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Voorwoord 
 
Ieder jaar wordt aan de raad gevraagd de jaarrekening van het vorige dienstjaar ter 

goed te keuren. De jaarrekening toont de financiële resultaten van de werking van het 

afgelopen jaar en leert ons hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van het 

bestuur.  

 

Het jaarverslag wil een aanvulling zijn op de financiële gegevens, door een beeld te 

geven van de werking en de realisaties van het gemeentebestuur, en leert wat er achter 

de financiële gegevens schuilgaat. Voor het bestuur kan het jaarverslag in combinatie 

met de rekening een belangrijk beleidsinstrument zijn dat toelaat het gevoerde beleid te 

evalueren en indien nodig of gewenst bij te sturen. 

 

2018 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, wat betekent dat het bestuur zich 

‘terughoudend’ moet opstellen en geen nieuwe beleidsinitiatieven meer mag nemen die 

het toekomstige bestuur financieel kunnen bezwaren. De gewone werking van gemeente 

en OCMW loopt evenwel onverminderd verder, zoals u in dit jaarverslag kan vernemen.  

 

Naast de reguliere werking was 2018 een jaar waarin veel tijd en energie ging naar de 

voorbereiding en organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, 

en vervolgens de voorbereiding van de installatie van de nieuw verkozen raad. Uniek was 

dat deze voorbereiding gebeurde in een gewijzigde bestuurlijke context ingevolge het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Voor zover de installatie van een nieuw 

bestuur al een routine kan zijn, was dat nu helemaal niet het geval. 

 

Het decreet lokaal bestuur zorgde niet alleen voor een politiek bestuurlijke omwenteling, 

maar zorgde ook voor de administratie voor een aantal belangrijke veranderingen. De 

gemeentesecretaris werd algemeen directeur en de financieel beheerder werd financieel 

directeur. De diensten zetten verdere stappen in de integratie van de administraties van 

gemeente en OCMW. 

 

In de reguliere werking zorgt de bevolkingsdienst traditioneel voor de jaarlijkse 

bevolkingsstatistiek, die u op de gemeentelijke website kan raadplegen. De gegevens 

van de bevolkingsdienst die u in dit jaarverslag kan vinden, vormen een belangrijke en 

interessante aanvulling op de bevolkingsstatistiek, en bieden een schat aan informatie 

over het “Leeuwse huishouden”. 

 

In onze afdeling welzijn springt de succesvolle seniorenbeurs op 14 november 2018 in 

het oog. U zal ook kunnen lezen dat onze drie lokale dienstencentra hun doelpubliek 

blijven aanspreken. Ruim 75.000 maaltijden werden er aan de man gebracht. En behalve 

de sportieve activiteiten zoals petanque, aerobic en aqua gym, laten de Leeuwse 

senioren ook hun hersenen graag prikkelen, met van oudsher een groot aantal 

deelnemers aan de Engelse lessen. In ons woonzorgcentrum Zilverlinde zien we een 

optimale bezettingsgraad en een hoge zorggraad (ruim 80 % van de bewoners is zwaar 

zorgbehoevend). En het is er ongetwijfeld goed toeven. De oudste bewoners in 

Zimlverlinde was 106 jaar oud! 

 

Dit is maar een kleine greep uit de informatie die u door dit jaarverslag wordt aangereikt.  
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Ook de functie van het jaarverslag als communicatie-instrument willen wij niet 

verwaarlozen. Alle beleidsdomeinen worden in het jaarverslag belicht. Daarom is het een 

interessant en leerzaam instrument voor onze inwoners. Het jaarverslag wordt daarom 

ook gepubliceerd op de gemeentelijke website www.sint-pieters-leeuw.be.  

 

Een open communicatie impliceert ook dat wij uitkijken naar uw opmerkingen en 

suggesties over dit jaarverslag. Noteer ze en bezorg ze aan de communicatiedienst.  

 

Alvast veel leesplezier! 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen. 

 

 

 

Walter Vastiau      Luc Deconinck 

Algemeen directeur      Burgemeester 
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Behoorlijk bestuur 
 

 
Gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw.  
 

Bestuur 

Secretariaat 

Juridische dienst 

Dienst Organisatieontwikkeling 

Onthaal 

Bevolking 

Burgerlijke stand 

Vreemdelingen 

Communicatie, informatie en documentatie 

Archief 

ICT 

Personeel 

Onderwijs  
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Bestuur 

 

gemeenteraad  
 

Politieke organen 

 

 

Gemeenteraad 

Zetelverdeling 

31 leden 

- 16 N-VA/CD&V 

- 8 PF 

- 3 Open Vld 

- 1 Groen 

- 1 Vlaams Belang 

- 1 sp.a 

- 1 partijonafhankelijk 

raadslid 

 

Bestuursmeerderheid 

N-VA/CD&V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling1 

 

Luc Deconinck – burgemeester en voorzitter – N-VA 

Jos Speeckaert – eerste schepen – CD&V 

Jan Desmeth – schepen – N-VA 

Luc Van Ruysevelt – schepen – CD&V 

Marleen De Kegel – schepen – N-VA 

Lucien Wauters – schepen – CD&V 

Gunther Coppens – schepen – N-VA 

Bart Keymolen – schepen – CD&V 

Jean Cornand – raadslid PF 

Annie Mathieu – raadslid PF 

Kathleen D'Herde – raadslid Open Vld 

Marleen Bosmans – raadslid CD&V 

Joseph Van Cutsem – raadslid Open Vld 

Wim Peeters – raadslid CD&V 

Praxedes Vargas-Garcia – raadslid PF 

Georgios Karamanis – raadslid PF 

Eddy Longeval – raadslid Vlaams Belang 

Lydie De Smet – raadslid PF 

Guy Jonville – raadslid sp.a 

Michel Miedzinski – raadslid PF 

Jenny Sleeuwaegen – partijonafhankelijk raadslid 

Nicole Billens – raadslid N-VA 

Gust Crabbe – raadslid N-VA 

Katleen Bury – raadslid N-VA 

Raymond Stiens – raadslid CD&V 

Herwig Smeets – raadslid N-VA 

Kim Paesmans – raadslid N-VA 

Godefroid Pirsoul – raadslid PF 

Raimondo Palermo – raadslid PF 

Alain Carremans – raadslid Open Vld 

Eddy Vanisterbeek – raadslid CD&V 

 

 

                                                           
1 Dit is de toestand op 31/12/2018. 
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Het college van burgemeester en schepenen 

 
College van burgemeester en schepenen 2013. 

Bevoegdheden 

Luc Deconinck, burgemeester, N-VA 

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, CD&V 

Financiën en begroting, Personeelsbeleid (inclusief pensioenen personeel), Sport, 

Waterbeheer. 

 

Jan Desmeth, schepen, N-VA 

Cultuur, Mobiliteit en Verkeer, Archivering, Erediensten, Roerend en Onroerend Erfgoed. 

 

Luc Van Ruysevelt, schepen, CD&V 

Markten, Kermissen en Foren, Lokale Economie, Senioren. 

 

Marleen De Kegel, schepen, N-VA 

Vlaams Beleid, Integratie- en Inburgeringsbeleid, Gelijke Kansenbeleid, Toerisme, 

Ontwikkelingssamenwerking, Stedenbanden en Internationale Samenwerking. 

 

Lucien Wauters, schepen, CD&V 

Gemeentelijke Gebouwen, Nutsvoorzieningen, Tewerkstelling, ICT, Volksgezondheid en 

Welzijn. 

 

Gunther Coppens, schepen, N-VA 

Onderwijs, Kunstonderwijs, Bibliotheek, Afvalbeleid, Milieu en Groen (inclusief 

natuurreservaten). 

 

Bart Keymolen, schepen, CD&V 

Openbare Werken, Jeugd- en Speelpleinwerking, Gezins- en Kinderopvang, 

Buitenschoolse Kinderopvang, Landbouw. 
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Paul Defranc, OCMW-voorzitter – schepen, CD&V 

OCMW, Sociale Zaken (inclusief pensioenen algemeen). 

OCMW raad en Vast Bureau 

OCMW raad  

Zetelverdeling 

- 7 N-VA/CD&V   Samenstelling2 

- Luc Deconinck – N-VA 

- 3 PF    Paul Defranc – CD&V – voorzitter raad en Vast Bureau 

- 1 Open Vld   Ann De Ridder – CD&V – ook lid Vast Bureau 

- 1 sp.a    Lieve Steens – CD&V 

Eddy De Cock – N-VA – ook lid Vast Bureau 

Sarah Van Hassel – N-VA 

Betty Willems – N-VA 

Jean Cornand – PF 

Lydie De Smet – PF – ook lid Vast Bureau  

David Van Vooren – sp.a 

Dario Di Francesco – PF 

Nadia Laus – Open VLD 

Godelieve Steens – CD&V 

Luc Deconinck – N-VA 

 

  

                                                           
2 Dit is de toestand op 31/12/2018. Godelieve Steens verving Eddy Vanisterbeek sinds 16/1/2018. Inès 

Torluccio werd tijdelijk vervangen door Dario Di Francesco sinds 16/01/2018. 
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Raadscommissies 

Samenstelling   

Commissie Financiën, Gebouwen en 

Patrimonium  

Leden: 

Nicole Billens 

Katleen Bury 

Gust Crabbe 

Kim Paesmans 

Herwig Smeets 

Marleen Bosmans 

Wim Peeters 

Raymond Stiens 

Hilde Van Impe 

Kathleen D'Herde 

Alain Carremans  

Jean Cornand 

Praxedes Vargas-Garcia 

Annie Mathieu 

Raimondo Palermo  

   

 

Commissie Ruimtelijke ordening, Milieu en 

Landbouw 

 

Leden: 

Nicole Billens 

Katleen Bury 

Gust Crabbe 

Kim Paesmans 

Herwig Smeets 

Marleen Bosmans 

Wim Peeters 

Raymond Stiens 

Eddy Vanisterbeek 

Jos Van Cutsem 

Kathleen D'Herde  

Godefroid Pirsoul 

Jean Cornand 

Lydie De Smet 

Raimondo Palermo  

  

Commissie Mobiliteit, Openbare werken en 

Lokale economie 

Leden: 

Nicole Billens 

Katleen Bury 

Gust Crabbe 

Kim Paesmans 

Herwig Smeets 

Marleen Bosmans 

Wim Peeters 

Raymond Stiens 

Hilde Van Impe 

Jos Van Cutsem 

Kathleen D'Herde 

Annie Mathieu 

Godefroid Pirsoul 

Georgios Karamanis 

Michel Miedzinski 

Eddy Longeval 

  

 

Commissie Personeelsbeleid, 

Administratieve en Bestuurlijke organisatie 

incl. toezicht en afstemming 

intergemeentelijke organisaties en externe 

verzelfstandigde agentschappen 

 

Leden: 

Nicole Billens 

Katleen Bury 

Gust Crabbe 

Kim Paesmans 

Herwig Smeets 

Marleen Bosmans 

Wim Peeters 

Raymond Stiens 

Eddy Vanisterbeek 

Kathleen D'Herde 

Alain Carremans  

Jean Cornand 

Raimondo Palermo 

Lydie De Smet 

Michel Miedzinski  

Guy Jonville 
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Commissie Jeugd, Cultuur, Sport en 

Sociale zaken 

 

Leden: 

Nicole Billens 

Katleen Bury 

Gust Crabbe 

Kim Paesmans 

Herwig Smeets 

Marleen Bosmans 

Wim Peeters 

Raymond Stiens 

Eddy Vanisterbeek 

Alain Carremans 

Jos Van Cutsem  

Georgios Karamanis 

Praxedes Vargas-Garcia 

Annie Mathieu 

Godefroid Pirsoul  

Guy Jonville 

 

Commissie Veiligheid, Integrale veiligheid, 

Buurtwerking, Integratie en Vlaams beleid 

Leden: 

Nicole Billens 

Katleen Bury 

Gust Crabbe 

Kim Paesmans 

Herwig Smeets 

Marleen Bosmans 

Wim Peeters 

Raymond Stiens 

Eddy Vanisterbeek 

Jos Van Cutsem 

Alain Carremans  

Lydie De Smet 

Michel Miedzinski 

Praxedes Vargas-Garcia 

Georgios Karamanis  

Eddy Longeval 
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Secretariaat 
 

Briefwisseling 
 

 

 
Figuur 1. Overzicht van de inkomende 
briefwisseling 2015-2018. 

 

In vergelijking met 2017 kregen onze 

diensten in 2018 ongeveer evenveel 

post. Enkel de dienst Ruimtelijke 

Ordening ontving veel minder 

briefwisseling. 

 

 

 
Figuur 2. Overzicht van de inkomende 

briefwisseling per dienst (OCMW) 2016-2018. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Gemeenteraad 
 

 
Figuur 3. Overzicht van de samenstelling van 
de agenda van de gemeenteraad 2015-2018 
(B GR = beslissing gemeenteraad, 

 K GR = kennisgeving gemeenteraad). 

 

In 2018 vonden er 10 zittingen plaats. 

 

Managementteam (MAT) 
 

Het MAT vergaderde 38 keer in 2018. 

 

Diensthoofdenoverleg 
 

In 2018 kwam het diensthoofdenoverleg  

2 keer samen. 

 

College van burgemeester en 

schepenen 
 

 
Figuur 4. Overzicht van de samenstelling van 
de agenda van het college 2015-2018 B CBS 
= beslissing college, K CBS = kennisgeving 

college, SB CBS= standpuntbepaling college). 

 

In 2018 vonden er 44 zittingen plaats. 

 

Raadscommissies 
 

In 2018 vonden er in totaal 9 

raadscommissies plaats. 

 
Schriftelijke vragen 
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Figuur 5. Overzicht schriftelijke vragen 2015-
2018. 

 

Openbaarheid van bestuur 
 

In 2018 werden er 6 aanvragen 

geregistreerd die werden ingewilligd. 
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Juridische dienst  
 

De juridische dienst zorgt voor juridisch 

advies aan de diensten van het lokaal 

bestuur, volgt de geschillen op waarin 

het lokaal bestuur partij is, beheert mee 

het gemeentelijk patrimonium en zorgt 

voor het beheer van de 

verzekeringsportefeuille en de 

schadedossiers. 

 

Het totaal aantal dossiers dat werd 

opgestart door de juridische dienst in 

2018 bedroeg 232. Van deze 232 

dossiers konden er reeds 223 worden 

afgesloten.  

 

Hieronder lichten we een aantal 

producten van de dienst toe aan de hand 

van enkele cijfers. 

 

Schadegevallen 

 
In 2018 waren er 43 schadegevallen 

waarvoor een verzekeringsdossier werd 

opgestart door de juridische dienst. Dit 

zijn zowel gevallen waarbij het bestuur 

schade heeft berokkend (bijvoorbeeld 

schade ten gevolge van een put in de 

straat), als gevallen waarbij er schade 

werd toegebracht aan het bestuur 

(bijvoorbeeld het omrijden van een 

verkeersbord). 

 

Het betreft hier alle schadegevallen met 

uitzondering van de arbeidsongevallen, 

aangezien deze door de personeelsdienst 

worden behandeld. 

 
Figuur 6. Aantal schadedossiers per jaar.  

 

Op figuur 6 worden de aantallen van het 

aantal schadegevallen bekeken over de 

laatste zeven jaar, waarbij telkens het 

onderscheid wordt gemaakt tussen 

dossiers die reeds werden afgehandeld 

en diegene die nog open staan. Sinds 

2016 worden ook de dossiers van het 

OCMW meegenomen. 

 

Na twee jaren met een verhoging van de  

schadegevallen zit het lokaal bestuur 

opnieuw op het lagere niveau van 2015. 

 

Verzekeringsportefeuille 

 
Als de gemeente schadevergoedingen 

zelf zou betalen, zou een groot 

schadegeval een diepe put slaan in het 

budget. Om dit te vermijden heeft de 

gemeente dan ook verschillende 

verzekeringspolissen afgesloten, die een 

heel aantal risico’s dekken waaronder de 

brandverzekering, de verzekeringen 

arbeidsongevallen, de verzekering 

burgerlijke aansprakelijkheid … 

 

De juridische dienst volgt deze polissen 

op, houdt contact met de verzekeraars 

en sluit in overleg met de andere 

diensten nieuwe polissen af. 

 

In 2017 werd voor de 

verzekeringsportefeuille een 

overheidsopdracht in de markt geplaatst. 

De nieuwe polissen zijn vanaf 1 januari 

2018 van start gegaan, voor gemeente, 

OCMW, PEVA en AGB. Dit leverde een 

besparing op van 150.000 euro per 

jaar, oftewel bijna 50%. 

 

 
Figuur 7. Verhouding van de betaalde 
verzekeringspremies per soort risico  

ten opzichte van het totaal (gemeente en 
OCMW). 
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Objectieve aansprakelijkheid 
brand of ontploffing 

 
In het kader van de wet van 30 juli 1979 

is elke inrichting (café, restaurant, grote 

winkel …) verplicht om een verzekering 

te hebben voor de objectieve 

aansprakelijkheid bij brand of 

ontploffing. 

 

De gemeente, en meer bepaald de 

burgemeester, moet toezien op de 

naleving van deze wettelijke verplichting 

en kan bij niet-naleving zelfs de sluiting 

bevelen van de inrichting. 

 

De juridische dienst zorgt voor de 

aanmaning, de opvolging, het contact 

met de politie en de formaliteiten met 

betrekking tot de sluiting. 

 

Na een sterke daling tot en met 2017, is 

er dit jaar een lichte stijging te zien van 

het aantal aanmaningen. 

 

 
Figuur 8. Aantal aanmaningen OA per jaar.  

 

Op figuur 8 worden de aantallen van de 

schriftelijke aanmaningen die werden 

verstuurd naar inrichtingen die niet in 

orde waren met hun verzekering 

objectieve aansprakelijkheid bekeken 

over de laatste zeven jaar. 

 

 

 
 

 

Adviezen 
 

De juridische dienst verleent advies aan 

de diensten van het lokaal bestuur over 

een groot aantal onderwerpen.  

 

Dit gaat van korte vragen die zeer snel 

kunnen worden beantwoord tot het 

herwerken van reglementen, wat in 

sommige gevallen verschillende 

maanden kan duren. 

 

 
Figuur 9. Aantal adviezen per dienst in 2018.  
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Onthaal 
 

 
Onthaalbalie. 

 

Sinds 20 oktober 2014 gebruikt de 

dienst Burgerzaken op het gemeentehuis 

een klantenbegeleidingssysteem. Dit 

maakt het mogelijk een volledig 

jaaroverzicht samen te stellen van het 

aantal bezoekers en van het aantal 

behandelde producten op die dienst. 

Deze cijfers kunnen licht afwijken van de 

werkelijk afgeleverde producten die 

verder in het jaarverslag verschijnen 

omdat bezoekers aan het loket nog 

producten kunnen toevoegen. 

 

januari 3296 

februari 2824 

maart 3108 

april 2813 

mei 3093 

juni 3564 

juli 3269 

augustus 2525 

september 2958 

oktober 3904 

november 2453 

december 2181 

totaal 35988 
Figuur 10. Overzicht per maand van aantal 

bezoekers op de diensten Bevolking, 
Burgerlijke Stand en Vreemdelingen te Sint-
Pieters-Leeuw 2018. 

