo’n spelletjesnamiddag?
Er worden een tiental gezelschapspelletjes aangeboden.
Iedereen die zin heeft, mag meespelen. De meeste spelletjes worden begeleid door een vrijwilliger of door een
bereidwillige ouder.

Volg ons op @pz_zennevallei
Like ons op www.facebook.com/politiezennevallei
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Leer Engels

Wanneer: Van eind september tot begin juni.
Geen les tijdens schoolvakanties.

MAGNIFIK.BE

Prijs:
• 105 euro voor inwoners van Leeuw;
• 150 euro voor niet-inwoners.

met steun van de Vlaamse overheid

De lessen worden aangepast aan het ritme van de
studenten. Er zijn geen examens, taken worden klassikaal
verbeterd en de nadruk ligt op het leren spreken. In de
conversatiegroepen worden actuele thema’s behandeld
en is er ook tijd voor cultuur.
Het sociaal contact is heel belangrijk. Voor of na de les is
er de mogelijkheid om samen iets te drinken.
het einAweOp
l, ik
wil
de van het schooljaar is er een spetterendvri
feest
en
jwillieen
ger
fantastische reis naar Engeland.
worden!

MAAr hoe?

STAP 1 Je laat ons weten dat je zin heb
in een

engagement bij Awel en contacteert ons via
e-mail (info@awel.be)
of telefoon (02/534.37.43)

Woensdagmarkt
negenmanneke
Acht jaar na de start van de wekelijkse vrijdagmarkt aan de Rink breidt
het gemeentebestuur het marktaanbod uit met een wekelijkse woensdagmarkt op het Weerstandplein in
Negenmanneke.
In de schaduw van de Sint-Stefanuskerk kan je vanaf 7 september elke
woensdagvoormiddag van 9 tot 13
uur een bezoek aan de winkels in
het dorpcentrum makkelijk combineren met een bezoekje aan onze
nieuwe wekelijkse markt met een 10tal marktkramers. Tot op de markt!

Awel, ik wil…

STAP 2 We nodigen jou uit op een
infoavond waar
je onze organisatie van A tot Z leert
kennen. Je kiest
op dat moment ook de regio waarbij
je zult aansluiten
voor je Awel-carrière en het contactk
anaal dat je zal
beantwoorden.

… een vrijwilliger worden bij Awel?

STAP 3 Je wordt gevraagd op een afstemm

ingsgesprek waarbij je meer informatie
krijgt over de concrete werking van Awel en Awel
zich een beeld kan
vormen van jou als vrijwilliger. We
stemmen de verwachtingen van beide kanten op
elkaar af.

Awel beantwoordt jaarlijks meer dan 25.000
oproepen van kinderen en jongeren via telefoon,
e-mail, chat of forum.

STAP 4 We bieden jou een gratis basisop
leiding aan
van een 6-tal maanden met een
mix van professionele vormingen en praktijk. Zo krijg
je 1 avond en 6
weekenddagen vorming over de
werking van Awel,
gespreks- of schrijftechnieken,
seksualiteit, relaties
en gevoelige onderwerpen. Daarbij
aansluitend doe je
een 8-tal uren luister- of leesstag
e en een 8-tal uren
spreek- of schrijfstage.
STAP

aai 29 bus 10, 1080 Brussel

Negen klassen krijgen telkens 2 uur per week les van
Véronique Steens. Er zijn verschillende niveaus: beginners,
gevorderden en conversatiegroepen.

Info en inschrijven:
• LDC Meander, Welzijnsweg 2
(!GPS: Jan Vanderstraetenstraat 275)
T 02 370 88 80, wenke.peetroons@ocmwspl.be
• LDC ‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A
T 02 377 03 55, karin.poldervaart@ocmwspl.be
• LDC Negenhof, Sint-Stevensstraat 62
T 02 332 59 53, els.aerts@ocmwspl.be

v.u. Nele Willems, Henegouwenk

De dienstencentra organiseren al meer dan 25 jaar Engelse
lessen voor senioren. De lessen worden op een leuke en
ontspannen manier gegeven. Eind september gaan we
opnieuw van start. Inschrijven kan vanaf 2 september.

Als vrijwilliger luister jij naar die vele vragen en
verhalen.
Je denkt en voelt mee met je oproepers
de STAPPen door de ogen vAn een vrijwillig
er:
“Awel was tot een goede twee jaar geleden
iets wat
ik
en
maakt
het
verschil
voor die ene jongen of
helemaal niet kende (ik begrijpzo
nog steeds niet hoe dat
kon!?). via een vriend leerde ik deze vri
jwilligerso rganisatie
beter kennen en voor ik het wist, was
daar de spreekstage
dat
kleine
meisje.
waar ik voor het eerst zelf de telefoon
mocht

5 Je bent, als alles goed is verlopen
en je er zelf
klaar voor bent, vrijwilliger bij Awel!

opnemen.
ja, dat was bibberen zeg! intussen zi
jn we heel wat
permanenties verder (het bibberen is
gelukkig achterwege
gebleven), waar ik met plezier naar toe
ga.”

Awel vzw, Henegouwenkaai 29 bus
10, 1080 Brussel
T 02 534 37 43, info@awel.be

Awel, ik wil nog meer en schrijf me in!
Kijk snel op www.awel.be/word-vrijwilliger of
geef een seintje via info@awel.be of 02 534 37 43.

Nederlands leren? Het kan!
In september starten opnieuw verschillende cursussen Nederlands. Het
Agentschap Integratie en Inburgering helpt je de weg te vinden in het grote
aanbod. Wij organiseren zelf geen lessen maar hebben een volledig overzicht van alle cursussen Nederlands in de provincie Vlaams-Brabant. Op basis
van jouw wensen en mogelijkheden zoeken we een cursus op maat.
INFO: Negenhof, Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Elke woensdag van 9 tot 12 uur.
Gratis nummer: 0800 123 00.