 
 

 

Productomschrijving Aantal 

Adreswijziging aanvraag 1708 

Adreswijziging na politie 1393 

Attest aanvragen 2442 

Attest afhalen 355 

Burgerlijke Stand 2171 

EVK aanvraag C 57 

EVK aanvraag E+ en F+ 616 

EVK afleveren C 55 

EVK afleveren E+ en F+ 557 

Identiteitskaart aanvragen 5972 

Identiteitskaart afleveren 6192 

Info Paspoort 62 

Info Rijbewijs 288 

Kids ID aanvragen 1176 

Kids ID afleveren 1110 

Legalisatie handtekening 1739 

Orgaandonatie 244(*) 

Paspoort aanvragen 2333 

Paspoort afleveren 2189 

Rijbewijs aanvragen 2894 

Rijbewijs afhalen 2045 

Strafregister afhalen BC 140 

Technische problemen IK 984 

Vreemdelingen 5098 

Verkiezingen 971 

Totaal 42547 
(*) 189 orgaandonaties op zondag 23 

september 2018 inbegrepen 
 
Figuur 11. Overzicht van het aantal geleverde 

prestaties ivm Burgerlijke Stand, Bevolking 
(per product) en Vreemdelingen te Sint-
Pieters-Leeuw in 2018 volgens 
klantenbegeleidingssysteem. 
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Figuur 12. Overzicht van het aantal geleverde 
prestaties ivm Burgerlijke Stand, Bevolking 
en Vreemdelingen te Sint-Pieters-Leeuw van 

2015 tot en met 2018 volgens 
klantenbegeleidingssysteem. 

E-loket 
 

Sinds 10 januari 2018 zijn we gestart 

met het e-loket. 

Sinds maart 2018 is er een rechtstreekse 

koppeling met het Centraal Strafregister. 

 

 

document afgeleverd 

Attest van 

gezinssamenstelling 
259 

Uittreksel strafregister 804 

Attest van 

hoofdverblijfplaats 
76 

Attest van 

hoofdverblijfplaats met 

historiek in deze 

gemeente 

24 

Attest van 

hoofdverblijfplaats met 

volledige historiek 

70 

Uittreksel uit de registers 17 

Akte van huwelijk 18 

Attest van wettelijke 

samenwoning 
8 

Attest van Belgische 

nationaliteit 
13 

Attest van verblijf en 

Belgische nationaliteit 
16 

Akte van geboorte 10 

Attest van verblijfplaats 

met het oog op een 

huwelijk 

3 

Internationale 

geboorteakte 
0 

Akte van erkenning 5 

Attest van leven 9 

Akte van adoptie 0 

Andere akte 6 

Akte van naamkeuze 1 

Akte van 

naamsverandering 
1 

Akte van echtscheiding 2 

Akte van behoud van 

Belgische nationaliteit 
1 

Akte van overlijden 2 

Akte van afstand van 

Belgische nationaliteit 
3 

Akte van verkrijgen van 

Belgische nationaliteit 
1 

Internationale 

huwelijksakte 
1 

Attest van wijze van 

teraardebestelling en/of 

rituelen 

0 

Totaal 1350 

Figuur 13. Overzicht van het  aantal 

afgeleverde documenten via het e-loket in 
2018. 
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Bevolking 
 

 
Loketten en wachtruimte van de dienst 

Bevolking. 

 

Bevolkingsgegevens 
 

Figuur 14. Overzicht van de totale bevolking 

van Sint-Pieters-Leeuw 2015-2018. 
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Berchem 
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1602 

Vlezenbeek 
3421 3432 3409 3391 

1601 
Ruisbroek 

6927 6917 6886 6919 

Figuur 15. De bevolking per deelgemeente 

van Sint-Pieters-Leeuw 2015-2018. 

 

Figuur 16. Bevolkingsdichtheid Sint-Pieters-

Leeuw per hectare 2015-2018. 

 

Figuur 17. Immigratie en emigratie van 

personen in Sint-Pieters-Leeuw 2015-2018. 
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Elektronische 
identiteitskaarten (EIK) 
 

Figuur 18. Aantal aangevraagde 

elektronische identiteitskaarten (EIK) in Sint-

Pieters-Leeuw 2015-2018. 

 

Bij het opstarten van de elektronische 

identiteitskaarten 10 jaar geleden kwam 

om de 5 jaar dit patroon van uitrol terug. 

Vanaf 2019 zal dit patroon veranderen 

omdat EIK’s sinds 1 maart 2014 een 

andere geldigheidsduur hebben 

gekregen: 

• vanaf 12 jaar: 6 jaar geldigheidsduur 

• vanaf 18 jaar: 10 jaar 

geldigheidsduur 

• vanaf 75 jaar: 30 jaar 

geldigheidsduur. 

 

Identiteitsbewijzen 
 
Kinderen jonger dan twaalf jaar kunnen 

een identiteitsbewijs krijgen, nodig voor 

het reizen naar landen waar geen reispas 

nodig is.  

Niet-Belgische kinderen van -12 jaar 

hebben nog steeds het kartonnen model 

met foto nodig voor dergelijke reizen. 

 

Figuur 19. Aantal uitgereikte 
identiteitsbewijzen (kinderpasjes -12 jaar) in 

Sint-Pieters-Leeuw 2015-2018. 

 

Reispassen 
 

Figuur 20. Aantal uitgereikte paspoorten 
(reispassen) in Sint-Pieters-Leeuw 2015-
2018. 

 

Een reispas is nu 7 jaar geldig voor 

volwassenen en hij behoudt zijn 

geldigheid van 5 jaar voor 

minderjarigen. 

 

6
0
2
9

6
5
4
5

5
6
8
5

5
7
2
8

2015 2016 2017 2018

aangevraagde EIK's

1
9
4

1
4
5

6
7

1
3
9

1
0
3
2

1
1
3
7

1
1
5
5

1
1
4
5

2015 2016 2017 2018

A
a

n
ta

l 
u

it
g

e
re

ik
te

 

id
e

n
ti
te

it
sb

e
w

ij
ze

n
 -

1
2
 j
a

a
r aangevraagde 

identiteitsbewijzen

vreemdelingen KIDS-ID

2015
2016

2017
2018

1
9
4
2

2
1
0
3

2
2
0
5

2
2
6
0

a
a

n
ta

l 
u

it
g

e
re

ik
te

 

re
is

p
a

ss
e

n



21 

 

Rijbewijzen 
 

Figuur 21. Totaal aantal uitgereikte 

rijbewijzen (alle soorten) in Sint-Pieters-

Leeuw 2015-2018. 

 

Inentingen 
 
De wet verplicht ouders hun kind te laten 

inenten tegen polio. Het getuigschrift 

van inenting moet worden ingediend bij 

de dienst Bevolking voor het kind de 

leeftijd van achttien maanden heeft 

bereikt. 

 

Figuur 22. Aantal inentingen polio in Sint-
Pieters-Leeuw 2015-2018. 

 

Nederlands en andere talen 
 

 
Figuur 23. Aantal cursisten GLTT - CVO 

campus Sint-Pieters-Leeuw 2015-2018 per 

dagdeel. 

 

 
Figuur 24. Aantal inschrijvingen GLTT - CVO 

campus Sint-Pieters-Leeuw 2015 - 2018 per 

taalles. 
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Burgerlijke Stand 
 

Geboorten 
 

Figuur 25. Het aantal geboorten van 

inwoners uit Sint-Pieters-Leeuw 2015-2018. 

 

Figuur 26. Het aantal erkenningen in Sint-

Pieters-Leeuw 2015-2018. 

Echtscheidingen 
 

 
Figuur 27. Het aantal echtscheidingen in Sint-
Pieters-Leeuw 2015-2018. 

 

Huwelijk 
 
Er wordt nog steeds actief gewerkt rond 

de bestrijding van mogelijke 

schijnhuwelijken. 

 

 
Figuur 28. Het aantal huwelijken van 

Leeuwenaren 2015-2018. 
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Wettelijk samenwonen 
 
In 2018 waren er 62 registraties 

‘wettelijk samenwonen’. 17 contracten 

‘wettelijk samenwonen’ werden 

stopgezet.  

 

Er wordt nog steeds actief gewerkt rond 

de bestrijding van mogelijke 

schijnwettelijke samenwoningen. 

 

 

Overlijdens 
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2015 71 66 137 

2016 65 79 144 

2017 71 79 150 

2018 68 71 139 
Figuur 29. Het aantal overlijdens in Sint-

Pieters-Leeuw 2015-2018 volgens de 

registers van de Burgerlijke Stand. 

 

 
Figuur 30. Het aantal concessies in Sint-

Pieters-Leeuw 2015-2018. 
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Figuur 31. Het totaal aantal lijkbezorgingen 

per begraafplaats in Sint-Pieters-Leeuw 

2015-2018. 

 

 
Figuur 32. Het totaal aantal lijkbezorgingen 

per soort in Sint-Pieters-Leeuw 2015-2018. 

Het aantal begravingen schommelt 

tussen dezelfde aantallen, zowel in totaal 

als per begraafplaats. 

Hetzelfde geldt voor de urnevelden. In 

2017 werden er merkelijk meer urnes 

thuis bewaard, namelijk 17. 

Het aantal colombaria blijft ook min of 

meer stabiel, al is in Zuun dit type 

minder in trek. 

Het totaal aantal asverstrooiingen daalt, 

maar in Zuun is het aantal de voorbije 4 

jaar wel verdubbeld. 

 

Nationaliteitsverklaring - 
Naturalisatie 

 

 
Figuur 33. Het totaal aantal 

nationaliteitskeuzes en naturalisaties  in Sint-

Pieters-Leeuw 2015-2018. 
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Vreemdelingen 
 

 
Figuur 34. Het aantal vreemdelingen 

opgesplitst man/vrouw in Sint-Pieters-Leeuw 

2015-2018. 
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2015 3011 11 8 232 1455 

2016 3189 11 7 255 1506 

2017 3382 11 13 260 1530 

2018 3448 16 18 282 1541 

Figuur 35. Het aantal vreemdelingen per 

deelgemeente in Sint-Pieters-Leeuw 2015-

2018. 

 

Binnen de vreemde bevolking in onze 

gemeente vormen de Europeanen de 

grootste groep. Hierin hebben de 

Italianen en de Portugezen het grootste 

aandeel met respectievelijk 880 en 708 

personen. De Roemenen vervolledigen 

de top 3 met 550 personen. Binnen de 

groep niet-EG-vreemdelingen vormen 

Marokkanen het grootste aandeel met 

366 eenheden. 

 

Elektronische verblijfskaarten 
(EVK) 
 

In 2018 werden er 1.335 elektronische 

verblijfkaarten aangevraagd. 
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Communicatie, informatie 
en documentatie  
 

Gemeentelijk informatieblad 

infoLeeuw 
 

Ook in 2018 verscheen het gemeentelijk 

informatieblad infoLeeuw tien keer (één 

keer per maand uitgezonderd juli en 

augustus) en werd het telkens in alle 

Leeuwse brievenbussen bedeeld. 

 

In 2018 verschenen vier nummers met 

24 pagina’s, één nummer met 28 

pagina’s, één nummer met 30 pagina’s 

en vier nummers met 32 pagina’s. 

 

Het gemeentemagazine verschijnt 

telkens met een dubbele cover. De 

algemene info wordt verzameld in het 

infoLeeuw-deel, en als je het magazine 

omdraait, krijg je het Leeuw Leeft-deel 

met al de vrijetijdsinfo. In het midden 

van het magazine zit een uitneembare 

maandelijkse activiteitenkalender, UiT in 

Sint-Pieters-Leeuw.  

 

Cover infoLeeuw november 2018. 

 

Cover Leeuw Leeft juni 2018. 

 

Website 

 
De website http://www.sint-pieters-

leeuw.be is de officiële website van het 

gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw. 

 

 
Figuur 36. Overzicht van het aantal bezoeken 

aan de gemeentelijke website per maand in 

2018. 

 

Het aantal bezoeken per maand 

schommelde in 2018 tussen 23.622 

bezoeken (in december) en 34.973 

bezoeken (in oktober). 
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In 2018 werd de gemeentelijke website  

329.879 keer bezocht. 39,11 % van deze 

bezoeken gebeurde met een mobiel 

apparaat (tablet of smartphone). 

 

Er werden 1.039.062 paginaweergaves 

geregistreerd. 22,07 % van deze 

paginaweergaves zijn bezoeken aan het 

intranet. 

 

Top 5 van de meest bezochte site-

content 

 

• Startpagina 

• Bibliotheek 

• Zwembad 

• Openingsuren & sluitingsdagen 

• Vacatures 

 

Digitaal loket 

 

In de loop van 2018 kwamen er in totaal 

1.350 aanvragen binnen via de online 

formulieren van het digitaal loket. Met 

804 aanvragen is het aanvraagformulier 

voor een uittreksel uit het strafregister 

het meest gebruikte. 

 

Sociale media 

 
In 2018 kwamen er voor de 

gemeentelijke Facebook-pagina 284 

pagina-vind-ik-leuks bij. Op 31 

december stond de teller daarmee op 

1.690. 

 

Klachten en meldingen 

 
De dienst CID staat eveneens in voor het 

opvolgen en behandelen van klachten en 

meldingen. 

 

In 2018 werd er een daling van het 

totaal aantal ontvangen klachten 

vastgesteld. 

 

In 2018 werden in totaal 45 klachten 

geregistreerd. 4 klachten waren 

gegrond. Al deze klachten werden 

geformuleerd door particulieren. 

 

 
Figuur 37. Het aantal klachten per 

gemeentelijke dienst in 2018. 

 

De meeste klachten (42 van de 45) 

hadden betrekking op het Vlaams beleid. 

 

De gemiddelde doorlooptijd voor 

klachten was 11 dagen. Dit strookt met 

het doel om klachten af te handelen 

binnen een termijn van 30 dagen na 

registratie. 

 

In de loop van 2018 behandelde de 

dienst CID 133 meldingen. 

 

Infomomenten 

 
Er worden regelmatig infomomenten 

georganiseerd door de verschillende 

diensten.  

 

In 2018 werden er 7 infomomenten 

georganiseerd met een gemiddelde van 

43 bezoekers per infomoment. 
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Archief 
 

 

 

 
Inventarisatie 
 

De archivaris houdt een digitale 

inventaris bij waarin de beschrijvingen 

van alle archiefdocumenten zijn 

opgenomen. In het jaar 2018 werden er 

1.880 beschrijvingen aan deze inventaris  

toegevoegd. 

 

 
Figuur 38. Aantal geïnventariseerde dossiers 
2012-2018. 
 

Archiefoverdrachten 
 

In 2018 droegen de gemeentelijke 

diensten 45 strekkende meter archief 

over tijdens 26 afzonderlijke 

overdrachten. Tot deze overdrachten 

behoorden, onder meer: 

- de bouwvergunningsdossiers van 

2014 

- dossiers inzake rijbewijzen uit de 

periode 2008-2014 

- het volledige archief van de het 

Plaatselijk 

Werkgelegenheidsagentschap 

(PWA) 

- vreemdelingendossiers van 2016 

- dossiers over de organisatie van 

jaarmarkten en landbouwtellingen 

in de periode 1994-2007 

- dossiers inzake de organisatie 

van selectieprocedures in de 

periode 2010-2014 

- verslagen van de kinderraad en 

jeugdraad van 1996-2014 

- juridische dossiers van 1996-

2017 

- Dossiers onthaalgezinnen 

kinderopvang van 1960-1985 

- … 

 

De archivaris keek de inhoud van de 

overgedragen dossiers na en vernietigde 

onbelangrijke documenten. Zo werd er 

optimaal plaats bespaard in de 

archiefruimten.  

 

In een deel van de archiefmagazijnen 

werd ook een bestandscontrole 

doorgevoerd. Dit had de schoning en 

herverpakking van 55 oudere 

archiefdozen tot gevolg. De archivaris 

zorgde voor de aanpassing of 

actualisering van112 

archiefbeschrijvingen.  

 

Ook het OCMW-archief werd verrijkt met 

3 overdrachten die samen goed waren 

voor 4 strekkende meter archief. Het 

ging hier vooral om personeelsdossiers, 

dossiers van residenten van het 

woonzorgcentrum en 

patrimoniumdossiers. 

 

Selectie en vernietiging 
 

In 2018 werd er geen vernietiging van 

archief georganiseerd. 

  

Ontleningen en raadplegingen  

 
In 2018 registreerde de archivaris 399 

ontleningen of raadplegingen door 

interne medewerkers. Dit is een lichte 

daling ten opzichte van het voorgaande 

jaar. Het gaat hier vooral om de 

raadpleging van milieuvergunningen, 

bouwdossiers en personeelsdossiers. 
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Figuur  39. Aantal ontleningen door 

medewerkers van de gemeente 2012-2018. 
 

Daarnaast telde het gemeentearchief 6 

bezoekers in 2018. Hier is een dalende 

trend merkbaar. In 2017 vonden er nog 

10 bezoekers hun weg naar het archief 

en in 2014 waren dit er nog 25. De 

beschikbaarheid van genealogische 

informatie op het internet, na een 

digitaliseringproject door het 

Rijksarchief, verklaart dit verschil.  

 

Via mail, brief of telefoon ontving de 

archivaris weliswaar 47 vragen die te 

maken hebben met archiefonderzoek. 

Het ging dan vooral om opzoekingen van 

aktes van grondafstanden voor 

notariskantoren, vragen in het kader van 

stamboomonderzoek, de 

bouwgeschiedenis van bepaalde huizen 

en de algemene historiek van de 

gemeente.   

 
Hedendaags documentbeheer 

 
De archivaris geeft de diensten advies 

over het beheer en de bewaring van hun 

digitale documenten. Zo werd 

bijvoorbeeld een nieuwe structuur 

ontwikkeld om de digitale mappen van 

de personeelsdienst van OCMW en 

gemeente te integreren. Net zoals 

voorgaande jaren stond de archivaris in 

voor het toegangsbeheer tot de digitale 

mappenstructuur. 

 

Er werden concrete projecten opgezet 

om diensten te sensibiliseren over de 

risico’s van te lange bestandsnamen, de 

bewaring van dubbels en het behoud van 

onnodig grote bestanden. Onder meer 

via de personeelsnieuwsbrief gaf de 

archivaris een aantal tips mee om de 

digitale mappenstructuur op orde te 

houden.   

 

De archivaris zorgde mee voor de 

ontwikkeling van een 

verwerkingsregister in het kader van de 

Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. De 

bewaartermijnen van privacygevoelige 

documenten werden in dit register door 

haar nagekeken en aangevuld.   

 

Culturele erfgoedwerking 
 

In 2018 verrichtte de archivaris een 

aantal opzoekingen in het kader van de 

erfgoedwerking van de gemeente. Zo 

werden heel wat documenten over de 

gemeentelijke kerken, het Wilderkasteel 

en de oude gemeenteschool Den Top uit 

het archief opgediept. Deze opzoekingen 

gebeurden meestal op vraag van de 

erfgoeddeskundige of externen. 

 

Verder stond de archivaris in voor de 

administratieve afhandeling van twee 

schenkingen. Jacky Duyck schonk een 

schilderij van zijn hand aan het 

gemeentebestuur en de Vrienden van 

Nederloo het wandtapijt Vessel Virgins 

van Nick Andrews. 

 

Bovendien kreeg het gemeentearchief in 

2018 een perkamenten rol uit de vroege 

18de eeuw in bewaring. Pieter Van 

Cauwelaert schonk dit historisch 

waardevol object dat, onder meer, een 

afbeelding van het kasteel Coloma en de 

Sint-Pieterskerk bevat. 

 

 
Afbeelding van de perkamenten rol die aan 
de gemeente werd geschonken. 

 

Daarnaast leidde de archivaris de 

schenking van een collectie oude 

tijdschriften aan de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience en de 

universiteitsbibliotheken van Gent en 
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Antwerpen in goede banen. Deze 

tijdschriften uit de 19de en 20ste eeuw 

werden in het oude gemeentehuis van 

Vlezenbeek teruggevonden en kregen 

door deze schenking een nieuwe 

bestemming.   
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ICT 
 

Realisaties 2018  
 

Software  
 

- implementatie gedeelte HRM-

suite:  

o tijdsregistratie en 

toegangscontrole 

o werving en selectie 

- aankoop en implementatie 

vernieuwd notuleringsysteem 

- opstart dossier uitbreiding Office 

365 (dossierbeheer, 

projectwerking, …) 

- project automatisatie 

o “wake on LAN” 

automatisatie 

o software upgrades 

o installatie Windows via 

netwerk 

o “user state” migratie 

o patch installatie 

- migratie maildomein ocmwspl.be 

naar sint-pieters-leeuw.be 

- uitrol nieuw softwarepakket 

“Managed Endpoint security” 

(antivirus, antispyware, …) 

 

Hardware 
 

- implementatie camerasysteem 

- aankoop firewall 

- aankoop glasvezel (dark fiber) 

tussen de 3 hoofdlocaties 

- upgrade connectiviteit bibliotheek 

- upgrade connectiviteit scholen 

- aankoop beamers 

- aankoop laptops en monitors 

- netwerkstudie 

 

Andere 
 

- ondersteuning GDPR 

o opstellen 

verwerkingsregister 

o interne afspraken 

datalekken 

o verwerkingscontracten 

- informatieveiligheid 

- migratie mobiele telefonie ocmw 

- verdere integratie gemeente / 

ocmw 
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Personeel  
 

De HRM-suite in een 

geïntegreerde personeelsdienst 

 

De HRM-suite, een softwaretoepassing, 

omvat een nieuwe tijdsregistratie & 

toegangscontrole, personeelsbeheer- en 

administratie, de loonverwerking alsook 

tools voor een modern personeelsbeleid.  

Het is het opzet om alles zoveel mogelijk 

geïntegreerd, efficiënt en digitaal te laten 

verlopen. Het is een gebruiksvriendelijk 

pakket dat gemakkelijk consulteerbaar is 

voor de medewerkers met een 

selfservice dienstverlening. 

 

De implementatie van de HRM-suite is 

gespreid over 2 jaar. Na de kick-

offmeeting op 13 juli 2017 werd een 

projectmedewerker aangetrokken om dit 

huzarenstuk in goede banen te leiden. Als 

eerste deelproject werd het “toegang- & 

tijdsregistratiesysteem” van GET 

geïmplementeerd. De gewijzigde 

uurroosters en servicenormen voor alle 

personeelsleden vormden hiervoor de 

basis. Op 1 juni gingen we “live” met het 

nieuwe toegang- & 

tijdsregistratiesysteem. Tijdens de weken 

die erop volgden werden de kinderziektes 

eruit gehaald en werd het systeem verder 

afgesteld. 

 

Hiernaast werd een deel van de werving- 

& selectiemodule opgestart. In 2018 

gebeurden de meeste 

kandidatuurstellingen online. De module 

werd doorheen het jaar aangepast om de 

maximale digitalisering uit dit proces te 

halen. 

 

De personeelsdienst ging eind 2018 op 

opleiding i.v.m. de invoermodule, E-

kalender en de loonmotor. Ondertussen 

werden er achterliggend testen 

uitgevoerd om vanaf 2019 vlot van start 

te kunnen gaan met de personeels- en 

loonadministratie op een volledig digitale 

manier. 

 

Naast de opstart en implementatie van 

de verschillende modules van de HRM-

suite, werd er op de personeelsdienst 

verder gewerkt aan de verschillende 

processen binnen de dienst. Deze 

werden in 2017 uitgeschreven, maar 

omwille van de systematische 

implementatie van het nieuw HRM-

systeem en de veranderende 

werkwijzen, in de praktijk niet 

toegepast. Proces per proces werden 

deze vanaf 2018 i.f.v. van de HRM-suite 

heropgenomen en vastgelegd. 

 

De rechtspositieregeling, de 

personeelsformatie en het 

arbeidsreglement gewijzigd 

 

In 2018 werden de rechtspositieregeling 

en de personeelsformatie een aantal 

keer beperkt gewijzigd. 

 

De gewijzigde rechtspositieregeling werd 

op 28 juni en 25 oktober 2018 

goedgekeurd door de gemeenteraad. De 

raad voor maatschappelijk welzijn 

keurde de gewijzigde 

rechtspositieregeling op 18 oktober 2018 

goed. 

Wijzigingen: 

• De nieuwe salarisschalen voor de 

algemeen directeur en de financieel 

directeur, klasse 5, werden 

toegevoegd n.a.v. de 

inwerkingtreding van het decreet 

Lokaal Bestuur. 

• De functie van rusthuisdirecteur 

werd aangepast van contractueel 

naar statutair verband met de 

aangepaste functionele loopbaan 

A1a-A2a-A3a. 

• Er werd een extra artikel toegevoegd 

waarbij in uitzonderlijke gevallen 

van de diplomavoorwaarden kan 

worden afgeweken als het algemene 

capaciteitsniveau en het potentieel 

van de kandidaten minstens even 

belangrijk zijn als een diploma. 

 

De personeelsformatie werd 2 maal 

beperkt gewijzigd door de gemeenteraad 

op 29 maart en 28 juni 2018. De raad 

voor maatschappelijk welzijn keurde op 

19 april, 21 juni en 18 oktober 2018 een 

beperkte wijziging van de 

personeelsformatie goed. 

• De functiebenaming van 

gemeentesecretaris en financieel 

beheerder werd gewijzigd naar 

algemeen directeur en financieel 

directeur. 
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• Een aantal statutaire functies 

werden omgezet in contractuele 

functies (1VTE administratief 

medewerker aankoopdienst, 1VTE 

administratief medewerker cel 

ruimtelijke ordening in technisch 

medewerker cel ruimtelijke ordening 

en administratief medewerker WZC 

(1VTE). 

• Het aantal maatschappelijk 

assistenten werd uitgebreid van 13 

VTE’s naar 16 VTE’s. 

• Een nieuwe contractuele functie 

deskundige communicatie (1VTE) 

werd toegevoegd. 

• Een aantal contractuele functies 

werden omgezet naar statutaire 

functies: 2VTE’s deskundigen IT, de 

deskundige IT helpdesk (1VTE), 2 

VTE’s deskundige financiën en de 

directeur WZC (1VTE). 

• De functionele loopbaan A1a-A2a-

A3a werd aan de functie directeur 

WZC gekoppeld. 

 

Het arbeidsreglement werd gewijzigd en 

op 29 maart 2018 goedgekeurd door de 

gemeenteraad en op 19 april 2018 door 

de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

Hierin gebeurden een aantal kleine 

aanpassingen en een grondige wijziging 

m.b.t. de uurroosters en servicenormen. 

Naar aanleiding van de integratie van de 

gemeente- en OCMW-diensten werden 

de uurroosters op elkaar afgestemd. 

Voor de glijdende uurroosters worden in 

het kader van het nieuwe werken en de 

afstemming privé/werk, de glijtijden zo 

ruim mogelijk vastgelegd. Om de 

continuïteit van de dienstverlening met 

de overeenstemmende behoefte aan 

bezetting te verzekeren, werden 

servicenormen vastgelegd. De voltijdse 

uurroosters, het algemeen kader voor 

deeltijdse variabele uurroosters alsook 

de servicenormen werden integraal 

opgenomen als bijlage bij het 

arbeidsreglement. 

 

Uitvoering personeelsformatie 

 

In een personeelsformatie van 325,68 

voltijds equivalenten, is de zoektocht 

naar nieuwe medewerkers een constante 

binnen de personeelsdienst. 

 

Er werden 20 selectieprocedures 

georganiseerd met het oog op aanstelling 

in statutair verband of contractuele 

tewerkstelling met een contract van 

onbepaalde duur. We zochten een 

administratief en technisch medewerker, 

ambtenaar maatschappelijke veiligheid, 

deskundige burgerzaken, deskundige 

helpdesk, deskundige IT, deskundige 

omgevingsvergunning, diensthoofd 

personeel/onderwijs, directeur WZC, 

maatschappelijk assistent en een 

technisch assistent cel openbaar domein 

tijdens het voorjaar. In het najaar zochten 

we een deskundige burgerzaken, 

deskundige communicatie, deskundige 

financiën, deskundige helpdesk, 

deskundige IT, directeur WZC, 

maatschappelijk assistent, zorgkundige, 

dienstverantwoordelijke 

kinderdagverblijven en een 

gemeenschapswacht. 

 

Daarnaast werden er 17 selecties voor 

een vervanging of een contract van 

bepaalde duur georganiseerd. Tijdens 

het voorjaar werden een begeleider in de 

gemeentelijke kinderopvang, logistiek 

medewerker centrale keuken, 

maatschappelijk assistent, hulpkok en 2 

administratief medewerkers gezocht. 

Tijdens het najaar zochten we een 

deskundige IT, deskundige jeugd, 2 maal 

een logistiek medewerker centrale 

keuken, projectcoördinator 

taalstimulering, technisch assistent 

openbaar domein, 4 maal technisch 

beambte cel schoonmaak en een 

zaalwachter. 

 

De personeelsdienst is continu op zoek 

naar verpleegkundigen, dit is en blijft 

een moeilijke zoektocht. 
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Enkele cijfers 

 

 
Figuur 40. Vergelijking statutairen en 

contractanten personeel gemeente en OCMW 

2017-2018 

 

 
Figuur 41. Vergelijking van het aantal 

mannelijke en vrouwelijke tewerkgestelde 

voltijdse en deeltijdse personeelsleden OCMW 

en gemeente 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsongevallen 

 

Er waren in totaal 22 ongevallen die 

allemaal als arbeidsongeval werden 

erkend. 

 

 Ar-
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n 
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Totaal 

aantal 

 

17 5 0 22 

dagen WO 241 29 0 270 

van en 

naar het 

werk 

3 1 0 4 

Niet 

aanvaard 

als WO 

0 0 0 0 

Figuur 42. Arbeidsongevallen gemeente- en 

OCMW-personeel 2018 

 

Aanwervingen en 
uitdiensttredingen 
 

 arbeiders bedienden 

in dienst 13 20 

uit dienst 12 19 

Figuur 43. Aanwervingen en 

uitdienstredingen gemeente- en OCMW-

personeel 2018 

 

Pensioneringen 
 

arbeiders 9 

bedienden 7 

Figuur 44. Aantal pensioneringen gemeente- 

en OCMW-personeel  

 
Verzuimratio's 2017/2018 
 

Wat 2018 2017 

verzuimpercentage 6,44 % 5,25 % 

verzuimfrequentie 1,34 1,16 

gemiddelde 

verzuimduur 

12,12 11,31 

0-verzuimers 32,58 40,75 

Bradfordfactor 112,68 

% 

90,28% 

Figuur 45. Verzuimratio’s gemeentepersoneel 

2018 
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Wat 2018 2017 

verzuimpercentage 8,93 % 6,8 % 

verzuimfrequentie 1,28 1,15 

gemiddelde 

verzuimduur 

13,04 9 

0-verzuimers 31,17 41,07 

Bradfordfactor 80,67 % 77,71 % 

Figuur 46. Verzuimratio’s OCMW-personeel 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onderwijs 
 

Hieronder lichten we de belangrijkste 

realisaties binnen het 

onderwijslandschap toe. 

Evolutie leerlingenaantal 

basisonderwijs 

De eerste schooldag van februari is naar 

goede gewoonte de teldag voor het 

onderwijs. In onderstaande tabel wordt 

de evolutie van het aantal inschrijvingen 

per net weergegeven. 

Figuur 47. Evolutie leerlingenaantal per net 

met als teldatum 1 februari.  

Het vrij gesubsidieerd onderwijs heeft 

vijf scholen, het officieel gesubsidieerd 

(gemeentelijk) onderwijs drie en het 

gemeenschapsonderwijs één. 

Net als de afgelopen jaren kunnen we de 

stijgende lijn in de leerlingenaantallen 

doortrekken zoals weergegeven in 

onderstaande grafiek. 
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Figuur 48. Evolutie leerlingenaantal in het 

basisonderwijs met als teldatum 1 februari. 

Evolutie leerlingenaantal deeltijds 

kunstonderwijs 

Op 1 februari 2018 waren er 200 

leerlingen ingeschreven in de lagere 

graad, 24 in de middelbare graad en 37 

in de hogere graad van de Leeuwse 

Kunstacademie. 

Figuur 49: Evolutie leerlingenaantal in het 

deeltijds kunstonderwijs van de Leeuwse 

Kunstacademie met als teldatum 1 februari. 

Leerlingenkenmerken 

Het financieringsdecreet gaat - gestaafd 

door empirisch onderzoek - uit van het 

principe dat de onderwijskansen van 

leerlingen beperkter zijn als ze meer dan 

andere leerlingen scoren of aantikken op 

een aantal kenmerken. Het betreft 

volgende 4 leerlingenkenmerken: 

- thuistaal niet-Nederlands; 

- laag opleidingsniveau van de moeder; 

- schooltoelage ontvangen; 

- buurt met hoge mate van schoolse 

vertraging. 

Deze 4 kenmerken vormen 

samengevoegd de onderwijs 

kansarmoede-indicator (OKI). 

Figuur 50: Evolutie leerlingenkenmerken in 

het netoverschrijdend basisonderwijs.  

Het aantal leerlingen dat aantikt op de 

kenmerken buurt (44% → 38,3%) en 

laag opleidingsniveau moeder (25,5% → 

23,9%) neemt af. Het aantal leerlingen 

dat aantikt voor de kenmerken thuistaal 

niet-Nederlands (47,5% → 54%) en 

schooltoelage (20,3% → 26,1%) neemt 

dan weer toe. 

Schoolse vorderingen lager 

onderwijs  

Schoolse vordering wordt bepaald door 

een vergelijking van het leerjaar waarin 

de leerling is ingeschreven met het 

leerjaar waarin de leerling op grond van 

zijn geboortejaar, bij een normale start 
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en bij normale studievordering, 

ingeschreven zou moeten zijn. 

Figuur 51: Evolutie schoolse vorderingen in 

het netoverschrijdend  lager onderwijs. 

In bovenstaande tabel kan men zien dat 

het aantal leerlingen met schoolse 

achterstand elk jaar afneemt en dat het 

aantal leerlingen dat op leeftijd zit 

toeneemt. 

Centraal aanmeldingsregister 

Al de basisscholen van het Lokaal 

Overlegplatform (LOP) Beersel, Halle en 

Sint-Pieters-Leeuw maken gebruik van 

een centraal aanmeldingsregister.  

Voor de aanmeldingen voor schooljaar 

2018-2019 in de Leeuwse basisscholen 

konden voor de instapklas (geboortejaar 

2016) 96% van de kinderen worden 

toegewezen, waarvan 79% aan de eerste 

schoolkeuze.   

Als we kijken naar alle aanmeldingen in 

Sint-Pieters-Leeuw (niet enkel 

geboortejaar 2016), zien we dat 78% 

kon worden toegewezen, waarvan 60% 

aan de school van hun eerste keuze. 

Bijna de helft van de ouders van 

definitief ongunstig gerangschikte 

kinderen maakte slechts één 

schoolkeuze. 

De grootste toegewezen afstand tussen 

domicilie kind en school bedraagt 43 km. 

86% van de toegewezen kinderen wonen 

binnen een straal van 5 km van de 

school. 

Uitbreiding aanbod academie 

Met ingang van 1 september 2018 wordt 

de optie “initiatieatelier” en de 

kortlopende studierichting “specialisatie” 

ingericht in de Leeuwse Kunstacademie. 

Dit geeft de leerlingen van de academie 

een betere aansluiting op de leervraag 

en ze kunnen langer aangesloten blijven 

bij de academie. 

Onderwijzend personeel 

Met ingang van 1 september 2018 is 

mevrouw Eva Wauters op proef 

aangesteld in het vacant ambt van 

directeur aan de gemeentelijke 

basisschool Wegwijzer. 

Pensioen: 

- Hilde Van Onsem met ingang van 

1 februari 2018 aan de gemeentelijke 

basisschool Den Top in het ambt van 

directeur; 

- Carina Vancauwelaert met ingang van 

1 mei 2018 aan de gemeentelijke 

basisschool Wegwijzer in het ambt 

van directeur;  

- Maria De Greef met ingang van 1 mei 

2018 aan de gemeentelijke 

basisschool Den Top in het ambt van 

onderwijzer.  

Organisatie van een selectieprocedure 

voor de ambten kleuteronderwijzer en 

onderwijzer voor een tijdelijke 

aanstelling tijdens schooljaar 2018-2019. 
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Veiligheid 
 

 

Maatschappelijke veiligheid 
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Maatschappelijke 
Veiligheid 
 

Gemeentelijke administratieve 

sancties 
 

In 2018 werden 32 GAS pv’s opgesteld 

voor diverse feiten van overlast. We 

maken een onderscheid tussen inbreuken 

tegen de openbare rust, de openbare orde 

en veiligheid en de openbare reinheid. 

 

 
Figuur 52. Overzicht van het aantal GAS pv’s 
over een periode van drie jaar.  
 

 

Figuur 53. Aandeel in het totaal van de 
verschillende soorten GAS-inbreuken (2018) 

 

 

Gemeenschapswachten 

 
De gemeenschapswachten hebben in 

2018 10 inbreuken vastgesteld op het 

reglement gemeentelijke administratieve 

sancties (GAS) waarvan er 4 betrekking 

hadden op sluikstort. 

 

Verder hebben zij 661 inbreuken op 

stilstaan en parkeren vastgesteld en 

1.915 inbreuken geregistreerd binnen de 

blauwe zone(s). 301 daarvan werden ’s 

nachts vastgesteld door een externe firma 

(sinds de maand oktober). 

 

Daarnaast hebben de 

gemeenschapswachten op 9 

gemeentelijke evenementen toezicht 

gehouden, alsook steeds op de 

wekelijkse markt. 

 

Op wekelijkse basis wordt er toezicht 

gehouden aan de scholen. Iedere school 

wordt op deze manier minsten eenmaal 

om de twee weken gecontroleerd op 

onder andere foutparkeerders. 

 

Daarnaast hebben zij dagelijks concrete 

problemen, gerelateerd aan veiligheid, 

het milieu of het wegennet, gesignaleerd 

aan de bevoegde diensten en waren zij  

rechtstreeks betrokken bij 

leefbaarheidsdossiers. In deze dossiers, 

gaande van burenconflicten tot 

mobiliteitskwesties, hadden zij telkens 

een actieve rol te vervullen. 

 

Evenementenloket 

 
Via het evenementenloket werden in 

2018 185 toelatingen afgeleverd voor 

verschillende publieke toegankelijke 

evenementen. 

 

Vrijwilligersloket 

 
In 2018 waren er een honderdtal 

vrijwilligers actief voor de 

gemeentediensten. 

 

Daarnaast zijn er ook nog een 150-tal 

personen actief binnen het OCMW.  

 

Burenbemiddeling 
 

In 2018 hebben onze vrijwillige 

burenbemiddelaars 7 dossiers 

behandeld. 

Deze dossiers hebben betrekking op 

problemen zoals:  

• Geluidsoverlast 

• Overlast door huisdieren 

• Tuinproblemen (overhangende 

takken, onkruid, afvalverbranding) 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

2016 2017 2018

Openbare
reinheid

Openbare
veiligheid en
vlotte doorgang

Openbare rust

0 2 4 6 8

Sluikstort

Geluidsoverlast

Onderhoud privéterrein

Honden

Inname openbaar…

Varia



41 

Een warme gemeente 

 

 
 Inburgeringsduo. 

 

Sociale dienst/Sociaal Huis 

Maatschappelijke dienstverlening/Zorg en Welzijn 

Lokale dienstencentra 

Serviceflats 

Woonzorgcentrum Zilverlinde 

Kortverblijf 

Woonwinkel Zennevallei 

Integratie/Taalstimulering/Vlaams beleid 
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Sociale dienst/Sociaal 
Huis 
 

De dienst Welzijn 
 

De dienst Welzijn staat in voor: 

 

• de ondersteuning van de werkgroep 

Volksgezondheid: 

 

- plantjesverkoop ten voordele 

van Kom Op Tegen Kanker; 

- samenwerking met het LOGO 

(gezonde gemeente); 

- gezondheidsproject: Bewegen 

op Verwijzing; 

- Samenwerking met ‘de 

Maretak’, vereniging voor 

chronische pijnpatiënten; 

- Hartveilige gemeente: 

plaatsing van 5 extra AED 

toestellen aan de 

voetbalvelden en 

sensibiliseren van inwoners 

voor het volgen van een 

reanimatiecursus bij het Rode 

Kruis. 