6

INFOLEEUW • SEPTEMBER 2016

Zondag 25 september

Cultuur in Colomapark
VLAAMS-BRABANTS KAMPIOENSCHAP
EN EUROPEES VEULENKAMPIOENSCHAP

GHOST ROCKERS EN KUNSTENFOOR
16.00 uur
Ghost Rockers
Tijdens de jaarlijkse trekpaardendag treedt de populairste band bij kinderen en jongeren op in ons park: Ghost
Rockers! In navolging van het succes van de Ketnetreeks
brengen Mila, Jonas, Charlie, Alex en Jimmy nummers uit
hun albums ‘Ghost Rockers’ en ‘De Beat’. Plezier verzekerd met dit hippe vijftal!
Kunstenfoor
Vanaf 12 uur kunnen de (b)engeltjes samen met hun
papa, meter, opa of tante proeven van allerhande kunstige workshops tijdens de Kunstenfoor. Alle activiteiten
worden per twee (1 volwassene + 1 kind) uitgevoerd.
Voor wie: kinderen vanaf 6 jaar.

9 - 16 uur: Vlaams-Brabants kampioenschap.
11 - 16 uur: Europees Veulenkampioenschap.
14 - 18 uur: Tal van randanimaties voor kinderen:
vliegend tapijt, ritje hoog op een paardenrug,
rondrit op paardenkoets.

NIEUW OP DE TREKPAARDENDAG: MAMADO TRUCK!
In deze truck vind je een verzorgingskussen, comfortabele zeteltjes om te voeden, een flessenwarmer, microgolfoven, … Alles om je kindje in alle
rust te voeden of zonder nieuwsgierige blikken een
luier te verversen.

INFO: programma beschikbaar vanaf 6 september

www.sint-pieters-leeuw.be/kunstenfoor.

EXPO

KOERS IS KUNST
In het kader van de Eneco-tour stelt CC Coloma in
samenwerking met Freddy Missotten wielerschilderijen
van Erik Nagels tentoon.
Vernissage: vrijdag 16 september – 20.00 uur.
Tentoonstelling: 17 september tot 2 oktober, tijdens de weekends van 14 tot 18 uur.
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Onze kanaalomgeving
vernieuwt

Tijdens een infomoment op 20 september kan je gedetailleerde
uitleg krijgen over wat de vernieuwing kan betekenen voor onze
gemeente.
Het kanaal naar Charleroi is ongeveer even oud als ons land. Het
zorgde voor de verbinding van Brussel met de steenkoolbekkens
van Wallonië en is nog altijd een belangrijke as op de Europese
waterwegen.
Het onderhoud van de verouderde bruggen en sluizen kost veel en
bovendien is het kanaal niet meer aangepast aan grotere binnenschepen. Daarom is een grondige vernieuwing van bruggen en
sluizen noodzakelijk. Tegelijk biedt dit kansen om de leefbaarheid
en het verkeer om en rond het kanaal te verbeteren.
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INFOMARKT
20 SEPTEMBER

Streefbeeld
De schaalvergroting van het kanaal
heeft uiteraard gevolgen voor de
kanaalomgeving en het landschap.
Hierover werd al veel onderzoek
verricht. De resultaten hiervan zijn gebundeld in een streefbeeld. Dit geeft
een ruimtelijke, landschappelijke
uitwerking waarin verschillende doelstellingen en programma’s worden
samengebracht.

© Tineke De Vos

Het streefbeeld gaat in op functionele en economische noden zoals een
vlotte scheepvaart, de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van
de gemeenten waarlangs het kanaal
passeert, en de mogelijkheden van
nieuwe economische activiteiten
aan het water.

Tijd dus om als bewoner kennis
te maken met dit ambitieuze
plan! Kom het ontdekken op
de infomarkt op 20 september
in Zaal “Zonnig Leven”, Jan
Vanderstraetenstraat 198.
Om 16, 17, 18, 19 en 20 uur
start voor de bevolking telkens
een uiteenzetting over het project gevolgd door een bezoek
aan de tentoonstellingsruimte
waar men de infopanelen kan
inkijken en vragen kunnen worden gesteld aan de aanwezige vertegenwoordigers van
Waterwegen en Zeekanaal en
de gemeente.

Zaterdag 17 september

Rolstoelwandeling
De jaarlijkse rolstoelwandeling vindt
plaats op zaterdag 17 september in
Zuun. Deze veertiende editie wordt
georganiseerd door de Katholieke
vereniging voor gehandicapten en
Betty Van Laethem in samenwerking
met het gemeentebestuur van SintPieters-Leeuw. Medewerkers van vzw
De Poel staan mee in voor het transport van de deelnemers, het Rode
Kruis zorgt voor bijstand en de politie
begeleidt de wandeling. Iedereen
welkom, afspraak om 14 uur op de
parking van het woonzorgcentrum
Zilverlinde. De wandeling zal ongeveer een uur duren en wordt afgesloten met een gezellig samenzijn en
een optreden van Rudi Tastenoe in
het dienstencentrum De Meander.
INFO: Erik Devillé, diensthoofd

sociale en welzijnsdienst
T 02 371 63 27,
erik.deville@sint-pieters-leeuw.be.
Even belangrijk in het streefbeeld
is de beeldkwaliteit, of hoe de
ruimtelijke inpassing zal gebeuren en hoe we dat als inwoner
en passant zullen beleven. Uit
ervaring met andere steden en
gemeenten blijkt dat de opwaardering van een waterkant nieuwe
impulsen geeft aan die omgevingen.
Merk op dat bij de doelstelling
van dit kanaalplan ook waterbeheersing een plaats krijgt. Het
kanaal biedt mogelijkheden om
water te bufferen en kan ook een
rol spelen bij watertekorten.
INFO: www.wenz.be
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Nieuwe organisatie
van de brandweer
Sinds de nieuwe wetgeving op de hulpverleningszones worden de
brandweerkorpsen georganiseerd in een overkoepelend orgaan.
Voor Sint-Pieters-Leeuw is dat brandweerzone Vlaams-Brabant
West. Hoe bereikt u de brandweer in deze nieuwe zone? We zetten
het even op een rij.