 

• de ondersteuning van de GROS: 

- ondersteuning van derde 

wereldprojecten; 

- deelname aan YOUCA (= 

voormalige  Zuiddag); 

- ondersteuning en opvolging 

van   de gemeentelijke 

adviesraad ‘Leeuw Mondiaal’. 

 

• het gelijke kansenbeleid: 

- holebi filmfestival; 

- Africafilmfestival. 

 

• het seniorenbeleid: 

- seniorenbeleid: algemene 

vergadering en dagelijks 

bestuur seniorenraad: 

opvolging en uitvoering; 

- organisatie van het 

seniorenfeest; 

- organisatie van de 

tweejaarlijkse seniorenbeurs. 

 

• het tewerkstellingsbeleid: 

- opvolging en verslaggeving 

vzw PWA in functie van 

vereffening en ontbinding; 

- tewerkstelling Zuid West rand 

IGS; 

- Integratie van Wijkwerken in 

IGS Tewerkstelling. 

 

• het beleid voor personen met een 

handicap: 

- organisatie rolstoelwandeling; 

- opvolging 

parkeerkaartenbeleid. 

 

• de woonwagenproblematiek 

- opvolging dossier; 

woonwagenterreinen; 

- praktische opvolging 

doortrekkers op terrein wegen 

en verkeer op het terrein op 

de grens met Sint-Pieters-

Leeuw en Drogenbos. 

 

• AGM: 

- de contacten tussen de dienst 

AGM (Alternatief Gerechtelijke 

Maatregelen) en de 

verschillende diensten van het 

lokaal bestuur waar 

dienstverleningen worden 

uitgevoerd. 

 

• de realisatie van jouw gemeente – 

toegankelijke gemeente. 

 

• de advisering voor projectsubsidies: 

- De gemeenteraad keurde in 

2017 het toelagereglement 

projectsubsidie goede doelen 

goed. De dienst welzijn staat 

bij aanvragen van organisaties 

in voor advies aan het college. 

 

• de opstart van het project 

voedselbedeling Negenhof – vzw 

BAOBAB: 

- opmaak van 

samenwerkingsovereenkomst, 

huishoudelijk reglement en 

praktische opvolging van de 

werking in het Vlaams Sociaal 

Centrum. 

 

• de vertrouwenspersoon die bij de 

personeelsformatie van de sociale 

dienst zorgt voor: 

- deelname aan de 

voorbereiding van de sociale 

risicoanalyses; 

- opleiding 

vertrouwenspersoon; 

- verplichte intervisie; 

- onthaaldagen nieuwe 

werknemers; 
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- begeleiding werknemers. 

 

Samenwerkingen 
 

De belangrijkste partners van de dienst 

Welzijn zijn overheden, lokale 

organisaties en verenigingen. 

 

Het woonloket 
 

Zie apart jaarverslag.   

 

Conclusie  
 

In mei 2017 nam de dienst Welzijn zijn 

intrek in het Hemelrijk op de 

Welzijnscampus te Ruisbroek. Deze 

werkplek is enerzijds zeer comfortabel, 

anderzijds ervaren we dat onze dienst 

letterlijk wat meer geïsoleerd is. We 

missen zowel formele als informele 

contacten met de andere diensten van 

het lokaal bestuur. 

 

De dienst Welzijn werkt voornamelijk 

inhoudelijk en projectmatig. 

 

Jammer genoeg slaagden we er niet in – 

door bepaalde omstandigheden - om het 

PWA te vereffenen en te ontbinden. 

Hopelijk lukt dit in 2019. 

 

Op het seniorenfeest van 3 oktober was 

er een beduidend grotere opkomst dan 

de voorgaande jaren. Dit heeft wellicht 

te maken met een gewijzigd programma, 

waar voortaan twee artiesten optreden. 

Toch plannen we een grondige evaluatie 

en bijsturing van dit evenement in 2019. 

 

De seniorenbeurs van 14 november in 

het Zonnig Leven was een succes. Er 

waren 22 verschillende standen en 

ongeveer 270 bezoekers. De initiaties 

lijndans, cursus tablet / smartphone, 

gezichtscrème behandeling, volksspelen 

en curling vielen in de smaak. Dit 

evenement werd voorbereid door de 

seniorenambtenaren van het lokaal 

bestuur en de seniorenraad. We pleiten 

ervoor om de seniorenbeurs, weliswaar 

onder een andere naam en iets 

gewijzigde formule, tweejaarlijks te laten 

doorgaan. 

 

Onze gemeente mag zich officieel 

toegankelijke gemeente noemen. 

Hiervoor werd een 10 punten 

programma afgewerkt met: een 

knelpuntenwandeling, screenen van 

handelszaken, informatie en screening 

van parkeerplaatsen, stedenbouwkundig 

advies inzake toegankelijkheid van 

gebouwen, aandacht bij publieke 

activiteiten voor toegankelijkheid voor 

mensen met een beperking. Het 

gemeentebestuur engageert zich om dit 

programma blijvend op te volgen. 

 

We blijven hard inzetten om met Sint-

Pieters-Leeuw een hartveilige gemeente 

te blijven. Sinds 2015 zijn wij een 

hartveilige gemeente. Naast het ter 

beschikking stellen van twee AED 

toestellen aan het Rode Kruis 

installeerde de gemeente in 2015 vijf 

AED’s op strategische plaatsen in de 

gemeente. 
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Maatschappelijke 
dienstverlening  
 

Problemen aanpakken, dat is waar de 

sociale diensten voor staan. We helpen 

mensen die zitten met vragen over 

bepaalde documenten, geld of 

gezondheid. Het OCMW wil cirkels van 

armoede doorbreken door in te zetten op 

een doordachte werking rond kinderen 

en een goede maatschappelijk 

hulpverlening op maat van de 

hulpvrager. 

 

De eerste aanmelding 

De inwoners van Sint-Pieters-Leeuw 

hebben de weg naar de 

permanentiemomenten in het sociaal 

huis en in het gemeentehuis gevonden. 

Met 4 permanentiemomenten per week 

zijn we dan ook zeer bereikbaar. 

In 2018 werden tijdens deze momenten  

1.472 gesprekken gevoerd met 4 

maatschappelijk assistenten die halftijds 

voor deze dienst werken. 

Tijdens deze gesprekken werd met 253 

mensen een langduriger traject 

opgestart, hiervoor  werden met de 

cliënten 687 gesprekken gevoerd. In 

2017 ging het om 210 trajecten verdeeld 

over 551 gesprekken. 

 

 2017 2018 

Gesprekken tijdens de 

permanentiemomente

n 

1.38

6 

1.47

2 

Eénmalige 

hulpverlening of 

gerichte 

doorverwijzing  

663 639 

Dossiers met 

langdurige 

hulpverlening of met 

financiële steun 

105 116 

Figuur 54. Verschillende soorten 
dienstverlening.  

 
Schuldbemiddeling en budgetbeheer  

Met budgetbeheer willen we financiële 

problemen voorkomen en schulden 

beheersen. Het afgelopen jaar 

begeleidde het OCMW 252 cliënten in het 

kader van schuldhulpverlening, waarvan 

164 cliënten in budgetbeheer. Bij 

schuldbemiddeling treedt het OCMW op 

als bemiddelaar. De maatschappelijk 

assistent zoekt samen met de juriste 

naar oplossingen om een halt te kunnen 

toeroepen aan de opgestapelde 

schulden. Op de rechtbank wordt er 

onderhandeld en bemiddeld met de 

schuldeisers over de aanpak van 

terugbetaling van de schulden en 

stopzetting van verdere intresten. 
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2014 187 126 313 

2015 165 136 301 

2016 166 102 268 

2017 172 106 278 

2018 164 83 247 

Figuur 55. Verschillende dossiers.  

RMI – leefloon 

In 2017 telde het OCMW 180 cliënten 

met een leefloon. 156 leefloners hebben 

een GPMI (geïndividualiseerd project 

maatschappelijke integratie) 

ondertekend.  Het GPMI beschrijft het 

traject van de gerechtigde en de 

inspanningen waartoe beide partijen 

(gerechtigde en OCMW) zich verbinden 

om het traject tot een goed einde te 

brengen. Het betreft dus een wederkerig 

gebeuren dat zowel op vraag van de 

gerechtigde als op aansturen van het 

OCMW kan worden opgestart  en dat als 

doel heeft de leefloongerechtigde 

opnieuw te integreren in de 

maatschappij. 

LOI (lokaal opvanginitiatief) 

Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw heeft 

21 opvangplaatsen voor cliënten die 

worden doorgestuurd door Fedasil. Eind 

2018 werden op vraag van Fedasil 9 

opvangplaatsen afgebouwd. Er werden in 

2018 45 cliënten, waarvan 22 

alleenstaande mannen, 5 gezinnen met 

kinderen en 1 éénoudergezin, 

opgevangen binnen het lokaal 

opvanginitiatief (LOI).  

Trajectwerking  

Heel wat hulpvragers hebben al een 

lange en moeizame weg afgelegd. Vanuit 

de sociale dienst wordt ingezet op het 

zoeken, vinden en houden van werk. Dit 

kan via een tewerkstelling art. 60 van de 
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OCMW-wet. Zo krijgen mensen kansen 

om in het arbeidscircuit vaardigheden en 

kennis op te doen alsook een goede 

werkattitude aan te leren. In 2018 

werden 27 cliënten tewerkgesteld in het 

kader van art. 60. Het inzetten van art. 

60 is werkelijk bedoeld als opstapje en 

leerproces voor de persoon. 

 

De inbeddingen van de tewerkstellingen 

“art 60§7” in een ruimer 

begeleidingstraject namelijk de 'tijdelijke 

werkervaring' verklaart het lagere cijfer 

inzake tewerkstelling. Werkervaring richt 

zich naar leefloongerechtigden die door 

een gebrek aan (recente) werkervaring 

en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan 

de slag kunnen in het normale 

werkcircuit.  Het traject heeft als 

doelstelling om deze doelgroep 

competenties en werkervaring te laten 

opbouwen binnen een reële 

werkomgeving. Zo willen we de afstand 

tot de reguliere arbeidsmarkt verkleinen 

met als uiteindelijk doel doorstroom naar 

het normaal economisch circuit. Het 

concept van TWE richt zich op mensen 

die het potentieel in zich hebben om na 

hun tewerkstelling als art 60 te kunnen 

doorstromen naar een gewone 

tewerkstelling. Hierdoor blijkt een deel 

van de doelgroep waarop het OCMW zich 

voor 2017 richtte in een kader van art60 

niet langer geschikt voor dit traject. We 

moeten meer inzetten op screening, 

Nederlandse les en andere voortrajecten. 

Dit heeft als gevolg dat cliënten op een 

later tijdstip in hun traject doorverwezen 

worden naar een tewerkstelling in kader 

van art.  60§7. 
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2014 41  

2015 48 1 

2016 50 1 

2017 36  

2018 27 2 

Figuur 56. Overzicht art. 60§7. 

 

Kinderarmoedebestrijding 

Een van de topprioriteiten van de 

Vlaamse regering is het inzetten op 

kinderarmoedebestrijding. Van de 

Vlaamse overheid ontvangen steden en 

gemeenten met hoge 

(kinder)armoedecijfers extra financiële 

middelen voor het bestrijden van 

kinderarmoede. Het afgelopen jaar 

verhuisde  de fysieke locatie voor Huis 

van het Kind naar de A. Quintusstraat. 

De vroegere bibliotheek werd 

heringericht. De ruilwinkel voor alle 

inwoners van de gemeente waar met 

ruilmunten kleding en speelgoed voor 

kinderen tussen 0 en 3 jaar geruild 

kunnen worden, werd verder uitgebouwd 

op vlak van aanbod en openingstijden 

met ondersteuning van verschillende 

vrijwilligers. De maten werden uitgebreid 

naar 6 jaar en er kwam een extra 

openingsmoment.  

Daarnaast opende er ook een spel- en 

ontmoetingsruimte in de fysieke locatie. 

Hier kunnen (groot)ouders langskomen 

met kinderen tot 4 jaar. Doel van deze 

ruimte is enerzijds het faciliteren van de 

instap in de kleuterschool voor de 

kinderen en anderzijds het creëren van 

ontmoetingsmogelijkheden en 

oefenkansen voor het Nederlands voor 

de ouders. Deze ruimte is gelijktijdig 

open met de ruilwinkel en wordt gebruikt 

als wachtruimte voor het 

consultatiebureau van Kind&Gezin.  

1 keer per week, tijdens de 

openingsuren van het Huis van het Kind 

hebben ouders van jonge kinderen ook 

de kans om langs te gaan bij een 

verpleegkundige van Kind & Gezin  waar 

ze terecht kunnen met vragen over 

opvoeding, voeding en gezondheid van 

je kind, enz. Eén keer per maand 

organiseert Huis van het Kind er ook een 

activiteit voor ouders met jonge 

kinderen: informatiemomenten, 

workshops, ontmoetingsmomenten, … 

De werking van VONK “Vrijblijvend 

Ondersteuningsnetwerk voor gezinnen 

met jonge Kinderen” werd verder 

uitgebouwd. Samen met enkele 

geëngageerde partners (Kind &Gezin, 

CKG Sloebernest en CAW Halle -

Vilvoorde) zet Huis van het Kind Sint-

Pieters-Leeuw in op integrale 

gezinsondersteuning van kwetsbare 

gezinnen waar het jongste kind tussen 0 

en 3 jaar is. De ondersteuning bestaat 

uit begeleidingstrajecten aan huis, 

ouderbijeenkomsten voor en door 

gezinnen in armoede en 4-maandelijkse 
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afstemming tussen de partners rond 

deze gezinnen.  

In 2018 werden in totaal 25 gezinnen 

begeleid in het VONK-project. Daarvan 

werden er 6 stopgezet in de loop van het 

jaar.  

De begeleiding bij de overige 19 

gezinnen varieerde van intensieve 

wekelijkse contacten tot enkel het 

uitnodigen voor de ouderbijeenkomsten.  

Wonen en energie 

De energiefactuur is voor veel inwoners 

van Sint-Pieters-Leeuw een zware 

dobber. De Lokale Advies Commissie 

(LAC) bemiddelt tussen 

energieleveranciers en klanten. In 

samenspraak met de leverancier stellen 

we afbetalingsplannen op.  Door de 

overgang van IWVB naar Watergroep 

zijn er in 2018 geen vergaderingen 

geweest voor water. De Watergroep 

belooft ons in 2018 terug op te starten 

met deze vergaderingen. 

Aantal vergaderingen: 

 W
a
te

r
 

I
.W

.V
.B

. 

G
a
s
 e

n
 

e
le

k
tr

ic
it

e

it
 E

a
n

d
is

 

T
o

ta
a
l 

2014 2 8 10 

2015 4 7 11 

2016 6 7 13 

2017 6 7 13 

2018 - 8 8 

Figuur 57. Aantal vergaderingen.  

Aantal behandelde dossiers: 
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Figuur 58. Aantal behandelde dossiers.  

Zorg en Welzijn 
 

Wijkmomenten  

De zorg van mensen proberen we af te 

stemmen met alle partners door middel 

van wijkmomenten. Dit overleg gebeurt 

bij de huisarts van de patiënt waar 

verschillende zorgpartners worden 

uitgenodigd. Samen zoeken we naar 

oplossingen voor een welbepaalde vraag, 

probleem of vaststelling. Het afgelopen 

jaar werden er 20 wijkmomenten 

georganiseerd. Intussen hebben er in 

Sint-Pieters-Leeuw reeds 6 

huisartsenpraktijken met in totaal 13  

huisartsen en 5 huisartsen in opleiding  

zich aangesloten bij het project binnen 

hun praktijk. 

Mindermobielencentrale  

Voor sommige senioren of minder 

mobiele personen is een rit met de eigen 

wagen of een bus niet meer haalbaar. Om 

toch op hun afspraak te geraken, naar de 

dokter, het ziekenhuis of de winkel te 

gaan of om een familiebezoek te brengen, 

kunnen mensen een beroep doen op het 

vrijwilligersvervoer.  
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2015 6 282 117.887 

2016 7 310 149.231 

2017 5 298 160.270 

2018 5 310 180.902 

Figuur 59. Overzicht midnermobielencentrale. 

Maaltijden aan huis 

Een juiste en evenwichtige voeding is 

voor ouderen en hulpbehoevenden van 

groot belang. Een mindere mobiliteit en 

activiteit maken echter dat deze mensen 

minder mogelijkheden hebben of niet 

meer in staat zijn warme maaltijden te 

bereiden. Financiële beslommeringen zijn 

er in tweede instantie de oorzaak van dat 

sommige mensen ofwel geen warme 

maaltijd meer bereiden ofwel 

minderwaardige producten op het menu 

hebben, die niet bevorderlijk zijn voor 
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hun gezondheid. Het OCMW biedt daarom 

maaltijden aan huis aan.  
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2015 161 19.594 

2016 126 20.467 

2017 116 20.488 

2018 121 18.551 

Figuur 60. Overzicht maaltijden aan huis.  

Psychologische ondersteuning 

Psychisch welbehagen is een 

basisvoorwaarde om gelukkig te zijn. 

Voor vele 55-plussers is dit echter niet 

zo vanzelfsprekend. Een partner, vriend 

of kind verliezen brengt een mens uit 

evenwicht. Ook een (gedwongen) 

verhuis, een ruzie of het verminderen 

van de zelfredzaamheid zijn mogelijke 

verlieservaringen. Ook zorg dragen voor 

een naaste kan zwaar beginnen wegen. 

Daarom kan psychologische 

ondersteuning helpen om terug meer 

evenwicht te vinden. 
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2015 38 77 

2016 37 77 

2017 28 73 

2018 46 88 

Figuur 61. Eind 2018 zijn in totaal al 240 

cliënten in begeleiding geweest. 

Plaatsing Andere Rusthuizen  

Als een inwoner van Sint-Pieters-Leeuw 

wordt opgenomen in een erkend 

woonzorgcentrum (WZC) en betrokkene 

beschikt over onvoldoende financiële 

middelen om zijn verblijf te bekostigen, 

kan een aanvraag worden ingediend bij 

het OCMW tot het verkrijgen van een 

financiële tussenkomst in de kosten voor 

verblijf, verzorging en maatschappelijke 

dienstverlening. Hiervoor gebeurt er een 

sociaal en financieel onderzoek bij 

betrokkene. 

 

In december 2018 waren er 15 lopende 

dossiers, waarvan 11 personen ten laste 

en van overige dossiers werd enkel het 

budget beheerd.  In 5 dossiers waren er 

onderhoudsplichtige kinderen. 

Centrale keuken 

De centrale keuken staat in voor de 

bereiding en de levering van de 

maaltijden voor 

• WZC Zilverlinde: 3 x per dag en 7 

dagen op 7; 

• lokaal dienstencentrum Meander: 

alle weekdagen ’s middags; 

• lokaal dienstencentrum ’t 

Paviljoentje: alle weekdagen ’s 

middags; 

• lokaal dienstencentrum 

Negenhof: alle weekdagen ’s 

middags; 

• dienst Maaltijden aan Huis: 7 

dagen op 7 ’s middags; 

• maaltijden voor 

kinderdagverblijven van het 

lokaal bestuur Sint-Pieters 

Leeuw: alle weekdagen ’s 

middags;  

• Tevens geeft de centrale keuken 

ondersteuning op vraag van 

andere diensten.(o.a.recepties) 

 

Productieproces 

Het betreft een keuken in koude lijn. 

(ontkoppeld koken) 

De voorbereiding en de productie 

gebeurt in de koude en warme keuken 

en de bereide componenten worden 

opgeslagen in de voedselbibliotheek. 

Vervolgens wordt de voeding 

geportioneerd en getransporteerd naar 

de desbetreffende dienst. 