Dringende hulp: bel 112

Niet-dringende hulp: e-loket

Administratieve vragen

• Blijf kalm.
• Geef duidelijk je adres op en leg
uit wat er aan de hand is.
• Je hoeft je niet voor te bereiden.
De operator zal gerichte vragen
stellen en zelfs bepaalde handelingen voorstellen die je zelf kan
uitvoeren.

Sommige incidenten zijn wel hinderlijk
of ernstig, maar niet superdringend:
denk aan wateroverlast, een wespennest of stormschade. Bel dan niet
naar het noodnummer! Werk bij
voorkeur met het e-loket.

De meeste administratieve diensten
van de brandweerzone zijn gecentraliseerd in het Zonehuis, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde. Dit is
het postadres voor administratieve
zaken.

Je kun ons hiervoor online inschakelen op het e-loket:
• www.vlaamsbrabantwest.be

Je kunt algemene vragen via mail
stellen: contact@zvbw.be

Bel je liever?
• Voor wateroverlast en stormschade
bel je 112.
• Voor wespennesten bel je
02 454 81 18.
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Bellen kan op 02 451 49 11.
Wij zijn telefonisch bereikbaar van
maandag tot en met donderdag,
van 9 tot 12.30 uur; woensdag ook
van 13.30 tot 16 uur.

Het nieuwe politiereglement
Vanaf 1 oktober wordt een nieuwe algemene politieverordening
(‘het politiereglement’) met gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van kracht in onze gemeente. Dit nieuwe reglement is
afgestemd op dat van de stad Halle en de gemeente Beersel.

“Inwoners willen graag op een prettige manier samenleven”, legt Tom
Pardaens, diensthoofd Maatschappelijke Veiligheid, uit. “Als dit samenleven
op openbare plaatsen wordt bemoeilijkt door hinder die de normale last
overstijgt, dan spreken we van overlast. Dankzij het nieuwe politiereglement
kunnen we daar sneller tegen optreden. Heel wat kleinere overtredingen,
denk bijvoorbeeld aan sluikstorten of hondenpoep, worden tegenwoordig
niet meer via de rechtbanken behandeld. Deze kleinere overtredingen zijn
echter niet minder onaangenaam als je er mee te maken krijgt.”
Door middel van het politiereglement kunnen deze ‘kleine’ overtredingen
bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie, beter bekend als een ‘GAS-boete’.
“Het nieuwe politiereglement is uiteraard geen pestreglement. Het is een
stok achter de deur die toelaat in te grijpen wanneer dit nodig is. De vaststellers trachten steeds eerst preventief te werk te gaan alvorens repressief
op te treden. Aan deze integrale werking hecht het gemeentebestuur van
Sint-Pieters-Leeuw zeer veel belang”, sluit Tom Pardaens af.
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Het nieuwe politiereglement

Vijf vragen, vijf antwoorden
Sinds 1 januari zijn de lokale politiezones Beersel, Halle en
Sint-Pieters-Leeuw gefusioneerd tot de politiezone Zennevallei.
Om de operationele werking van de politie te optimaliseren,
werd door de drie gemeenten een uniforme regelgeving
opgemaakt.

Welke overtredingen?
De overtredingen waarvoor er een gemeentelijke administratieve sanctie kan
worden opgelegd, kan men opdelen in drie grote categorieën:
1. De ‘gewone bestuurlijke inbreuken’: Kunnen enkel met een gemeentelijke
administratieve sanctie (bestuurlijk) worden bestraft.
Voorbeelden: zwerfvuil, wildplassen, hondenpoep, wildplakken, geurhinder, …
2. De ‘gemengde inbreuken’: Kunnen zowel met een gemeentelijke administratieve sanctie (bestuurlijk) als strafrechtelijk worden bestraft.
Voorbeelden: nachtlawaai, graffiti, vernieling of beschadiging van grafstenen, dragen van kleding die het gezicht bedekt, …
3. De ‘gemengde verkeersinbreuken’ of inbreuken op stilstaan en parkeren:
Kunnen zowel met een gemeentelijke administratieve sanctie (bestuurlijk)
als strafrechtelijk worden bestraft.
Voorbeelden: foutief parkeren op het voetpad, parkeren op plaatsen voor
mensen met een beperking, parkeren van defecte voertuigen of aanhangwagens op de openbare weg.
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Wie kan GAS-overtredingen vaststellen?
Overtredingen kunnen vastgesteld worden door
• de politie;
• de gemeenschapswacht–vaststellers;
• de aangestelde gemeentelijke ambtenaren.
De gewone inbreuken (bestraffing uitsluitend door een administratieve sanctie) en de gemengde parkeerinbreuken kunnen vastgesteld worden door de
gemeenschapswacht–vaststellers en de aangestelde gemeentelijke ambtenaren. Enkel de politie is bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen in dit
politiereglement.

Welke sancties?
Geldboetes
Ten eerste zijn er de boetes van 70 tot 350 euro, naargelang de ernst van de
overtreding. Voor minderjarigen tussen 16 en 18 bedraagt de boete maximum
175 euro en moet steeds een bemiddeling voorgesteld worden. Bij een geslaagde bemiddeling wordt geen geldboete opgelegd.
De geldboetes van de gemengde verkeersinbreuken zijn bij wet vastgelegd in
drie categorieën:
• 55 euro: bijvoorbeeld een parkeerverbod negeren;
• 110 euro: bijvoorbeeld parkeren op het voetpad;
• 330 euro: bijvoorbeeld stilstaan of parkeren op een overweg.

Wie spreekt de GAS-sanctie uit?
Administratieve geldboetes en alternatieve maatregelen worden uitgesproken
door een ‘sanctionerende ambtenaar’. Deze oordeelt onafhankelijk en behoort
niet tot het gemeentepersoneel. Voor schorsing, intrekking en sluiting is het college van burgemeester en schepenen bevoegd. Eventueel kan de burgemeester
optreden in afwachting van een beslissing van het college.

Schorsing, intrekking, sluiting
Naast geldboetes zijn er nog drie andere administratieve sancties mogelijk:
• administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
• administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
• tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.

Alternatieve maatregelen
• De gemeenschapsdienst, een prestatie van algemeen belang uitgevoerd
door de overtreder ten gunste van de gemeenschap.
• De lokale bemiddeling, als maatregel die het voor de overtreder mogelijk
maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade
te herstellen of te vergoeden of om het conflict te bedaren.
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Wat verandert er?
We hebben getracht om de tekst zo helder en leesbaar
mogelijk op te stellen, zonder ingewikkelde juridische bepalingen. Heel wat artikels uit het oude politiereglement zijn geschrapt of vereenvoudigd. Verder zijn er ook tijdsbepalingen
gelijkgesteld en afgestemd met Halle en Beersel.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen op een rij:
• De maximale boetes verhogen voor meerderjarigen van
250 euro naar 350 euro en voor minderjarigen van 125 euro
naar 175 euro.
• Invoeren gemengde parkeerinbreuken. Bepaalde inbreuken op het stilstaan en parkeren, maar ook inbreuken op
het verbodsbord C3, kunnen voortaan bestraft worden
met GAS.
• Invoeren van gemeenschapsdienst als alternatief voor een
geldboete.
• Aan meerderjarige buitenlandse overtreders mag een onmiddellijke betaling voorgesteld worden bij de vaststelling.
Het boetebedrag is beperkt tot 25 euro, maar kan hoger
zijn indien meerdere inbreuken tegelijk worden vastgesteld.
• De burgemeester kan, mits voorwaarden, een plaatsverbod van één maand opleggen aan bepaalde overtreders.
• Het oude politiereglement en GAS-reglement zijn samengevoegd tot één nieuwe algemene politieverordening
met gemeentelijke administratieve sancties.
INFO: Tom Pardaens, diensthoofd Maatschappelijke Veiligheid
T 02 371 63 18, tom.pardaens@sint-pieters-leeuw.be
maatschappelijkeveiligheid@sint-pieters-leeuw.be.
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De volledige versie van het nieuwe
politiereglement kan je online
consulteren

Nieuw kinderdagverblijf
De Speelboot
Begin september opent de gemeente Sint-Pieters-Leeuw
een nieuw kinderdagverblijf, genaamd De Speelboot.
Dit derde kinderdagverblijf van de gemeente staat op
de site van GO-school ‘De Groene Parel”, in het centrum
van het Negenmanneke.

Op deze site van 2 hectare worden meer dan 70 woningen en appartementen en
een nieuwe basisschool opgetrokken. De volledige site wordt omgevormd tot een
groene campus waar zowel starters, senioren en jonge gezinnen een nieuwe thuis
zullen vinden. Naast de school, langs de zijde van de A. Van Cotthemstraat, staat
het nieuwe kinderdagverblijf met buitenspeelruimte. Boven het kinderdagverblijf
komen acht appartementen.

KINDEROPVANG

Sint-Pieters-Leeuw

Veerle Pické, diensthoofd van de kinderopvang legt uit: “De gemeente heeft hier
graag de schouders onder gezet want de nood aan extra kinderopvang in SintPieters-Leeuw is bijzonder groot. We kregen eerder al een bijkomende subsidiebelofte van Kind en Gezin voor achttien extra opvangplaatsen in een kinderdagverblijf. Deze extra capaciteit kunnen we hier benutten. Een ander gedeelte van het
gebouw stellen we ter beschikking van twee samenwerkende onthaalouders die
er veertien kinderen zullen opvangen.”

Nieuwe namen en logo’s gemeentelijke kinderdagverblijven
Met de opening van dit nieuwe
kinderdagverblijf voeren we ook een
naamswijziging door voor de twee
andere kinderdagverblijven. We willen dat de namen bij elkaar passen
en uitstralen dat we de allerkleinste
Leeuwenaren van harte welkom
heten!