De keuken werkt 7 op 7 tussen 7.30 uur 

en 18.30 uur (weekend vanaf 6.30 uur). 
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Een cateraar staat in voor de 

dienstverlening en stuurt de keuken aan 

(Sodexo). 

De personeelsformatie voorziet: 13.3 

vte.  

Dossier catering  

2018 totaal geproduceerde maaltijden 

 2018 

  

Ontbijt WZC(1) 40.036 

Middagmaal WZC 40.036 

Koffieronde WZC 40.036 

Avondmaal WZC 40.036 

Subtotaal  WZC  40.036 

  

LDC(2)  

Meander 7.999 

Negenhof 8.487 

‘t Paviljoentje 7.715 

Subtotaal LDC 24.201 

  

Maaltijdbedeling aan 

huis (3) 

20.532 

Totaal middagmalen 84.769 

Kinderdagverblijven(4)  

Boomhut 4.905 

Speelboot 3.851 

Welpennest 7.566 

Totaal KDV 16.322 

  

Figuur 62. Aantal afgeleverde maaltijden per 

locatie.  
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Lokale dienstencentra 
 

Met volgende kernwoorden kunnen we 

de lokale dienstencentra typeren: 

ontmoeting, ontspanning, zinvolle 

dagbesteding, dienstverlening, 

beweging, vorming, informatie, 

persoonlijk netwerk versterken, sociale 

cohesie verhogen, samenwerken met de 

buurt. 

 

 

 

 

 

 

 De dienstverlening in cijfers 

  2016 2017 2018 

Maaltijden Paviljoen 

Negenhof 

Meander 

Totaal 

9.212 

9.790 

7.476 

26.478 

8.723 

8.626 

7.583 

24.932 

7.715 

8.487 

7.999 

24.201 

Wasmachine-

beurten 
(niet in Meander) 

Paviljoen 

Negenhof 

Totaal 

905 

423 

1.328 

921 

284 

1.205 

927 

459 

1386 

Pedicure- 

beurten 

Paviljoen 

Negenhof 

Meander 

Totaal 

262 

907 

239 

1.408 

247 

926 

196 

1.369 

214 

969 

296 

1.479 

Enkele ritten 

eigen 

vervoerdienst 

Paviljoen 

Negenhof 

Meander 

Totaal 

4.213 

4.130 

2.851 

11.194 

4.608 

4.285 

3.455 

12.348 

3.578 

5.536 

2.991 

12.105 

Kappers- 

beurten(niet in 
Negenhof) 

Paviljoen 

Meander 

Totaal 

317 

235 

552 

268 

223 

491 

304 

315 

619 

Bad of douche 
(niet in Negenhof) 

Paviljoen 

Meander 

Totaal 

355 

52 

407 

195 

53 

248 

79 

43 

122 

 Bood- 

Schappen 

dienst 

Paviljoen 

Negenhof 

Totaal 

122 

21 

143 

117 

21 

138 

116 

16 

132 
Figuur 63. Overzicht verschillende diensten.  

Beweging/opleiding in cijfers 

Aard Aantal 

lessen/activiteit 

Gemiddeld 

aantal 

deelnemers 

Aard Aantal 

lessen 

Aantal 

deelnemers 

Aerobic 68 20 Engelse les 290 127 

Aquagym 36 30 Spaanse les 58 33 

Curling 3 12 Bakles 11     9 

Fietstocht 6 12 Kookles 24 12 
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Lijndans 94 50 Bloemschikles 6 10 

Pétanque 136 24 Tekenles 20 7 

Wandeling 12 16 Wijncursus 5 18 

Figuur 64. Overzicht activiteiten. 

2de Leeuwse Seniorenbeurs 

Op 14 november 2018 vond de 2de 

seniorenbeurs plaats in Zonnig Leven. 

Deze organisatie is het resultaat van een 

goede samenwerking tussen de 

verschillende organisaties die deel 

uitmaken van de seniorenraad en waar 

de lokale dienstencentra een belangrijke 

organisatorische taak op zich nemen. Er 

waren 22 interessante standhouders en 

260 bezoekers. 

Mantelzorgproject 

In 2018 werden er drie mantelzorgcafé’s 

georganiseerd. 

16/03 “Ben ik een mantelzorger?” 

(Meander). 

06/06: “Theatermonoloog: Mist, mijn 

moeder en ik” (Merselborre). 

27/06 “Hoe stop ik met piekeren?” (’t 

Paviljoentje. 

19/10 “Rouwprocessen in de mantelzorg” 

(Negenhof). 

Op 23/06 kregen alle mantelzorgers een 

kaartje toegestuurd naar aanleiding van 

de “Dag van de Mantelzorger”. 

Recreatieve thema-activiteiten  

Naast de activiteiten die maandelijks 

worden geprogrammeerd zoals 

hobbyactiviteiten, spelnamiddagen, 

zangclub, massage,…staan er ook veel 

thema-activiteiten op het programma.  

 

Overzicht: 

04/01: Bakles driekoningentaart 

(Meander). 

05/01: Sjoelbak driekoningen (’t 

Paviljoentje). 

18/01: NIEUWJAARSBAL IN HET ZONNIG 

LEVEN. 

30/01: Pannenkoekennamiddag (’t 

Paviljoentje). 

13/02: Valentijnsontbijt (Meander). 

14/02: Valentijnsbingo (’t Paviljoentje). 

09/02: Pannenkoekenfeest (Negenhof). 

26/02: Kaartwedstrijd tussen de 3 LDC’s 

(Negenhof). 

06/03: Carnavalaperitief + bal 

(Meander). 

08/03: Carnavalaperitief + bal 

(Negenhof). 

09/03: Carnavalaperitief + bal (‘t 

Paviljoentje). 

25/03: Opendeurdag (Meander). 

29 en 30/03: Lentemarkt (Negenhof). 

05/04: Smoutebollennamiddag 

(Meander). 

11/04: Afternoon-Tea party (Negenhof). 

26/04: Lentemodeshow (’t Paviljoentje). 

08/05: Diploma-uitreiking Spaanse 

lessen. 

27/05: Opendeurdag ’t Paviljoentje. 

11/06: Diploma-uitreiking Engelse 

lessen. 

Juni-juli: WK in de dienstencentra => 

aangepaste maaltijden in het 

seniorenrestaurant (met aperitief en 

dessert uit het land van de 

tegenstander) en gratis pronostiek. 

04/07: Ijssalon (Meander). 

26/07: Ijssalon (Negenhof). 

07/08: ijssalon (’t Paviljoentje). 

30/08: Zuunse foor. 

19/09: Grote zomerse barbecue (’t 

Paviljoentje). 

18/10: Meandermarkt. 

28/10: Halloweentocht (’t Paviljoentje). 

20/11: Franse chansonnamiddag (’t 

Paviljoentje). 

22/11: Wildmenu in de drie centra. 

04/12: Sinterklaasfeest met 

smoutenbollen (Meander). 

06/12: Sinterklaasbrunch + bal 

(Negenhof). 

07/12: Sinterklaasbingo (’t Paviljoentje). 

13-14/12: Kerstmarkt (’t Paviljoentje). 
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18/12: Kerstfeest Meander. 

20/12: Kerstfeest Negenhof. 

21/12: Kerstfeest ’t Paviljoentje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Serviceflats Van Parys 
(Ruisbroek) 
 

In 2018 was de bezettingsgraad 100%. 

 

In de 15 serviceflats wonen 16 personen, 

14 dames en 2 heren. 

Op 31/12/2018 was de gemiddelde 

leeftijd 83 jaar. 

Tijdens het jaar 2018 is er één flat vrij 

gekomen en hebben we één nieuwe 

bewoner kunnen onthalen. 

 

Er werd een paasontbijt georganiseerd 

en 3 aperitiefmomenten alsook de 

bewonersraden. 

 

Enkele bewoners verzorgen de 

werktafels in de gemeenschappelijke tuin 

met de Jan Ruusbroecschool.  

 

Woonzorgcentrum 
Zilverlinde  
 

Het woonzorgcentrum beschikt over 105 

kamers, verdeeld over 2 verdiepingen en 

4 afdelingen:  Bloembos, Zonnedal, 

Wolkenveld en Heuvelland die telkens 28 

bewoners huisvesten. 

 

Het Centrum voor Kortverblijf beschikt 

over 7 kamers die bedoeld zijn om 

senioren tijdelijk opvang te bieden. De 

kamers zijn verspreid over de 4 

afdelingen. 

 

Voor al die bewoners en hun 

familie/naasten wil het woonzorgcentrum 

wil een warme thuis bieden met 

aangepaste zorg en respect voor ieders 

waarden en normen.  
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Nieuw in 2018 

 

• Het opnamebeleid werd 

aangepast met een versoepeling 

van de voorwaarden tot 

inschrijving op de wachtlijst en 

opname. 

• Er werden een Intentieverklaring 

Animatie en Intentieverklaring 

Dementie uitgewerkt . 

• We kregen 4 bijkomende RVT-

bedden waardoor we nu in totaal 

64 RVT-bedden hebben (en 

bijgevolg extra middelen voor 

extra verpleegkundig personeel). 

• Het personeel kreeg nieuwe 

werkkledij. 

• Er werd een nieuwe Coördinerend 

en Raadgevend  Arts (CRA) 

toegewezen die de functie zal 

opnemen vanaf februari 2019. 

• Er werd gewerkt met 

verschillende projectstaffers  

(langdurige vaste interims)  als 

deeloplossing om het tekort aan 

verpleegkundigen op te vangen. 

Het is een duurzame oplossing 

om langdurig zieken te vervangen 

en de kwaliteit beter te kunnen 

garanderen. 

• De rol van kiné en ergo werd 

anders uitgewerkt zodat ze 

beleidsmatig meer kunnen 

bijdragen aan de werking van het 

woonzorgcentrum. 

• Er werd bijzondere aandacht 

geschonken aan het vormings- en 

vrijwilligersbeleid. 

• Sinds april 2018 werd er beroep 

gedaan op een interimdirecteur 

van Probis en werden de nodige 

inspanningen geleverd om een 

nieuwe directeur te kunnen 

aanwerven .  

• Het nieuwe tijdsregistratie- en 

uurroostersysteem prime Time 

van GET trad in werking. 

 

Werkgroepen 

 

De werkgroepen Palliatieve Zorg en 

Dementie zetten hun werkzaamheden 

verder zoals de voorbije jaren, enkel de 

samenstelling van de groepen wijzigde.  

Daarnaast werden ook enkele tijdelijke  

werkgroepen zoals Maaltijdgebeuren, 

Medicatie en Huiselijkheid opgestart. De 

aanzet voor de werkgroepen Fixatie en 

Valpreventie werd ook al gegeven maar  

deze starten effectief in 2019. 

Met de werkgroepen wordt de visie beter 

afgestemd op de realiteit. Nieuwe 

afspraken,  procedures en vormingen 

zullen het competentieniveau verhogen 

bij de medewerkers  en dit zal bijdragen 

tot een betere participatieve cultuur.   

Door de Werkgroep Dementie werd ter 

gelegenheid van de Internationale 

Alzheimerdag op 21 september een kwis 

georganiseerd ten voordele van 

Zorgcirkels Jongdementie. Dit was een 

groot succes en voor herhaling vatbaar. 

 

Inspectie 

Op 11/12/2018  kregen we 

onaangekondigd een periodiek bezoek 

(dus niet naar aanleiding van een klacht) 

van de inspecteur van het Agentschap 

Zorg en Gezondheid. De inspectie is 

goed verlopen.  De kleine tekorten en 

aandachtspunten  zullen worden 

aangepakt volgens een gecoördineerd 

actieplan dat door de directeur  met de 

staf wordt opgesteld.  

Kwaliteitsindicatoren 

In 2018 hebben we vooral ingezet op 

een meer gestructureerde aanpak van 

onze kwaliteitsopvolging. 

Het kwaliteitshandboek wordt 

stelselmatig nagekeken en zo nodig 

aangepast. Kwaliteit wordt beter  

uitgeschreven en opgevolgd. 

Valincidenten en levenseindeplanning 

verdienen bijzondere aandacht. 

Cijfers 

• In 2018 overleden er 22 

bewoners en namen evenveel 

personen hun intrek in 

Zilverlinde. 

• Er kwamen 62 personen op 

kortverblijf. 

• 99 personen lieten zich op de 

wachtlijst plaatsen. 

• De gemiddelde verblijfsduur  

bedroeg 3 jaar, 4 maanden en 25 

dagen. 

• De jongste bewoner was  54, de 

oudste 106. 
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Enkele grafieken: 

 

Opnames 

 

In 2018 overleden er opvallend weinig 

bewoners (21) waardoor  het aantal 

opnames uiteraard ook lager ligt. 

 

 
Figuur 65. Aantal opnames van 2015 tot 

2018. 

 

Zorggraad  

 

Het doel is om 80% zwaar 

zorgbehoevenden (personen met een 

score B, C of D op de katz-schaal) in huis 

te hebben en dit werd de laatste 4 jaar 

steeds behaald. 

 

 
Figuur 66. Percentage zwaar 
zorgbehoevenden van 2015 tot 2018. 
 

Bezettingsgraad WZC + CVK 

 

 
Figuur 67. De bezettingsgraad van 2015 tot 
2018. 

 

Dienstverlening 
 

Naast de dagelijkse zorgkundige en 

verpleegkundige zorgen krijgen de 

bewoners de nodige ondersteuning van 

de (interne en externe) kinesisten en de 

ergotherapeute. De interne 

kinesitherapeuten stonden  in voor de 

persoonlijke en aangepaste behandeling 

van de 64 RVT-bewoners.  Andere 

bewoners maakten indien nodig  gebruik 

maken van externe kiné op voorschrift 

van de huisarts.  

De ergotherapeute begeleidde de 

bewoners met ADL (activiteiten dagelijks 

leven)-training, geheugentraining, 

oriëntatietraining, rustgevende 

activiteiten,… met als doel een optimale 

zelfstandigheid te behouden.   

De animatiemedewerkers zorgden met 

hun uitgebreid  aanbod aan activiteiten 

voor de ontspanning van de bewoners: 

een ontbijtbuffet, een kwis, optredens, 

kookactiviteiten, uitstapjes, feestjes 

allerlei, voor ieder wat wils. Tijdens het 

WK voetbal organiseerden zij een 

voetbalmatch tussen personeelsleden 

van de verschillende diensten. Leuk voor 

de bewoners en tegelijk een toffe 

teambuilding! 

Door de inplanting van een lokaal 

dienstencentrum (LDC Meander) in 

hetzelfde gebouw hebben de bewoners 

en bezoekers de mogelijkheid om ook 

van deze dienstverlening (cafetaria, 

activiteiten, pedicure, …) gebruik te 

maken en hebben zij contact met de 

lokale bevolking. 

 

 
 

 
 
In het kader van de actie ‘een hart onder 

de riem voor zorg’ werden alle 
medewerkers van het WZC Zilverlinde op 

26/06/2018  in de bloemetjes gezet. 
Leden van de lokale afdeling OKRA 
overhandigden een hartje aan alle 
personeelsleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40 2018

2017

2016

2015

70,00

80,00

90,00

2015 2016 2017 2018

WZC + CVK

WZC

70,00

80,00

90,00

100,00

2015 2016 2017 2018

WZC

CKV



54 

Woonwinkel Zennevallei 
 

Sint-Pieters-Leeuw en Halle startten in 

2013 een intergemeentelijk 

samenwerkingsproject op, genaamd 

Woonwinkel Zennevallei. 

 

Eén van de kerntaken van Woonwinkel 

Zennevallei betreft de ondersteuning van 

de gemeente bij de uitwerking van een 

woonbeleid. In 2018 werden er uit het 

woonbeleidsplan een aantal prioritaire 

actiedomeinen uitgewerkt, die de basis 

zullen vormen voor de verdere 

uitwerking van acties rond wonen in de 

nieuwe legislatuur.  

 

De woonwinkel organiseert hiernaast het 

lokale woonoverleg samen met de 

relevante huisvestingspartners en plant 

heel wat acties ten einde de kwaliteit van 

het woonpatrimonium te verbeteren. Zo 

wordt er ingezet op de inventarisatie en 

aanpak van leegstaande woningen.  

 

Tenslotte is er het woonloket waar 

inwoners van Sint-Pieters-Leeuw en 

Halle gratis terecht kunnen met vragen 

rond huisvesting. Iedereen kan er info 

bekomen over premies, woonkwaliteit, 

huurdersvragen, sociale huisvesting, 

e.a.. 

 

Hieronder lichten we de belangrijkste 

producten van de dienst toe aan de hand 

van enkele cijfers. 
 

Het woonloket 
 

In 2018 ontving de woonwinkel 

Zennevallei 699 nieuwe klanten. Een 

groot deel van de bezoekers  heeft 

vragen rond het huren van een sociale 

woning en vraagt ondersteuning bij het 

invullen van een aanvraag. Het gamma 

van vragen is echter zeer breed.  
  

Op de grafiek worden de vragen naar 

type weergegeven voor het werkingsjaar 

2018. 

 

Het is opmerkelijk dat naast vragen 

omtrent sociaal huren, bezoekers van de 

woonwinkel voornamelijk vragen hebben 

omtrent huur- aangelegen, premies en 

gerechtelijke procedures tot 

uithuiszetting.  

 

De medewerkers van Woonwinkel 

Zennevallei beantwoorden niet enkel 

vragen, men helpt  mensen ook bij de 

invulling van de soms ingewikkelde en 

uitgebreide administratieve dossiers, men 

verwijst indien nodig door naar andere 

instanties, of verwerkt vragen in 

samenwerking met andere diensten of 

organisaties.  

 
Woonwinkel Zennevallei te Sint-Pieters-
Leeuw. 
 

 

 

Figuur 68. Aantal huisvestingsvragen per 
type.  
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Integratie / 
taalstimulering / Vlaams 
Beleid 

Enkele cijfers  
 

 
Figuur 69. Aantal nieuwe inwoners met taal- 

en integratienoden binnen Sint-Pieters-
Leeuw. 

 

In 2017 zijn er 1.492 nieuwe inwoners in 

de gemeente komen wonen met taal- en 

integratienoden. Dit is een totaal van 

65% ten opzichte van de volledige 

instroom nieuwe inwoners.  In 2018 

stijgt dit aantal verder naar 1.606 of 

72%.  

 

 
Figuur 70. Aantal aanmeldingen bij het 
Agentschap Inburgering-Integratie. 
 

 

Figuur 71. Aantal ondertekende 
inburgeringscontracten.  

 

 
Figuur 72. Aantal behaalde 
inburgeringsattesten. 

 

We merken een daling van het aantal 

nieuwe inwoners dat zich aanmeldt en 

dat zich effectief inschrijft voor een 

cursus inburgering. Mensen ervaren de 

nood om eerder lokaal te integreren en 

te participeren. Dit merken we in de 

cijfers hieronder van het aantal nieuwe 

inwoners dat instapt in een 

onthaaltraject via de eigen 

integratiedienst. 

 

Hieronder lichten we de belangrijkste 

producten (en bezoekersstromen) van de 

dienst toe aan de hand van enkele 

cijfers. 

 
Het onthaal van nieuwe inwoners 

Mensen met taal- en integratienoden die 

zich komen vestigen in de gemeente, 

krijgen een onthaaltraject en worden 

individueel geïnformeerd over het leven 

in Sint-Pieters-Leeuw.  We werken 

hiervoor samen met vzw PIN, die 

toeleiders in de diversiteit inschakelt om 

nieuwe inwoners een onthaaltraject aan 

te bieden. 

We zien in 2018 bijna een verdubbeling 

van het aantal opgestarte trajecten ten 

opzichte van 2017. Dit komt mede door 

de inzet van 1 toeleider die voltijds voor 

dit project werkt. 
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Figuur 73. Aantal opgestarte 

onthaaltrajecten.  

Wie zijn nu deze nieuwe inwoners die 

instappen in een onthaaltraject? 

Figuur 74. Indeling volgens 

gezinssamenstelling. 