Kortjakje aan de Slesbroekstraat
wordt Het Welpennest.
Het Welpennest

Jip en Janneke in Ruisbroek
wordt De Boomhut.
De Boomhut

Het logo van De Speelboot.
De Speelboot
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in Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw
in
SEPTEMBER - OKTOBER
DONDERDAG 1 & 15 SEPTEMBER
Kalligrafie. Voor beginners, gevorderden en sterk gevorderden. J. Depauwstraat 25 om 19 uur.
INFO: www.colomaspl.be. Org.: CC Coloma
VAN DONDERDAG 1 TOT 29 SEPTEMBER
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.
Ruisbroeksesteenweg 211, Sint-Pieters-Leeuw van 20 tot
21.30 uur.
PRIJS: 5 euro.
INFO EN RESERVATIE: hildedeblieck@telenet.be.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
VAN VRIJDAG 2 TOT 30 SEPTEMBER
Scrabble. Voor beginners elke vrijdag van 9.30 tot 12 uur en
voor gevorderden elke vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur.
LDC Negenhof, Sint-Stevensstraat 62, Sint-Pieters-Leeuw.
INFO: mjmeert@skynet.be.
ORG.: Scrabbleclub “Negenhof”.
ZONDAG 4 SEPTEMBER
Ruildag Hobby- en Verzamelaarsclub. Ruildag allerlei voor
leden en niet leden, voornamelijk postzegels, munten, enz..
De Merselborre, Schaliestraat 2, Vlezenbeek van 14 tot 17 uur.
INFO: weebau@telenet.be.
MAANDAG 5 EN 19 SEPTEMBER
Wandelen. Wandelen langs de landelijke wegen van onze
mooie gemeente en wijde omgeving. Gemeentehuis,
Pastorijstraat 21 van 13.30 tot 15.30 uur.
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV-Sint-Pieters-Leeuw.
VAN MAANDAG 5 TOT 26 SEPTEMBER
Fietsen. Iedere maandag halen wij onze fiets van stal.
Kerk Oudenaken, Baasbergstraat.
INFO: 02 532 27 49.
ORG.: KVLV Vrouwen met vaart Oudenaken/Berchem.
VAN 5 TOT WOENSDAG 28 SEPTEMBER
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. Mogelijkheid tot meditatie.
CC De Merselborre, Schaliestraat 2, Vlezenbeek op 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: 02 377 43 85 of yoga-vlezenbeek@hotmail.com.
ORG.: yoga-Vereniging Vlezenbeek.
VAN DINSDAG 6 TOT 27 SEPTEMBER
Leer werken met je computer. Wil je graag leren werken
met een computer? We leren je hoe je met de muis en het
toetsenbord aan de slag kan. Daarna ontdek je hoe je
mappen maakt om je documenten te ordenen, en hoe je
een brief kan opstellen. Je zet ook enkele stappen op het
internet, met een aantal praktische websites en de Google-zoekmachine. Geen voorkennis nodig. Neem je eigen
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computer mee met daarop Windows 7, 8 of 10.
Sint-Stevenstraat 62 om 9 uur.
PRIJS: 65 euro.
INFO EN RESERVATIE: 02 454 54 01 of info@archeduc.be.
ORG.: Archeduc.
VAN WOENSDAG 7 TOT 28 SEPTEMBER
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, Joseph Depauwstraat 25, Sint-Pieters-Leeuw van 18 tot 19.15 uur.
PRIJS: 8 euro.
INFO: lars.maesfrancx@gmail.com, volg ons op facebook
Improvement PT.
ORG.: Improvement PT.
VAN WOENSDAG 7 TOT 21 SEPTEMBER
Continentaal breien. Sneller, eenvoudiger en ergonomisch
breien. Steeds meer breisters stappen nu over op de continentale breitechniek: breien met de draad in de linkerhand
en de naalden los in de handen. Het hoofddoel van deze
cursus is perfect continentaal leren breien met rondbreinaalden. We passen de technieken toe op eenvoudige
projecten die een leuk resultaat geven. A. Quintusstraat 24,
telkens om 19.30 uur.
INFO: hildedeblieck@telenet.be.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Zuun.
VAN WOENSDAG 7 TOT 28 SEPTEMBER
Mindfulnesstraining. Vandaag kan je mindfulness leren in
een compact programma van 8 weken: tijdens deze 8 weken leren we contact te maken met onze eigen gevoelens,
gedachten en conditioneringen.We leren onze eigen geest
en neigingen te observeren en ontdekken hoe we ons
eigen geluk saboteren. Door de oefeningen leren we vrede
te nemen met wat is en met wie we nu zijn.
J. Depauwstraat 25.
PRIJS: 330 euro voor 8 lessen.
INFO: 09 328 60 90, www.aandacht.be.
ORG.: Instituut voor Aandacht en Mindfulness.
DONDERDAG 8 SEPTEMBER
Tips Brandpreventie. Tips voor brandpreventie thuis door de
brandweer van Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West,
Post Halle. J. Vanderstraetenstraat 198 om 19.30 uur.
PRIJS: 5 euro.
INFO EN RESERVATIE: 02 377 87 50 of
vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
ORG.: KVLV Sint-Pieters-Leeuw.
VAN ZATERDAG 10 TOT 24 SEPTEMBER
Duikinitiaties. Sportduiken, iets voor jou? Heb je je altijd al
afgevraagd wat er zich onder de waterspiegel afspeelt?
Duikdocumentaires bekeken op TV en gedroomd dat je
erbij was? Dat kan! Kom bij ons de technieken van de duiksport ontdekken tijdens een initiatie.
Wildersportcomplex om 19 uur.
INFO EN RESERVATIE: contact@waterduivels.be,
www.waterduivels.be, 0476 58 06 24.

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

ZONDAG 11 SEPTEMBER
Zuunbeekvallei: beekherstel en natuurontwikkeling. Begeleide wandelingen in de Zuunbeekvallei. De beek die
rechtgetrokken werd begin jaren 70, wordt nu heringericht
met meanders en overstromingsgebieden. Natte vallei
gronden zijn er in ontwikkeling. Laarzen zijn aangewezen.
Gemeentehuis om 13 uur.
INFO: daniel.van.de.gucht@pandora.be.
ORG.: Natuurpunt – Leeuwse Natuurvrienden.
MAANDAG 12 EN 26 SEPTEMBER
Wandelen. Wandeling van +/- 8 km. Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21 van 13.30 tot 15.30 uur.
INFO: je.schets@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
DONDERDAG 15 EN 29 SEPTEMBER
Yoga. Op een rustige manier en in een ontspannen sfeer
werken aan de conditie. 10 beurtenkaart. Zonnig Leven,
J.Vanderstraetenstraat 198 van 19.45 tot 21 uur.
PRIJS: leden: 10 euro (10 beurtenkaart); niet-leden: 20 euro
(10 beurtenkaart).
INFO: 02 377 87 50, vrouwen-met-vaart@hotmail.com.
VRIJDAG 16 SEPTEMBER
Sportdag voor mensen met een beperking. Maak je keuze
tussen een aanbod van uitdagende sporten op deze
sportdag. Inschrijven kan tot 9 september. Inkendaalstraat 1,
1602 Vlezenbeek om 10 uur.
INFO EN RESERVATIE: sport@inkendaal.be, 02 531 53 52.
ORG.: Inkendael.
ZONDAG 18 SEPTEMBER
Landelijke Rijvereniging Provinciaal Ruiterkampioenschap
2016. Kampioenschap LRV Vlaams-Brabant met 500-tal
paarden. Vanaf 8.30 uur springen, individuele dressuur,
groepsdressuur, G-rijden, enz. Om 14u feestprogramma
met demonstraties & kampioenschappen springen. Dit jaar
georganiseerd door de ruiterclub “LRV De Leeuwse Ridders
Sint-Pieters-Leeuw”. Gaasbeekstraat 6, Oudenaken.
INFO: johan.pint@pandora.be.
ORG.: LRV De Leeuwse Ridders.
DINSDAG 20 SEPTEMBER
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. 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.
DONDERDAG 22 SEPTEMBER
De jongeren van Generatie Why. In deze workshop kijken
we naar opvoeding als een dynamisch proces tussen
generaties en focussen we ons op jongeren en jongvolwassenen tussen 15 en 30 jaar en hun ouders. Lotstraat 6
van 20 tot 22 uur.
INFO EN RESERVATIE: 02 371 06 52,
huisvanhetkind@sint-Pieters-Leeuw.be.
ORG.: VCOK

DONDERDAG 22 SEPTEMBER
Budgetteren kan je leren. Hoe doe je meer met minder?
Ben jij tegen het einde van de maand ook aangewezen op
je creativiteit om de eindjes aan elkaar te knopen? Tijdens
deze vorming vertrekken we vanuit praktijkvoorbeelden en
gebruiken we een handige tool om je budget te visualiseren
en beheren. Kom mee tips uitwisselen en ontdek hoe ook
jij kan (be)sparen. G. Gibbonstraat 6 (zaal Jef Baeck) van
19.30 tot 21.30 uur.
PRIJS: 5 euro.
INFO EN RESERVATIE: 02 546 14 01, viva-svv@fsmb.be.
ORG.: Viva-SVV Brabant.
ZONDAG 25 SEPTEMBER
Recreatieve fietstocht naar het verleden. Een fietstocht in
het Sint-Pieters-Leeuw-van-weleer ? Laat je meeslepen door
onze heemkundige gids op boeiende plekken. Vertrek aan
het Wildersportcomplex, Sportlaan om 14 uur, afstand 25 km.
INFO: fietsersbond.spl@gmail.com, 0494 34 16 69.
ORG.: Fietsersbond
ZONDAG 25 SEPTEMBER
Publieke Schieting Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan. Schuttershof, J. Depauwstraat 61, Sint-Pieters-Leeuw om
14 uur.
INFO: www.sintsebastiaan.be.
ORG.: koninklijke schuttersgilde Sint Sebastiaan.
DINSDAG 27 SEPTEMBER
Gezond de winter door – Natuurlijke antibiotica. Hoe kun je
je gezondheid tijdens de winter op een natuurlijke manier positief beïnvloeden? Welke kruiden en etherische oliën kunnen
ons ondersteunen bij verkoudheden, griep, hoest en keelpijn?
Door het blijvend succes van de kruidenworkshops willen wij
onze kruidenkennis verder opbouwen en leggen we ditmaal
de nadruk op de geneeskrachtige werking van kruiden.
Parochiecentrum Sint-Pieters-Leeuw van 19 tot 22 uur.
PRIJS: 3 euro.
INFO: vellemans.chris@gmail.com, 02 378 39 64.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
DINSDAG 4 OKTOBER
Bezoek aan Lille. Bezoek van “Le vieux Lille” - met gids zoals het PaleisRihour, de Oude Beurs, het Operagebouw
en de O-L-V dela Treille Kathedraal.’S namiddags een 2 uur
durende rondrit met gids - “Lille door de eeuwen heen”.
Vertrek: Vanhouchestraat 1.
PRIJS: 46 euro, niet leden: 50 euro.
INFO EN RESERVATIES: 02 377 99 76 of je.schets@gmail.com.
ORG.: Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
VRIJDAG 7 OKTOBER
Van Gent naar Hollywood… and beyond. Een avond vol
filmgeschiedenis en filmlegendes met Roel Van Babost.
GC De Merselborre om 20 uur.
INKOM: 8 euro.
INFO EN RESERVATIES: 02 377 93 20, luc.barbe@skynet.be.
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Op zoek naar een
huurwoning?
Deze zomer is woonbegeleider Nele Vandercammen van start gegaan in de
Woonwinkel. Nele helpt je graag verder met alle vragen over wonen. Indien je
beschikt over een beperkt inkomen en voldoet aan een aantal voorwaarden,
kan je eveneens bij haar terecht om een sociale woning aan te vragen.
Sinds 2012 geldt een lokaal toewijzingsreglement. Dit geeft eerst voorrang
aan personen die sinds hun geboorte in Sint-Pieters-Leeuw wonen, dan aan
personen die voor de leeftijd van 18 jaar minstens 10 jaar in de gemeente
hebben gewoond, vervolgens aan personen die al 10 jaar in Leeuw wonen en
ten slotte aan inwoners die de laatste 6 jaar minimaal 3 jaar in de gemeente
hebben gewoond.
Kom langs bij de woonbegeleider voor meer informatie over de andere voorwaarden voor een sociale woning, het verschil tussen het sociaal verhuurkantoor en de sociale huisvestingsmaatschappij, de documenten die je nodig hebt
voor een aanvraag, en het samen invullen van de inschrijvingsformulieren.

INFO:

Nele Vandercammen,
Woonbegeleider
T 02 371 22 68,
www.woonwinkelzennevallei.be
Woonwinkel Zennevallei,
Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Met uw Omnipas 65+ reist u zorgeloos en goedkoop
Naar de kapper? Een uitstapje met de kleinkinderen? Of gaan lunchen met vrienden?
De chauffeurs van De Lijn brengen u met plezier
overal naartoe. Vlakbij huis of wat verder weg.
Want met uw Omnipas 65+ reist u overal in
Vlaanderen onbeperkt met elke bus en tram
van De Lijn. En dat tegen een voordeeltarief!

Voor minder dan 1 euro per week geraakt u
overal met de Omnipas 65+!
Voor uw abonnement betaalt u slechts 51 euro voor een
heel jaar. Zo hebt u altijd een geldig vervoerbewijs op zak.
En dat is mooi meegenomen. Zwaar beladen na het winkelen of moe na een dagje in de weer? Stap dan gewoon
de bus of tram op, zelfs al moet u maar één halte verder.

Uw Omnipas 65+ verlengen?
U ontving in juli een brief van De Lijn waarmee u uw
abonnement kunt verlengen.
Ontving u geen brief of ging de brief verloren? Bel dan
het infonummer 070 220 200 (0,30 euro/minuut) om een
nieuwe verlengingsbrief aan te vragen.
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Wilt u een Omnipas 65+ bestellen?
1. Surf naar www.delijn.be/tarieven en vul het aanvraagformulier in of ga naar een Lijnwinkel in uw
buurt en vul daar een aanvraagformulier in.
2. Na ontvangst van het aanvraagformulier stuurt
De Lijn binnen de 10 werkdagen een overschrijvingsformulier op naar uw thuis.
3. Na betaling wordt uw MOBIB-kaart met daarop
uw Omnipas 65+ abonnement binnen de 10
werkdagen opgestuurd. Vanaf dan kunt u zorgeloos op stap met alle bussen en trams van De Lijn.