 

 

Figuur 75. Indeling volgens beroepssituatie. 

 

 
Figuur 76. Indeling volgens kennis 
Nederlands. 

 
Integratiegesprekken 
 

Ook inwoners die al een tijdje in Sint-

Pieters-Leeuw wonen (= oudkomers) 

kunnen nog vragen hebben betreffende 

het leren van Nederlands, inburgering, 

werk zoeken, vrije tijd, … 

 

Ook zij kunnen beroep doen op de 

toeleiders. Er werden sinds de start in 

september 2018 reeds 39 individuele 

trajecten opgestart. 

 

Taalverwervende en 
taalstimulerende activiteiten 

 
Als aanvulling op het reguliere aanbod 

van CBE en CVO-GLTT organiseert de 

gemeente ook al een aantal jaren 

taalklassen voor anderstalige inwoners: 

in september 2018  telden we 116 

inschrijvingen.  

 

 
Figuur 77. Aantal inschrijvingen in de 
gemeentelijke taalklassen. 
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Ook voor kinderen wordt er een aanbod 

ontwikkeld: jaarlijks wordt de taalstage 

‘Babbelkous’ gehouden in de krokus- en 

de herfstvakantie. Jaarlijks nemen een 

tachtigtal kinderen hieraan deel en 

worden ze ondergedompeld in een 

Nederlands taalbad. 

 

In 2018 kregen opnieuw 3 Leeuwse 

scholen een reeks taalateliers in de 

buitenschoolse kinderopvang 

aangeboden. De kinderen die op 

woensdagnamiddag op school bleven, 

kregen een gevarieerd aanbod van sport 

en spel, creatief en educatief 

tegelijkertijd. Zo werden de kinderen 

gedurende 7 weken op een speelse 

manier ondergedompeld in het 

Nederlands. 
        

Er wordt ook nauw samengewerkt met 

vrijetijds- en welzijnspartners zoals de 

bibliotheek, de jeugddienst, Huis van het 

Kind en de diensten Sport en Cultuur om 

gezamenlijke activiteiten op te starten 

waarbij taalstimulering mee centraal 

staat: denk maar aan het project 

voorlezen aan huis, waarbij 

taalzwakke/anderstalige kinderen 8 

voorleessessies aan huis krijgen. Ouders 

worden zo ook mee gestimuleerd hun 

kinderen voor te lezen. 

 

We organiseerden ook de interactieve 

tentoonstelling ‘talen, mijn gedacht’ 

waarbij kinderen en leerkrachten leren 

nadenken over taal, meertaligheid en 

diversiteit. Alle 4de leerjaren van de 

Leeuwse scholen bezochten deze 

tentoonstelling en leerden zo ook de 

jeugddienst kennen. 

 

Meerdere malen per jaar organiseren we 

ook een theater voor anderstalige 

kinderen en hun gezin, bijvoorbeeld als 

afsluiter van de jeugdboekenweek. Ook 

de spelnamiddagen in de bibliotheek 

trekken steeds heel wat kinderen en hun 

(groot)ouders aan. En wat is er beter om 

je taal te oefenen dan een leuk 

gezelschapsspel!  
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Onderwijs en kinderdagopvang 
 

 
Schoolgebouw Den Top. 

 

Onderwijs  
Basisonderwijs 

- ’t Populiertje  
- Den Top& Puur Natuur 

- Wegwijzer  
 

Leeuwse Kunstacademie 
 

Kinderopvang 
 

 Dienst voor Opvanggezinnen 
Kinderdagverblijven 

- Kortjakje 

- Jip en Janneke 

 

  



 
 

Gemeentelijke 

basisschool Den Top en 

Puur Natuur 

 
De beide scholen vormen een 

administratieve eenheid onder de leiding 

van één directeur. De administratie voor 

beide scholen bevindt zich in de 

vestiging Den Top. 

 

Tijdens de zomer van 2018 startte voor 

beide vestigingsplaatsen de 

verbouwingswerken. In Den Top worden 

een sporthal, 5 klaslokalen en ruimtes 

voor het personeel bijgebouwd. Voor 

Puur Natuur vindt de verbouwing plaats 

in de oude gemeenteschool 'Molenborre' 

te Sint-Laureins-Berchem.  

 

 

Werken Den Top. 

 

 
Werken Puur Natuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestigingsplaats 1 

 

 

 

Kleuterafdeling 

Aantal ingeschreven kleuters op 

teldatum 1/02/2018: 108 kleuters.  

Aantal klassen: 6. 

 

Lagere afdeling 

Aantal ingeschreven leerlingen op 

teldatum 1/02/2018: 208 leerlingen. 

Aantal klassen: 10. 

 

Figuur 78. Aantal leerlingen in Den Top. 
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Vestigingsplaats 2 

 

 

 

Kleuterafdeling 

Aantal ingeschreven kleuters op 

teldatum 1/02/2018: 27 kleuters. 

Aantal klassen: 2. 

 
 

 
Figuur 79. Aantal leerlingen in Puur Natuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentelijke 

basisschool ’t Populiertje 

 

 

 

 

Kleuterafdeling 

Aantal ingeschreven kleuters op 

teldatum 1/02/2018: 153 kleuters.               

Aantal klassen: 8. 

 

Lagere afdeling 

Aantal ingeschreven leerlingen op 

teldatum 1/02/2018: 232 leerlingen. 

Aantal klassen: 12. 

 

 
Figuur 80. Aantal leerlingen in ’t Populiertie. 
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Gemeentelijke 

basisschool Wegwijzer 
 

 

 

Kleuterafdeling 

Aantal ingeschreven kleuters op 

teldatum: 1/02/2018: 84 kleuters. 

Aantal klassen: 4. 

 

Lagere afdeling 

Aantal ingeschreven leerlingen op 

teldatum 1/02/2018: 139 leerlingen. 

Aantal klassen: 6. 

 

 
Figuur 81. Aantal leerlingen Wegwijzer. 

 

Communicatie 

Bij de start van ieder schooljaar worden 

ouders via een infoavond geïnformeerd. 

Er vinden geregeld oudercontacten 

plaats.  

Ouders ontvangen maandelijks een 

nieuwsbrief over het reilen en zeilen van 

de school. 

Via de rapporten worden ouders op de 

hoogte gehouden van de vorderingen of 

eventuele tekorten tijdens een korte of 

langere periode. 

Via de website www.sint-pieters-

leeuw.be ->  onderwijs, vinden de 

ouders alle info over de gemeentelijke 

basisscholen. 

Didactisch pedagogisch 

De leerlijnen binnen de gemeentelijke 

basisscholen zijn gesteund op de 

leerplannen ontworpen door OVSG voor 

het gemeentelijk onderwijs en leiden tot 

het bereiken van de eindtermen, zoals 

vastgesteld door het departement 

onderwijs  van de Vlaamse 

Gemeenschap. 

Pedagogische activiteiten 

Alle scholen organiseren meerdere 

pedagogische studiedagen per schooljaar 

om de leerplannen verder uit te werken.  

Er is extra aandacht voor de overstap 

van de 3e kleuterklas naar het eerste 

leerjaar. Samen met het CLB worden 

leerlingen die de overstap naar het 1e 

middelbaar maken begeleid. 

Meermaals per jaar vindt in iedere school 

een multidisciplinair overleg met het CLB 

plaats.  

I.s.m. de integratiedienst is er 

huiswerkbegeleiding binnen de scholen.  

Veiligheid en preventie 

In iedere school worden minstens 2 

evacuatieoefeningen per schooljaar 

georganiseerd (al dan niet 

aangekondigd). De preventieadviseur 

komt regelmatig langs in de scholen om 

toe te zien op de veiligheid voor zowel 

leerlingen als personeel.  
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Klasoverschrijdende activiteiten 

De scholen organiseren meermaals per 

jaar klasoverschrijdende activiteiten 

zoals boerderij- of sneeuwklassen. Ook 

carnaval, het Sinterklaasfeest, Kerst … 

zijn feestelijkheden die 

klasoverschrijdend worden 

georganiseerd. 

Schooloverschrijdende activiteiten 

Enerzijds zijn er de 

schooloverschrijdende 

beleidsactiviteiten. Alle scholen zijn 

vertegenwoordigd in de schoolraad. Er 

vinden meerdere directievergaderingen 

plaats. Er is meermaals per schooljaar 

overleg met de directies van alle scholen 

en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De 

scholengemeenschap ‘De Spil’ overlegt 

tevens meermaals per schooljaar. 

Anderzijds zijn er de 

schooloverschrijdende activiteiten voor 

de leerlingen. Ieder jaar nemen de 

leerlingen deel aan: 

• het scrabbletornooi, 

georganiseerd door CC Coloma; 

• het schooltoneel, georganiseerd 

door CC Coloma; 

• de jeugdboekenweek i.s.m. de 

bib; 

• MEGA i.s.m. de dienst 

Maatschappelijke Veiligheid; 

• de Scholencross. 

 

Sportieve activiteiten 

Alle gemeentelijke basisscholen zorgen 

ervoor dat de leerlingen voldoende 

bewegen. Op regelmatige basis gaan alle 

leerlingen turnen en zwemmen. 

Meermaals per schooljaar wordt er een 

sportdag georganiseerd.  

 

 

 
 

Vriendenkring 

Iedere gemeentelijke basisschool kan 

beroep doen op vele vrijwilligers om de 

hele werking te ondersteunen. Er is een 

ouderraad vertegenwoordigd in iedere 

school. Daarnaast worden jaarlijks 

eetfestijnen georganiseerd en is er een 

wafelverkoop. 

 

Brede school 

Een Brede School is een 

samenwerkingsverband tussen 

verschillende sectoren die samenwerken 

aan een brede leer- en leefomgeving in 

de vrije tijd én op school, met als doel 

maximale ontwikkelingskansen voor alle 

kinderen en jongeren. 

 

Ook binnen onze scholen wordt gewerkt 

via het principe ‘Brede School’. Na de 

schooluren kunnen verenigingen zoals 

Gympie beroep doen op de 

lokalen/turnzalen. Ook de kunst- en 

muziekacademie organiseert lessen in 

verschillende lokalen. 
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Kunstonderwijs 
 

 

 
 

Schooljaar 2017 – 2018 
 

Sinds 1 september 2018 (start 

schooljaar 2018-2019) is er een nieuwe 

richting ‘Beeldende en Audiovisuele 

Kunsten’ bij de volwassenenateliers. 

Deze optie is een initiatie voor beginners 

en tevens een vooropleiding voor 

‘Projectatelier’, de andere optie die de 

kunstacademie inricht voor de volwassen 

leerlingen. 

             

 
Hogere graad op donderdagnamiddag  
 
Activiteiten in het schooljaar 

2017-2018 
 

- Museumbezoek met de 

jeugdateliers aan expo Légér in 

Bozar te Brussel. 

- Museumbezoek met de 

volwassenenateliers aan MSK te 

Gent. 

- Museumbezoek aan Museum voor 

Hedendaagse Kunst te Vorst. 

- Workshop fotografie voor 

jongerenateliers o.l.v. fotograaf 

Koen Demunck. 

- Workshop ‘werken met siliconen’ 

voor volwassenenateliers. 

 

 

Lagere graad op woensdagnamiddag 

 

Aandachtspunten schooljaar 

2017-2018  
 

- Werken aan een betere interne 

begeleiding van nieuwe 

leerkrachten. 

- Opstellen van een 

nascholingsplan.  

- Werken aan een betere 

coördinatie met basisscholen 

betreffende leerevolutie van 

gezamenlijke leerlingen. 

 

 Lagere graad op dinsdagnamiddag 
 

 
Lagere graad op woensdagnamiddag De 

Groene Parel 
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Grafieken met leerlingenaantallen 
 

Overzicht leerlingenaantal 2013-2018 

 
Figuur 82. Aantal leerlingen in de 
kunstacademie. 

 

 
Figuur 83. Aantal in de hogere graad. 

 

 
Figuur 84. Aantal in de middelbare graad. 

 

 

 
Figuur 85. Aantal in de lagere graad.  

 
 

 

 

 
Figuur 86. Overzicht van alle leerlingen per 
graad. 
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Kinderopvang 
 

In 2018 telden we 208 aanvragen voor 

kinderopvang in onze gemeentelijke 

opvanginitiatieven, 38 aanvragers 

woonden niet in onze gemeente.  

31,25 % van de aanvragers kreeg 

binnen de gemeentelijke kinderopvang-

voorzieningen een plaatsje toegewezen. 

 

 
Figuur 87. Aantal aanvragen voor de 
gemeentelijke kinderopvang 2014-2018. 
 

Voor 2018 werden 19 opvangplaatsen bij 

onthaalouders gereserveerd, 21 kinderen 

konden/kunnen in Het Welpennest 

terecht, 10 kinderen kregen een plaats in 

De Boomhut toegewezen en 9 kinderen 

in De Speelboot. In de groepsopvang 

samenwerkende onthaalouders De 

Kinderdroom werden 6 plaatsen 

toegewezen. 

 

 

 
Figuur 88. Verloop van de aanvragen in 2018 
bij de gemeentelijke kinderopvang. 
 

 

 

 

Dienst voor Onthaalouders 
 

Aantal onthaalouders in de dienst. 

In 2018 waren 13 onthaalouders bij de 

dienst aangesloten. 

 

 
 

Aantal kinderen in de dienst.  

 

 
Figuur 89. Aantal kinderen in de dienst voor 
onthaalouders 2014-2018. 

In 2018 verbleven 104 kinderen 

minstens één dag bij de onthaalouders.  

 

Aantal opvangdagen. 

 

 
Figuur 90. Aantal opvangdagen bij de dienst 
voor onthaalouders 2013-2017 

Alle onthaalouders samen realiseerden 

10.374 opvangdagen. Deze cijfers zijn 

belangrijk in functie van de subsidies van 

Kind en Gezin. 
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Flexibele opvang - vakantieopvang - 

urgentieopvang - specifieke opvang. 

 

Flexibele opvang is opvang die vóór 

6u30 uur start of die tot na 18.30 uur 

uitloopt, nachtopvang, opvang tijdens 

het weekend of opvang op feestdagen.  

We registreerden 8 flexibele opvang-

prestaties.  

 

 
 

De dienstverantwoordelijke kreeg voor 8 

kinderen een aanvraag voor opvang 

tijdens de vakantieperiode van hun 

onthaalouder/kinderdagverblijf en vond 

voor 7 van deze kindjes een 

vakantieopvang.  

 

Ouders deden 9 keer een beroep op de 

dienstverantwoordelijke voor dringende 

opvang van hun kindje tijdens ziekte of 

dringend werkverlet van hun 

onthaalouder.  

 

De dienst zorgde in 2018 niet voor de 

opvang van kindjes met een specifieke 

zorgbehoefte. 

 

 
 

 

Kinderdagverblijf Het Welpennest 

 
Het kinderdagverblijf Het Welpennest 

telde 222 openingsdagen.  

 

Aantal kinderen in het 

kinderdagverblijf. 

 

 
Figuur 91. Aantal kinderen in het 

kinderdagverblijf Het Welpennest 2014-2018. 

In 2018 verbleven 63 kinderen minstens 

één dag in Het Welpennest. 

 

 
 

Aantal opvangdagen. 

 

 
Figuur 92. Aantal opvangdagen in 
kinderdagverblijf Het Welpennest 2014-2018 
(sinds het nieuwe decreet geen derde dagen 
meer). 

Het kinderdagverblijf behaalde een 

bezetting van 85,7%.  
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Flexibele opvang. 

Ook voor 2018 werd het 

kinderdagverblijf Het Welpennest extra 

gesubsidieerd door Kind en Gezin voor 

het aanbod van flexibele opvang 

(aanwezigheden na 18 uur en 

aanwezigheden op extra openingsdagen 

(=2 dagen)). 

 

Kinderdagverblijf De Boomhut 
 

Het kinderdagverblijf De Boomhut telde 

222 openingsdagen.  

 

Aantal kinderen in het 

kinderdagverblijf. 

 

 
Figuur 93. Aantal kinderen in het 

kinderdagverblijf De Boomhut 2014-2018. 

In 2018 verbleven 42 kinderen minstens 

één dag in De Boomhut.  

 

 
 

Aantal opvangdagen.  

 

 
Figuur 94. Aantal opvangdagen in 

kinderdagverblijf De Boomhut 2014-2018. 

Het kinderdagverblijf behaalde een 

bezetting van 86,8%. 

 

Flexibele opvang. 

Ook voor 2018 werd het 

kinderdagverblijf De Boomhut extra 

gesubsidieerd door Kind en Gezin voor 

het aanbod van flexibele opvang 

(aanwezigheden na 18 uur en 

aanwezigheden op extra openingsdagen 

(=2 dagen)). 

 

Kinderdagverblijf De Speelboot  

 
Het kinderdagverblijf De Speelboot telde 

222 openingsdagen.  

 

Aantal kinderen in het 

kinderdagverblijf. 

In 2018 verbleven 27 kinderen minstens 

één dag in De Speelboot. 

 

Aantal opvangdagen. 

 

 
Figuur 95. Aantal opvangdagen in het 
kinderdagverblijf De Speelboot 2017-2018. 

Het kinderdagverblijf realiseerde een 

bezetting van 87,1%. 
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Ontspanning 

 

 
Zwemmarathon. 

 

 

Jeugd 
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Jeugd  

 
De jeugddienst heeft volgende 

kerntaken: 

- beheren van jeugdinfrastructuur: 

Vlaams Trefpunt Laekelinde en 

gemeentelijke speelterreinen; 

- organiseren van vakantieaanbod; 

- jongereninformatie verzorgen; 

- ontwikkelen en ondersteunen van 

het vrijetijdsaanbod; 

- inspraak & participatie 

organiseren en ondersteunen; 

- jeugdwerk ondersteunen; 

- inzetten op jeugdwelzijn en 

vorming. 

 

Hieronder lichten we, aan de hand van 

cijfers, de belangrijkste producten (en 

bezoekersstromen) van de dienst toe. 

 

Infrastructuur 

 
In het Vlaams Trefpunt Laekelinde 

worden drie zalen verhuurd: het 

barlokaal, de polyvalente zaal en de 

zolderverdieping.  

De zalen werden verhuurd voor 

verschillende activiteiten, zowel privé als 

publiek. Er vinden wekelijks vaste 

activiteiten plaats zoals danslessen. Zo is 

de polyvalente zaal elke maandag tot en 

met donderdag bezet, het hele jaar door.  

In de weekends lag de bezettingsgraad 

van de polyvalente zaal op 37,70 %. Het 

barlokaal is vooral populair in het 

weekend, 47,62 % van de tijd is de zaal 

dan bezet. Tijdens de week valt dat 

terug naar amper 16,66 %. 

Figuur 90 toont de bezettingsgraad van 

de polyvalente zaal en het barlokaal 

tijdens de week (ma-vr) en het weekend 

(za-zo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figuur 96. Bezettingsgraad polyvalente zaal 
en barlokaal in 2018. 

 

De zolderverdieping was in totaal 

58,12% van de tijd in gebruik, dat komt 

overeen met 212 dagen in 2018. 

 

De speelterreinen worden halfjaarlijks 

aan een volledige controle onderworpen 

op gebied van veiligheid en slijtage.  

 

 

Vakantieaanbod 

 
Speelplein ‘De Leeuwtjes’ vond dit 

jaar plaats in basisschool ’t Populiertje 

voor kleuters en in Zonnig Leven voor 

lagere schoolkinderen.  

 

Er waren 28 speelpleindagen. In 2018 

waren er gemiddeld 133 

daginschrijvingen. Voor de kleuters 

waren er per dag gemiddeld 74 

inschrijvingen en voor de lagere 

schoolkinderen waren er gemiddeld 59 

daginschrijvingen.  

 

 
Figuur 97. Gemiddeld aantal kinderen 
ingeschreven per dag (2015-2018).  

 

Er werden 60 animatoren tewerkgesteld. 