Vacatures
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw is op zoek naar
Redder: D-niveau (D4)
Deskundigde IT: B-niveau (B1-B3)
Deskundigde mobiliteit: B-niveau (B1-B3)
Integratieambtenaar: B-niveau (B1-B3)
Verantwoordelijke jeugdinfrastructuur:
B-niveau (B1-B3)

Infobundel
Wens je meer te weten over deze functies en de voorwaarden? Dan kan je per functie een infobundel downloaden op onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of opvragen bij Sandra Vandevelde, T 02 371 63 46,
sandra.vandevelde@sint-pieters-leeuw.be.

Selectieprocedures & werfreserves
Indien je geslaagd bent voor de vergelijkende aanwervingselectieprocedure word je volgens je behaalde resultaat opgenomen in een werfreserve. Deze werfreserve
heeft een geldigheidsduur van 1 jaar, en kan maximaal
verlengd worden met 2 jaar.
De selectieprocedures gaan door in het najaar 2016.

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
Enkel voor de functie van handhavingsambtenaar moet
je de Belgische nationaliteit hebben.
DIPLOMA
• Redder: beschikken over een brevet hoger redder van
BLOSO of een gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd
door BLOSO. Minimaal 4 jaar relevante beroepservaring hebben voor de uitoefening van de functie.
• Deskundige IT, deskundige mobiliteit, integratieambtenaar of verantwoordelijke jeugdinfrastructuur: ofwel beschikken over een bachelordiploma ofwel een diploma
van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee
gelijkgesteld onderwijs.
• Handhavingsambtenaar, projectbeheerder Technische
Zaken of waterbeheersingsambtenaar: ofwel beschik je
over een masterdiploma, een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs
van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair
onderwijs.

Handhavingsambtenaar: A-niveau (A1a-A2a)
Projectbeheerder technische zaken:
A-niveau (A1a-A2a) in contractueel voltijds verband –
onbepaalde duur – (m/v)

Waterbeheersingsambtenaar:

A-niveau (A1a-A2a) in contractueel voltijds verband –
bepaalde duur – (m/v)

Aanvullende wervingsvoorwaarde voor de functie van
handhavingsambtenaar: beschikken over getuigschriften
om te kunnen optreden als gemeentelijke ambtenaar
met verbaliserende bevoegdheid voor het opsporen,
vaststellen, opvolgen en juridisch afhandelen van overtredingen in het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de omgevingsvergunning, de milieuwetgeving, de gemeentelijke administratieve sancties
(GAS) of deze getuigschriften behalen na de gevolgde
opleidingen.

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. Maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en tussenkomst in woon-werkverkeer met
openbaar vervoer of fietspremie alsook een aanvullend
pensioen.

Solliciteren
Bezorg je inschrijvingsformulier en cv samen met een
kopie van je diploma per post aan het college van
burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 SintPieters-Leeuw of geef ze tegen ontvangstbewijs af op de
personeelsdienst/gemeentebestuur.
E-mailen mag ook naar sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be.
Op 22 september 2016 sluiten we deze vacature af en
aanvaarden wij voor deze functies geen kandidaturen
meer. De poststempel of de ontvangstdatum van het
e-mailbericht geldt als bewijs.

Jobbeurs
Heb je een vraag omtrent de functies, verloning,
verloop van de selecties, enz., kom dan op
13 september 2016 tussen 10 en 18 uur naar
de Jobbeurs Halle/stand Zuidwest Rand in
CC ’t Vondel, Joseph Possozplein 40, 1500 Halle.
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Jobbeurs: dinsdag 13 september

Regionale Jobbeurs in Halle
Op dinsdag 13 september organiseren stad Halle, de
gemeenten Beersel, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw in samenwerking met VDAB en Zuidwest Rand een regionale
jobbeurs in CC ‘t Vondel van 10 tot 18 uur.
Ben je werkzoekend op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Op de jobbeurs vind je de informatie die je zoekt. Zowel
hooggeschoolden, laaggeschoolden, schoolverlaters als
50-plussers zijn welkom !
In totaal zullen er een vijftigtal standhouders op de beurs
aanwezig zijn, waaronder veertig bedrijven. Ook verschillende tewerkstellingsdiensten ( VDAB, jobcoachen
OCMW, … ) staan present om samen met vakbonden en
centra voor leerlingenbegeleiding om je zo goed mogelijk
bij te staan.

Een goed cv
Een goed opgemaakt curriculum vitae kan het verschil
maken. Weet je niet goed hoe te beginnen aan je cv of
heb je geen computer ? Kom dan gerust langs en we helpen je verder. Wie al een cv heeft, kan dat laten nakijken
door een selectiebureau dat ook sollicitatietips geeft. Je
cv digitaal meebrengen kan handig zijn.
In de loop van de dag vinden vier interessante activiteiten plaats:
• Workshop: sociale netwerken gebruiken bij solliciteren
• Workshop: do’s en don’ts bij het solliciteren
• via “Click & Talk” een sollicitatiegesprek naspelen en je
‘pitch’
(openingszin) oefenen. Ga voor een Pitch Perfect.
• recruteringsbureau PASS analyseert jouw cv ten gronde.
Voor de activiteiten moet je online inschrijven (rubriek
‘Activiteiten’): www.jobbeurshalle.be/NL/informatie

Al voor de Jobbeurs kan je jouw cv laten nakijken door VDAB
www.vdab.be/werkzoeken/e-coaching.shtml
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Word lid van
ons TEAM
Zennevallei
Al gedacht aan een job als inspecteur?
De politiezone Zennevallei werkt voor de gemeenten
Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en de stad Halle. We zijn een
nieuw korps van meer dan 200 medewerkers. Na Leuven
zijn wij de grootste politiezone van de provincie VlaamsBrabant. Dit geeft ons heel wat mogelijkheden op vlak
van afwisselend werk, kansen en doorgroeimogelijkheden.