Tijdens een terugkomdag werden ze 

bedankt voor hun inzet door middel van 
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een uitstap naar Koezio “Live Adventure 

Games Parc”. 

 
Van 23 juli t.e.m. 27 juli en van  30 juli 

t.e.m. 3 augustus vonden de Jonge 

Heldenspeelweken plaats in 

jeugdcentrum Laekelinde.  

 

Aantal deelnemers: 

23 – 27 juli: 43; 

30 juli – 3 augustus: 50. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Logo Jonge Helden, onze vaste partner voor 

vakantiekampen.  

 

Jongereninformatie 

 
De jeugddienst ontwikkelt en verspreidt 

informatie die afgestemd is op kinderen, 

jongeren en hun opvoeders. 

 

De vakantiebrochure is ongetwijfeld de 

meest intensief gebruikte publicatie. 

 

Vrijetijdsaanbod 

 
De jeugddienst werkte mee aan het 

project ‘voorlezen aan huis’ waarbij 

jongeren aan huis gaan voorlezen bij 

Nederlands taalzwakke kinderen. 

 

Op 18 april ging de Buitenspeeldag door 

in het Zonnig Leven. Samen met de 

sportdienst maakten we er – ook dankzij 

het mooie weer - een fijne en speelse 

namiddag van.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto. stoeptekenen tijdens de 
Buitenspeeldag. 

Op vrijdag 27 april organiseerden we 

Lokale Helden. We boden tijdens de 

wekelijkse (feest)markt jongeren een 

podium om hun talent aan de 

buitenwereld te tonen. 

 

StraPatZen, het jaarlijks 

straattheaterfestival, vond dit jaar plaats 

op zaterdag 4 augustus. Door het 

schitterende weer werd dit een topeditie 

met meer dan 5.000 bezoekers. 

 

Om het team vrijwilligers uit te breiden 

werd een info- en persmoment gehouden 

op 5 juli in Coloma. Dit initiatief werd 

gesmaakt, want de vrijwilligerspoule 

breidde uit. 

 

De boekenkaftdag Ezelsoor lokte op 

woensdag 5 september 118 gezinnen 

naar Zonnig Leven.  

 

 
Figuur 98. Aantal deelnemende gezinnen aan 
Ezelsoor in de periode 2015-2018.  

 

Op vraag van de jongeren werden twee 

skaterampen aan Laekelinde geplaatst 

van 13 augustus tot en met 9 

september.  

 

Op 1 december werd naar aanleiding van 

70 jaar speelpleinwerking een reünie 

georganiseerd in het Zonnig Leven. 
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Inspraak 

 
De kinderraad is 6 keer samengekomen 

tijdens het schooljaar 2017-2018. Afval 

was het centraal thema. 

 

 
Foto. De kinderraad werkt rond thema’s die 
hen interesseren. 
 

De jeugdraad kwam 10 keer samen. Zij 

bespreken de noden en behoeften van 

de jeugd. De jeugdraad organiseerde op 

20 mei 2018 - met ondersteuning van de 

jeugddienst en het gemeentebestuur - 

het tweede Leeuws jeugdsportival voor  

alle erkende jeugdverenigingen. Op 29 

september was er Debattle, een debat 

naar aanleiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

 

De jeugdraad organiseerde dit jaar een 

actie in het kader van de Rode-

Neuzendag en bracht zo het psychisch 

welbevinden van de jongeren mee onder 

de aandacht. 

 

De jeugddienst verleent via de 

stuurgroep jongeren inspraak bij de 

organisatie en uitwerking van de 

speelpleinwerking. Zij tekenen samen de 

krijtlijnen uit en verzorgen de 

inhoudelijke organisatie van de 

voorbereidings- en de startdag. 

 

Jeugdwerk ondersteunen 

 
Sint-Pieters-Leeuw telt nog 5 erkende 

jeugdverenigingen. Het Jeugd Rode Kruis 

stopte in 2018 met zijn werking. 

 

Op basis van het subsidiereglement 

verleent de jeugddienst financiële 

ondersteuning aan de 

jeugdverenigingen. De 5 

jeugdverenigingen kregen 

werkingssubsidies en kampsubsidies. De 

kadervormingstoelage en 

infrastructuursubsidie werd tevens 

behouden. 

 

De erkende verenigingen konden ook 

beroep doen op volgende logistieke 

dienstverlening: afvalophaling, 

kopiedienst, transportdienst, 

uitleendienst. 

 

De leiding van de Leeuwse 

jeugdverenigingen kon0 in het kader van 

Dag van de Jeugdbeweging (19 

oktober 2018) deelnemen aan een 

bedankingsmoment georganiseerd door 

de jeugddienst. Op het programma 

stonden massaspelen en hamburgers. 

 

De jeugddienst beantwoordde diverse 

vragen rechtstreeks of via de jeugdraad.  

 

Jeugdwelzijn & vorming 

 
De jeugddienst organiseerde op 24 maart 

een  EHBO-cursus voor leiders uit de 

jeugdverenigingen en 

speelpleinanimatoren, 9 personen namen 

deel.   

 

De jeugddienst verwelkomde samen met 

de dienst Maatschappelijke Veiligheid op 

24 en 25 mei de leerlingen van het 6e 

leerjaar van de Leeuwse basisscholen in 

Laekelinde voor het  M.E.G.A.-event. De 

leerlingen kregen diverse workshops in 

klasverband aangeboden om hen op die 

manier mee voor te bereiden op de 

overstap naar het secundair onderwijs. 

 

De Week van de Opvoeding vond plaats 

tijdens de week van 16 tot en met 23 mei. 

Samen met Huis van het Kind 

organiseerden we een samendoe-dag 

waar activiteiten aangeboden werden 

voor ouders en kinderen individueel en 

samen. Op het programma stond 

ondermeer een vertelwandeling, 

knutselworkshop, EHBO, knuffelturnen 

zingen met baby’s,…  

 

Op 19 april werd er voor alle 

verenigingen een infoavond 

georganiseerd rond de GDPR-wetgeving.   
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Zowel tijdens het carnavalsweekend als 

tijdens de oudejaarsnacht werden er 

feestbussen ingelegd. Dit werd 

gerealiseerd door de financiële steun van 

verschillende gemeentebesturen en 

dankzij een samenwerking met De Lijn. 

Tijdens Carnaval Halle werd een extra 

buslijn ingelegd. Buslijn 66 bedient de 

route Halle – Breedhout – Oudenaken – 

Sint-Laureins Berchem – Elingen – 

Lennik. Deze buslijn werd enkel 

zaterdagnacht bediend en vervoerde in 

totaal 237 reizigers. Buslijn 11 reed 

tijdens de drie feestnachten en vervoerde 

in totaal 1221 feestvierders. Tijdens 

oudejaarsnacht werden er 529 

feestvierders vervoerd op buslijn 170 en 

209 feestvierders op buslijn 172 

(Ruisbroek – Sint-Pieters-Leeuw -Lennik) 

  

 
Figuur 99.  Aantal reizigers die gebruik 
maakten van de oudejaarsnachtbus en de 
carnavalsbus voor de periode 2015- 2018. 

 

 

Jongeren kregen tijdens de blokperiodes 

kans om samen te studeren. Naast de 

zolderverdieping in Laekelinde en de 

leeszaal in de bibliotheek werd tijdens de 

kerstvakantie ook een vergaderlokaal in 

de Merselborre opengesteld voor de 

studenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2015 2016 2017 2018

oudjaar

carnaval



74 

Sportdienst 
 

Start Binckbank Tour 

Op vrijdag 17 augustus was Sint-Pieters-

Leeuw voor de tweede maal de 

startplaats van de vijfde etappe van de 

Binckbank Tour.  Dit is een meerdaagse 

rittenkoers in België en Nederland met 

internationale uitstraling die deel 

uitmaakt van de UCI Worldtour. 

 

Het werd opnieuw een prachtig 

evenement mede door de medewerking 

van tal van vrijwilligers, personeel van 

het lokaal bestuur, het Rode Kruis, de 

lokale politie en natuurlijk ook door de 

stralende zon. 

 

De startplaats werd ingericht in en rond 

het gemeentehuis.  

 

De Vipruimte werd opgetrokken op de 

parking. Op de parking kant van  het 

gemeentehuis werden een drank- en 

eetstand voorzien voor de supporters. 

Dicht tegen het startpodium konden 

mensen in een rolstoel genieten van de 

presentatie van de renners. 

 

De Zuundallaan en Nieuwenhovenlaan 

werden voorbehouden voor de 

ploegwagens en 22 ploegbussen.  

 

Op de parking achter de tekenschool 

werd een bewaakte fietsenparking 

ingericht.  

 

Via een pendeldienst van bussen Bell 

Tours en wagens van Volvo Sterckx 

werden bezoekers van de parking van 

Merselborre Vlezenbeek en Makro naar 

het evenement gebracht. 

 

Vijf hoofdsponsors betaalden een bedrag 

van €3.000 voor 8 VIP kaarten. 

 

 

 

 

 

 

 

7E G-sportdag in 

Revalidatieziekenhuis Inkendaal  

De G-sportdag in Revalidatieziekenhuis 

is een sportdag voor personen met een 

niet aangeboren hersenletsel of fysieke 

beperking al of niet in behandeling in het 

ziekenhuis. 

Uitgave 2018 werd een succes met maar 

liefst 215 deelnemers. 

Er was een rijkelijk aanbod van sporten: 

volksspelen, curling, boccia, petanque, 

dans, boogschieten, quatrocycling, 

trial’o, fietsen, wandelen, badminton, 

judo, zumba. 

Vrijwilligers van Wandelclub Sint-Pieters-

Leeuw en de Leeuwse Wielertoeristen 

zorgden voor begeleiding bij het 

wandelen en fietsen. 

Er werd gebruik gemaakt van materiaal 

van de gemeentelijke sportkoffer. 

De huur van de quatrocycles  en  

materiaal voor trial ‘o werd ten laste 

genomen van het  gemeentebestuur. 

 

Hopsakee 
 

Het project is ontwikkeld voor kinderen 

van de eerste kleuterklas met als doel 

een bewegingslandschap op te stellen in 

een voor hen vertrouwde omgeving. 

Spelen is voor elk kind de meest 

natuurlijke en spontane vorm van 

bewegen. Door middel van dit landschap 

worden hun fysieke en psychomotorische 

capaciteiten optimaal ontdekt en 

ontwikkeld. Het materiaal werd gehuurd 

bij de Stichting Vlaamse schoolsport en 

kostte 350 euro. Het project liep in alle 

Leeuwse basisscholen van 16 april tot 3 

mei 2018. Het bestuur zorgde voor het 

vervoer naar alle scholen. 
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Kampioenenviering  
  

Op vrijdag 22  juni vierde het bestuur 

alle  sporters die een opmerkelijke 

sportieve prestatie hadden geleverd in 

seizoen 2017-2018. 

 43 turners, 4 voetbalploegen, 3 

volleybalploegen, 1 badmintonploeg, 3 

judoka’s, 1 zwemmer,  5 atleten, 5 

boogschutters, 1 motorcrosser, 1 

bodybuilder werden gehuldigd met een 

medaille of beker. 

8 personen, 4 van turndiscipline en 4 

boogschutters ontvingen een zilveren 

medaille voor 25 jaar lidmaatschap. 

 

De sportleeuw werd uitgereikt aan 

Kimeli Isaac, Vlaams en Belgisch 

kampioen veldlopen in 2018,  2e in 

Cross Cup.   

Hij nam in augustus deel aan het 

Europees Kampioenschap in Berlijn op 

de 1.500 en 5.000 meter. 

 

 

 

 

Kerstcorrida 
 

Dit is een activiteit 

georganiseerd door vzw 

Renkoekoek in samenwerking 

met het gemeentebestuur. 

Zaterdag 22 december waren 

315 deelnemers op post om de 

“Kerstcorrida” te lopen voor 

het goede doel. 

Er werd gelopen aan de Rink, 

in het Colomapark en in de tuin 

van het pas aangekochte 

landhuis De Viron. 

 

Disciplines:  

 

• Kindercorrida: voor - 10 

jarigen,  hebben 12 kinderen 1 

rondje 650 meter gelopen. 

• Jeugdcorrida:   voor 12 

jarigen, hebben 15 kinderen 2 

rondjes van 650 meter 

gelopen. 

• G-corrida:  voor atleten 

met een beperking hebben 12 

deelnemers een aantal rondes 

naar keuze gelopen. 

• Kerstcorrida: 92 teams 

van drie personen liepen 10 

rondes van 1.230 meter. 

 

De eerste 9 ronden worden individueel 

gelopen en worden als volgt verdeeld: 

elke loper loopt min. 1 en max. 7 

ronden. De 10e en laatste ronde wordt 

door de 3 teamleden samen afgelegd. 

 

De opbrengst van de 

Kerstcorrida, 1.205 euro gaat 

integraal naar “FRIS” een vzw 

die sportieve activiteiten 

aanbiedt voor mensen met een 

beperking. 

 

 

 
 

 
 

 

Kijk! Ik Fiets! 
 

Met deze  activiteit bieden we kinderen, 

die nog met 2 zijwieltjes rijden, de kans 

om te leren rijden op een fiets met 2 

wielen. Dit gebeurt op een 

kindvriendelijke manier waarbij ouders 
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hun kinderen zelf begeleiden en hierdoor 

ook nauw betrokken zijn bij het 

gebeuren. Op het einde van de sessie 

kregen zowel de kinderen als de ouders, 

een leuk aandenken mee. 

Voor kinderen bij wie het niet lukte of die 

nog meer oefening nodig hebben, kregen 

de ouders een nuttige handleiding mee 

waarin de verschillende stappen om hun 

kind te leren fietsen duidelijk zijn 

uitgelegd. 

De activiteit had plaats op zondag 3 juni 

van 10 tot 12 uur op de parking van de 

sporthal A.J. Braillard. 24 kindjes 

waagden zich op de fiets zonder 

zijwieltjes. 

 

 
 

 

Maand van de sportclub 
 

Tijdens de maand september 

openden 12 sportverenigingen 

hun clubdeuren om iedereen 

gratis kennis te laten maken 

met hun sport en clubwerking. 

Door zowel trainingsuren open 

te stellen als leuke activiteiten te 

organiseren voor het grote 

publiek, kon men potentiële 

leden verleiden om hun sport uit 

te proberen. 

 

Ondersteuning sportverenigingen 
 

a. Gemeentelijke subsidies 

 

Basissubsidies 

 

Het budget voor basissubsidies, 20.000 

euro werd verdeeld onder 31 erkende 

gemeentelijke sportverenigingen. 

De verdeling gebeurt op basis van het 

aantal leden woonachtig in Sint-Pieters-

Leeuw en het aantal leden -19 jaar. 

Bijzondere subsidies  

 

Voor opleidingen 

 

Terugbetaling van het inschrijvingsgeld 

voor het volgen van erkende 

trainingsopleidingen en –bijscholingen. 

Leeuwse Turnkring: 2.812,50 euro. 

Yogavereniging: 340 euro. 

SK Vlezenbeek: 520 euro. 

Chip & Charge Tennis Academy: 210       

euro. 

 

Voor aantal gediplomeerde trainers         

 

Dit zijn financiële middelen voor clubs 

die kwaliteitsvolle trainers inzetten. 

Het budget voor opleiding en 

gekwalificeerde trainers bedraagt 31.000 

euro. 107 gediplomeerde trainers zijn 

actief in onze erkende sportverenigingen. 

 

Voor gekwalificeerde jeugdcoördinators 

 

De vereniging ontvangt middelen als ze 

meer dan 5 jeugdploegen heeft en een 

sportgekwalificeerde 

jeugdsportbegeleider (min. diploma 

initiator) aanstelt, die het 

jeugdsportbeleid in de sportvereniging 

coördineert op sporttechnisch, 

beleidsmatig en organisatorisch vlak. 

KV Zuun, Gympie, KV Brukom, Leeuwse 

Turnkring, SK Leeuw, SK Vlezenbeek, 

Turnsport Verbroedering en VC Zuun 

werken met een gekwalificeerde 

jeugdcoördinator. 

 

Budget: 5.000 euro. 

 

Charter voor trainers 

 

Om in aanmerking te komen voor 

subsidies dient de club een charter voor 

trainers af te sluiten met elke trainer. 

De trainers bevestigen mee te werken 

om het opvoedend- en 

gemeenschapsvormend karakter van de 

sportbeleving te stimuleren en streven 

naar fair-play, non-discriminatie en 

integratie. 

 

Vakantiestages 

 

Dit zijn middelen voor het organiseren 

van jeugdsportinitiatieven tijdens 

schoolvakanties. 
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7.500 euro wordt verdeeld naargelang 

het aantal stagedagen, aantal 

gediplomeerde trainers en aantal 

deelnemers. 

Gympie, KV Zuun en de Leeuwse 

Turnkring organiseerden stages die 

voldeden aan de kwaliteitsvoorwaarden 

van het betoelagingsreglement. 

 

Sportinitiatieven voor personen met een 

beperking 

 

Er zijn ook middelen voor verenigingen 

die een actieve G-sportafdeling hebben 

in hun  club. 

Het budget van 2.000 euro ging dit jaar 

integraal naar de Leeuwse Turnkring. 

 

25 jarig bestaan of een veelvoud van 25 

 

Bij de viering naar aanleiding van het 

25-jarig bestaan kan de vereniging 

kiezen tussen een ontvangst op het 

gemeentehuis met receptie of een 

subsidie van 250 euro. 

Turnvereniging Gympie bestond 25 jaar 

en ontving 250 euro. 

 

b. Gemeentelijk uitleenmateriaal 

 

Onze verenigingen en scholen werken 

vlot met de (nieuwe) procedure om 

materiaal aan te vragen. 

15 sportverenigingen en alle Leeuwse 

basisscholen hebben gebruik gemaakt 

van het gemeentelijk materiaal. 

Volkssporten, tenten, tafels en stoelen 

zijn de meest gevraagde items. 

De sport-, de cultuur- en jeugddienst 

staan samen in voor het uitlenen van 

gemeentelijk materiaal. 

 

Personeelssportdag 
 

Op donderdag 31 mei had de sportdag 

voor het personeel plaats in het 

Colomapark. 

De sportdag werd uitgewerkt in het 

thema “Wie is de Mol”. 

Het werd een sportieve activiteit waar 

groepen van maximum 10 personen het 

op een ludieke wijze tegen elkaar 

opnamen. 

Elke groep diende proeven uit te voeren, 

maar 1 persoon binnen elke groep 

probeerde een goed resultaat te 

verhinderen. 

Achteraf moest iedereen opgeven wie 

verdacht was de mol te zijn. 

Elke deelnemer ontving een bonnetje 

voor een ijsje en een drankje. 

 
 

 
 

Scholencross 
 

Tijdens de week van 14 tot 18 mei 

namen alle basisscholen van de 

gemeente deel aan de scholencross.  

Voor de leerlingen van het 1e tot en 

met het 3e leerjaar werd de cross in en 

rond de school zelf georganiseerd.  

Zo waren de groepen kleiner en voelde 

iedereen zich thuis. 

 

Op 16 mei hielden we de grote 

scholencross voor leerlingen van het 4e 

tot en met het 6e leerjaar op het 

Zonnig Leven.  

Op die dag stonden verschillende 

randactiviteiten op het programma  

waaronder: dancepads, 2 

hindernisbanen, een levende kicker en 

fietsen op rollen.  

 

Elke graad, jongens en meisjes apart, 

startte met ‘start to run’ waarbij 

afwisselend enkele minuten werd 
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gelopen om daarna enkele minuten te 

wandelen. Daarna mocht iedereen die 

wou, deelnemen aan de loopwedstrijd 

waarbij de eerste 3 leerlingen een 

medaille kregen. Verdeeld over alle 

scholencrossen, namen 1.824 

leerlingen deel. 

 

 
 

Gelukkig werkten heel wat 

collega’s van de sportdienst en 

het lokaal bestuur  mee 

waardoor deze dag een succes 

werd. 

 

#Sportersbelevenmeer-actie 
 

Sport Vlaanderen daagde begin 2017 alle 

Vlaamse steden en gemeenten uit om 

deel te nemen aan de  

“#sportersbelevenmeer-award”.  

Dit project heeft  tot doel aan te tonen 

dat je door het sporten veel meer 

positieve  ervaringen  kan opdoen zoals 

natuurschoon ontdekken, 

vriendschappen sluiten, plezier maken 

bij een potje voetbal … 

Door te sporten beleef je gewoon meer! 

Je moet als gemeente aan 5 van de 

volgende criteria voldoen om de titel van 

“#sportersbelevenmeer” gemeente te 

krijgen. 

 

Criterium 1: de sportdienst organiseert 

minstens 1 sportactiviteit waarin 

beleving centraal staat en die ook gericht 

is naar de niet-actieve burger: 

zwemmarathon, discofuif in het 

zwembad. 

 

Criterium 2: de sportdienst toont 

Vlaanderen waarom sporters in haar 

gemeente of stad meer beleven en 

stimuleert haar inwoners om hun 

sportbelevingsfoto’s te delen op sociale 

media (Facebook, Instagram, twitter, …), 

met vermelding van 

#sportersbelevenmeer. Via flyers, 

website en  gemeentelijk infoblad  werd 

iedereen opgeroepen om via foto’s hun 

mooie belevenissen te posten en de  # 

te gebruiken. 

 

Criterium 3: De sportdienst organiseert 1 

of meerdere initiatieven om gezinnen 

aan het sporten te krijgen, vb: de 

Kerstcorrida. 

 

Criterium 4: De sportdienst promoot de 

“Maand van de Sportclub” en stimuleert 

de lokale sportclubs om originele 

initiatieven met extra beleving te 

organiseren. 

 

Criterium 5: De sportdienst promoot de 

actie ‘Breng je Sportclub naar school’ en 

stimuleert de lokale scholen om originele 

initiatieven te organiseren:  

9 scholen namen deel aan de actie 

‘Breng je sportclub naar school’.  

 

De school ‘Wegwijzer’ organiseerde die 

dag een leuk initiatief voor de leerlingen. 

Tijdens de turnles gingen de leerlingen 

de sportieve strijd aan tegen elkaar. Ze 

daagden elkaar uit voor verschillende 

sportspelletjes (trekken en duwen, 

armworstelen, basketbal, voetbal, sprint, 

parcours afleggen ...). Wie won, kreeg 

een punt. Diegene die op het einde van 

de les de meeste punten van de klas 

had, werd sportkampioen. De 

sportkampioen van elke klas nam het op 

het einde van de dag dan nog eens op 

tegen de andere sportkampioenen in een 

uitdagende estafette. Elke 

sportkampioen werd luid aangemoedigd 

door zijn klasgenoten. 

 

Criterium 6: De sportdienst werkt een 

belevingsactiviteit uit rond sporten in de 

natuur: initiatiereeks start-to-

mountainbike, een lessenreeks van 6 

lesmomenten, telkens op 2 verschillende 

locaties,  basistechnieken en tips om 

veilig en vlot te mountainbiken.  

Criterium 7: De sportdienst werkt rond 

sport op het werk. Er werd een  fitpoint 

aan het gemeentehuis opgesteld waar 

iedereen fitnessoefeningen kon uitvoeren 

met lesgever op maandag en er werd 

een sportdag voor mandatarissen en 

personeel georganiseerd. 



79 

Ons lokaal bestuur wist 2 prijzen in de 

wacht te slepen. 

We hadden de meeste posts op social 

media met “ #sportersbelevenmeer” en 

kregen ook een bekroning  als lokaal 

bestuur dat in alle uitdagingen een 

stapje verder is gegaan. 

Hiervoor kreeg de sportdienst  een 

cheque  van 2.250 euro die mag gebruikt 

worden voor de aankoop van 

sportmateriaal en Sint-Pieters-Leeuw is 

een jaar “#sportersbelevenmeer 

gemeente”  van Vlaams-Brabant.  

 

 
 

Kleuterkampen 
 

Samen met vzw Ratjetoe werden 5 

kleuterkampen georganiseerd tijdens het 

schoolverlof van Krokus, Pasen, eerste  

week van juli en de 2 laatste weken  van 

augustus. Ratjetoe zorgde voor de 

lesgevers, programma en coördinatie. 

De kleuters hebben gespeeld, gesport en 

geknutseld rond verschillende thema’s. 

Elke woensdagvoormiddag gingen de 

oudste kleuters ook zwemmen. 

De laatste dag van de week werd voor 

ouders, familie en vrienden van de 

kinderen een show opgevoerd. 

In totaal namen 269 kleuters deel. 

 

 
Figuur 100: aantal deelnemers 
kleuterkampen 2018. 

 

Omnisportkampen 
 

Samen met de kleuterkampen werden  

omnisportkampen georganiseerd voor 

kinderen van 6 tot 14 jaar. 

Boogschieten, hindernispiste, op een 

muur klimmen en lasershooting waren 

de uitzonderlijke  sporten. 

254 kinderen hebben sportieve vakanties 

beleefd. 

 

 
Figuur 101: aantal deelnemers omnisport 

kampen 2018. 

Sportraad 
 

De sportraad kwam in 2018 drie keer 

samen. 

Volgende punten kwamen aan bod: 

• toelichting budget 2018 gemeente 

en AGB; 

• advies erkenningsaanvraag; 

• panathlonverklaring “respect in de 

sportclub”; 

• toelichting werken SK Vlezenbeek; 

• herstellingswerken 

Wildersportcomplex; 

• Binckbank Tour; 

• openschool project. 

 

Watergewenning voor 
peuters en zwemschool 

voor kleuters 
 

Van 29 tot 31 oktober werd  

watergewenning voor peuters en 

zwemschool voor kleuters 

georganiseerd.  

Hoofdje onder water dompelen, 

luchtbellen blazen in het water, 

met handen en voetjes water 

opspatten en drijven op de rug 
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zijn de kunsten die hen spelend 

worden aangeleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WATERHAPPENING 

 

Deze vond het voorbije  jaar 2 keer 

plaats:  

- van 10 tot 13 februari; 

- van 25 tot 28 augustus. 

 

Naar jaarlijkse gewoonte kaderde dit 

evenement in het project  “integratie van 

kansarme kinderen”. In samenwerking 

met de integratiedienst en het Huis van 

het Kind konden 52 kinderen gratis 

deelnemen aan dit evenement. 

De programmatie van de 

waterhappening werd zo ingepast dat 

ook de kinderen van de sportkampen 

konden genieten van  het opblaasbaar 

materiaal. 

 

 
 

 

 

Zwemmarathon 23 en 24 

november 
 

Nieuwe  formule  “Zwemweekend Sint-

Pieters-Leeuw”. 

Voor het eerst werd in het zwembad van 

Sint-Pieters-Leeuw een Aqua-disco fuif 

georganiseerd. 

Met alle toeters en bellen, muziek, 

flitsende verlichting, aangepaste 

versiering, lekkere niet-alcoholische 

drankjes  werd een aangename dans-

zwembeurt  aangeboden. 

De “ kind- ouder formule” voorzien 

tussen 20 en 21 uur werd een succes 

want de kleinsten bleven maar dansen 

op de tonen van K3. 

Sfeermaker Bart Barresi zorgde ook voor 

aangepaste animatie voor de kids. 

Er was een zeer gezellige sfeer in het 

zwembad en dat was van ver te zien. 

 

 
 

De duur van de zwemmarathon werd 

teruggebracht op 12 uur. 

Op zaterdagochtend om 7 uur doken 

jong en oud het water in. 

De Black Friday gekte, uitgebreid tot 

Black Friday “weekend” gekte, bleek 

een grote concurrent. Het 

bezoekersaantal bleef merkelijk lager 

dan andere jaren. Toch werden er 

434,3 kilometer bijeen gezwommen ten 

voordele van FRIS, een sport- en 

activiteitenvereniging in Sint-Pieters-

Leeuw voor kinderen en 

jongvolwassenen die graag actief zijn 

ondanks hun beperking, leeftijd, 

gedragsstoornis, chronische ziekte, 

autisme … met respect voor iedereen 

en ieders mogelijkheden. 

 

 
 

Maarten Carremans werd opnieuw de 

grote winnaar, hij zwom 31 km. 
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Een cheque van 2.150 euro werd 

overhandigd aan Marc Peeters, voorzitter 

van Fris. 

 

 

Zwemschool voor 

volwassenen 
 

 
 

 

De derde uitgave van 

“zwemlessen voor volwassenen” 

werd georganiseerd op 

vrijdagnamiddag van 27 april tot 

22 juni en telde 16 deelnemers. 

 

Een gediplomeerde lesgever van Amitabha 

verzorgde de lessen. 

 

In een volgende lessenreeks zullen we een 

onderscheid maken tussen mensen die nog 

niet kunnen zwemmen en mensen die hun 

zwemstijl willen verbeteren. Zo kunnen we 

de deelnemers begeleiden op hun niveau. 
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Cultuur 
 

Dit verslag geeft een overzicht van de 

activiteiten die CC Coloma in 2018 

organiseerde. Sommige activiteiten 

waren een samenwerking met andere 

diensten en verenigingen.  

 

De activiteiten zijn onderverdeeld in de 

disciplines podiumkunsten, 

schooltheater, tentoonstellingen en 

vormingen. 

 

Bij de podiumkunsten worden per 

activiteit het aantal deelnemers  en de 

dekkingsgraad weergegeven.  

 

De dekkingsgraad is het resultaat van de 

inkomsten uit ticketverkoop gedeeld 

door de uitkoopsom.  

 

Podiumkunsten  

 
Activiteit Bereik

t 

publie

k 

Dekking

sgraad 

Club 27 

1 februari ‘18 

57/80 41 % 

Pieter Embrechts & 

sun sun sun string 

orkestra 

21 februari ‘18 

114/13

4 

34 % 

De ronde van 

Begijn 

2 maart ‘18 

81/134 20 % 

WOI: ’17 – ‘18 

22 maart ‘18 

77/134  70 % 

Nellie & Cézar 

18 april ‘18 

134/13

4 

24 % 

Torenfeesten 

6 mei ‘18 

500 N.V.T. 

Scala & Kolacny 

Brothers 

6 mei ‘18 

350/35

0 

41 % 

Vlaanderen Feest 

8 juli ‘18 

±1.000 N.V.T. 

StraPatZen 

4 augustus ‘18 

±3.000 N.V.T. 

Weg van klassiek 

26 augustus ‘18 

90 N.V.T. 

Brassband 

Buizingen 

16 september ‘18 

 

35/100 

41 % 

Activiteit Bereik

t 

publie

k 

Dekking

sgraad 

Trekpaardendag 

30 september ‘18 

±1.000 N.V.T. 

Phil Bosmans, 

verbeter de wereld 

11 oktober ‘18 

29/134 42 % 

Brussels Sinfonietta 

21 oktober ‘18 

73/350 45 % 

What a wonderful… 

Toots 

25 oktober ‘18 

79/134 38 % 

Vriend of vijand 

7 november ‘18 

134/13

4 

50 % 

Level Six en For 

The Record 

10 november ‘18 

157/45

0 

30 % 

Klapzoen 

18 november ‘18 

35/100 24 % 

Stan Van Samang 

22 november ‘18 

360/36

0 

71 % 

Jazzfestival 

7 en 8 december 

‘18 

134/13

4 

134/13

4 

53 % 

Figuur 102. Overzicht bereikt publiek en 
dekkingsgraad per activiteit.   

 

Schooltheater 
 
De scholen hebben telkens de keuze 

tussen twee schoolvoorstellingen per 

graad. Vanaf het schooljaar ’18 – ’19 is 

er voor alle kinderen één keer per 

schooljaar een alternatief aanbod. Voor 

het najaar ’18 was dit een 

museumbezoek aan het FeliXart. 
 

Activiteit Doelgroe

p 

Bereikt 

publie

k 

Arabella 

8 en 9 februari 

‘18 

kleuters 258 

Hut 

5 en 6 maart 

‘18 

kleuters 267 

Boom 

29 maart ‘18 

Kleuters 79 
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Kluizelaar 

17 en 18 mei 

‘18 

kleuters 252 

Schaap Zacht 

3 en 4 oktober 

kleuters 218 

Sol de mol 

8 en 9 oktober 

kleuters 229 

Museumbezoek 

FeliXart  

8 – 22 

november ‘18 

kleuters 242 

Activiteit Doelgroe

p 

Bereikt 

publie

k 

Hans & Grietje 

12 en 13 maart 

‘18 

1ste graad 200 

Miss Wifi & 

Koebrev 

experimentere

n 

16 en 17 april 

‘18 

1ste graad 371 

Appelmoes 

27 november 

‘18 

1ste en 2de 

graad 

594 

Jij tussen vele 

anderen 

10 - 14 

december ‘18 

1ste en 2de 

graad 

670 

Stapman  

15 maart ‘18 

2de graad 188 

Vluchtwegen 

19 - 21 maart 

‘18 

2de en 3de 

graad 

285 

De put zonder 

echo 

27 maart ‘18 

3de graad 286 

Museumbezoek 

feliXart 

23 november - 

4 december ‘18 

3de graad 376 

Figuur 103. Overzicht activiteit per doelgroep 
en het bereikte publiek.  

 

Tentoonstelling 

 
Peter Castles 

Kasteel Coloma, 10 tot 25 maart ‘18 

 

Peter Gyssels en Joseph Coppey. 50 jaar 

verschil. Leeuwenaars. Kunstenaars. En 

oh ja, kleinzoon en grootvader. Ieder op 

hun eigen manier kijken zij naar onze 

wereld en geven deze via hun eigen 

kunstvorm weer. Pieter via de 

schilderkunst, Jospeh via fotografie. 

Twee vormen. Twee generaties. Eén 

passie.  

 

Kunstgroep Amaryllis 

Kasteel Coloma, 10 tot 13 mei ‘18 

 

Tweejaarlijkse tentoonstelling van 

kunstgroep Amaryllis. 

 
Vorming 

 
Activiteit Bereikt 

publiek 

Kalligrafie 

voorjaar en najaar 

‘18 

24 deelnemers 

Activiteit Bereikt 

publiek 

Colomascrabbleclub 

iedere laatste vrijdag 

van de maand  

 6 deelnemers 

Scholenscrabble 

verschillende dagen 

in januari ‘18 

 852 leerlingen 

Scrabbletornooi 

2 februari ‘18 

 51 

deelnemers 

OzeMuzeWoze 

muziekinitiatie voor 

peuters 

20 oktober ‘18 

10 deelnemers 

OzeMuzeWoze 

muziekinitiatie voor 

kleuters 

17 november ‘18 

4 deelnemers 

Figuur 104. Overzicht per activiteit.  

 

 

 
Conclusie 
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 Figuur 105. Vergelijking dekkings- en 
bezettingsgraad. 

 

Bovenstaande grafiek geeft de 

vergelijking weer tussen de 

dekkingsgraad en de bezettingsgraad 

voor 2017 en 2018.  

De bezettingsgraad staat voor het aantal 

toeschouwers gedeeld door het 

maximaal aantal toeschouwers dat in de 

zaal toegelaten is. In 2017 waren twee 

voorstellingen uitverkocht. In 2018 

waren vijf  voorstellingen uitverkocht. De 

bezettingsgraad is dus, in vergelijking 

met 2017, gestegen. 

 

De dekkingsgraad is, in vergelijking met 

2017 verlaagd aangezien er een aantal 

duurdere producties in de theaterzaal, 

met beperkt aantal plaatsen, werden 

geprogrammeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheek 
 

1. ALGEMEEN 
 

Elke dag staat de bibliotheek ten dienste 

van onze bezoekers en zetten wij in op 

verbetering en uitbreiding van de 

dienstverlening. 

Wij streven naar een veelzijdige 

collectie, een ruim aanbod aan 

activiteiten en een nauwe samenwerking 

met de andere vrijetijdsdiensten van 

onze gemeente en met de andere 

bibliotheken. 

 

▪ Enkele cijfers 

 

In 2018 telden we 
 

✓ 6.514 leners (37 meer dan in 2017); 
 

✓ 19.2917 uitleningen (103 uitleningen 

meer dan in 2017); 
 

✓ 78.288 biblioheekmaterialen (10 % 

minder dan in 2017, te wijten aan 

het omvormen van het filiaal 

Vlezenbeek naar een 

bibliotheekpunt). 

 

▪ Bibliotheekpunt Vlezenbeek 

 

Op 1 september 2018 verhuisde het 

filiaal van Vlezenbeek naar het 

cultuurcentrum De Merselborre. Daar 

werd een bibliotheekpunt opgericht. 

 

 
 

 

54%

41%

55%

65%

0%

20%

40%

60%

2017 2018

Podiumkunsten
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De collectie is vooral gericht op kinderen, 

maar er is ook een kleine, actuele collectie 

voor volwassenen. Ook is er, net als in 

Ruisbroek, een afhaalpunt voorzien, waar 

iedereen boeken van de hoofdbibliotheek 

kan reserveren en ophalen. 

 

2. ACTIVITEITEN 

 

In 2018 organiseerde de bibliotheek tal 

van activiteiten voor jong en oud. 

Daarbij bleven we inzetten op onze 

succesvolle vaste waarden, zoals de 

Kinder- en jeugdjury, de 

spelletjesnamiddagen en de 

Leeuwse leeskring, maar ook op extra 

lezingen en activiteiten. 

 

▪ Voor volwassenen 

 

Op 25 januari (gedichtendag) bracht 

dichter Ivo van Strijtem  ‘Van hetzelfde 

laken een Ruusbroec! Ernst en scherts in 

de religieuze poëzie’ n.a.v. 725 jaar 

geboorte Jan Ruusbroec. Alle tafels in de 

raadzaal van kasteel Hemelrijck waren 

bezet.  

 

N.a.v. de nieuwe biografie van Herman 

de Coninck presenteerden zijn biograaf, 

Thomas Eyskens, en weduwe, Kristien 

Hemmerechts op 2 maart de mooiste 

gedichten, citeerden ze uit zijn 

grappigste brieven en haalden ze samen 

herinneringen op. Sneeuw en ijzel 

hielden meer dan 60 bezoekers niet 

tegen om te komen luisteren. 

 

Lezing door Stefan Hertmans in het 

kader van de herdenking van WOI van 

zijn boek ‘Oorlog en terpentijn’ op 12 

oktober. De rozenzolder was volzet. 

 

Tijdens de verwenzondag op 21 oktober 

kwam illustratrice Sassafras De Bruyn, 

bekend van ‘Iedereen beroemd’, op 

bezoek. Zij vulde een blanco harmonica-

boek met tekeningen geïnspireerd door 

de omgeving en de mensen.  

 

De leeskring voor anderstaligen werd 

bijgestuurd en dat bleek een goede zet. 

Zo goed zelfs dat wij verplicht werden de 

groep te splitsen (beginners en 

gevorderden), want er namen meer dan 

20 anderstaligen deel. In oktober vond 

de leeskring in Ruisbroek plaats, in 

november in Zuun. 

 

▪ Voor kinderen 

 

Tijdens de jeugdboekenmaand in 

maart stond er heel wat te gebeuren in 

de bib: een voorleesmoment, een 

muzikale theatervoorstelling ‘De Reisrus’ 

en een workshop ‘Eureka’ . 

Voor de leerlingen van het 4de en 6de 

leerjaar kwamen illustrator Tom 

Schoonooghe en jeugdauteur Guy 

Didelez op bezoek. Het 2de leerjaar  

genoot van het jeugdboekenmaandspel 

in hun dichtstbijzijnde bibliotheek. 

 

Op zondag 16 september kwam Dimitri 

Leue naar Zonnig Leven in Zuun met ‘de 

grootste kamishibai ter wereld’. 

Dimitri Leue bracht het grappige verhaal 

van de ‘Cowboyter’