PERFORMANT is ons motto
Samen zorgen we voor de veiligheid van meer dan 94
000 inwoners. We verzekeren de wijkwerking, interventie,
slachtofferhulp, lokale recherche, onthaal, ... We beschikken over degelijke voertuigen en materiaal, alsook
over de nieuwste technologieën waaronder intelligente
ANPR-camera’s, een 3D-loket, Mobile-office (laptops met
netwerktoegang, om het even op welke locatie). We
innoveren en streven naar een performante, doel- en
resultaatgerichte organisatie waar het goed werken is.

Waarom interventie-inspecteur?
Kiezen voor een job bij de politiezone is resoluut kiezen
voor:
• Afwisseling: een gevarieerd takenpakket gaande van
lichte en zware verkeersongevallen tot onderzoeken in
het kader van drugshandel, sociale conflicten en zware
gerechtelijke feiten.
• Werken in een (h)echt team met een goede sfeer.
Iedere week kan je ook een uur samen sporten met je
collega’s.
• Sociale contacten: dag in dag uit op de baan.
• Heel wat opleidingsmogelijkheden doorheen de hele
loopbaan.
• Kansen en doorgroeimogelijkheden binnen de zone
met verschillende specialisaties: fietspatrouille, motorrijden, hondengeleiding, verkeer, wijk of recherche, ...

• Innovatie en technologie: als enige in België met een
3D-loket, Mobile Office voor het maken van PV’s op het
terrein, ...

Gezocht
Is geen uitdaging jou te veel? Durf je aan de slag gaan
met verschillende fenomenen in kader van leefbaarheid
en veiligheid? Kies dan voor een job als interventie-inspecteur bij de politiezone Zennevallei!
JOUW KWALITEITEN
• Communicatievaardig (schriftelijk en mondeling)
• Sociaal en collegiaal
• In staat tot bemiddeling en conflicthantering
• Klantgericht ingesteld (intern/extern)
• Integer, onpartijdig en discreet
• Bereid tot voortdurend verbreden van jouw kennis door
opleidingen en bijscholingen
• Je bent stressbestendig en blijft in alle situaties professioneel.
LAAT JE OVERTUIGEN
Neem contact op en kom gerust eens langs. Je kan bij
ons terecht voor informatie over de selectieprocedure en
-proeven, de opleiding en de verschillende jobmogelijkheden, … We staan je graag te woord en helpen je met
de voorbereiding.
INFO: Afdeling Human Resources

T 02 359 99 23, hr@politiezennevallei.be

Of bezoek onze infostand tijdens de jobbeurs Halle
op 13 september tussen 10 en 18 uur
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Jubilarissen

Gouden bruiloft 11 juni

Gouden bruiloft 21 mei

Freddy Coussens (76) en Martha Van Paepeghem (72)

Gilbert Delmeiren (75) en Liliane Vanaken (72)

Gouden bruiloft 4 juni
Jan Van Droogenbroeck(73) en Christiane De Hertogh (70)

Gouden bruiloft 4 juni
Marcel Leener (71) en Annie Walravens-Ogier (70)

PENSIOEN
Op 1 juli 2016 ging Dominik Van Bellinghen,
technisch assistent (arbeider) bij de cel patrimonium
met pensioen.

Gouden bruiloft 17 mei
Julien Huybrechts (73) en Agnes Goosens (72)

Op 1augustus 2016 ging Paul Bardyn,
technisch assistent (arbeider) eveneens bij de cel
patrimonium met pensioen.
Op 1 september 2016 gaat Mia Sluys,
technisch beambte (schoonmaakster en toezichtster)
in de gemeentelijke basisschool Puur Natuur,
met pensioen.
Wij danken hen voor de inzet en wensen hen
een welverdiend pensioen!

Gouden bruiloft 18 juni
Albert Vandersteen (70) en Odile De Blaere (69)
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Wegenwerken Ruisbroek gaan van start

Omleiding verkeer
Maandag 5 september start de langverwachte heraanleg van de Karel Gilsonstraat,
Fabriekstraat, Paul Gilsonlaan Stationsstraat,
Kerkplein, Vredelaan, A. Vandenbosschestraat
en Beemdstraat.
In een 1ste fase (van 5/9/2016 tot 25/4/2017)
worden de Karel Gilsonstraat en de Fabriekstraat (tot Wandelingstraat) volledig heringericht. De werfzone wordt voor het verkeer
afgesloten.
Het doorgaand verkeer van noord naar zuid
en omgekeerd wordt via vooraankondigingsborden omgeleid via de R0 / A7 / E19.
Doorgaand verkeer van oost naar west en
omgekeerd blijft in de 1ste fase via het kanaal
- spoorwegtunnel - Stationsstraat – Kerkplein –
Humaniteitslaan mogelijk.
Voor het lokaal verkeer wordt een verkeerslus
ingesteld:
• Via de route Wandelingstraat – Broekweg –
Beemstraat – Humaniteitslaan (voor lokaal
verkeer naar het noorden).
• Via de route Stationstraat – Boomkwekerijstraat – Brugstraat (voor lokaal verkeer naar
het zuiden).

Openbaar vervoer
De MIVB voorziet voor lijn 50 een tijdelijk eindstation in de Paul Gilsonlaan t.h.v. het Q8-station. Met een shuttledienst rijden ze via de R0
/ A7 / E19 heen en terug naar het treinstation
van Lot.
De Lijn voorziet voor lijn 810 in beide richting
een tijdelijke halte in de Paul Gilsonlaan t.h.v.
het Q8-station. Via de R0 / A7 / E19 bedienen
ze de halte “Beka” in de J. Huysmanslaan nr.
80 (t.h.v. ingang Colruyt) om vervolgens richting treinstation van Lot te rijden.
INFO: www.sint-pieters-leeuw.be
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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!

VC ZUUN
BEACHTORNOOI 2016

DE GOUDEN BRASEM
JEUGDHENGELSTAGE 2016

DE SPEELBOOT
INHULDIGING

JULIEN STEENS
JELLE CUP

LDC SINT-PIETERS-LEEUW
RUMMIKUB IN ‘T PAVILJOENTJE

JEUGDDIENST SPL
TEATRO PAVANA STRAPATZEN 2016

www.sint-pieters-leeuw.be

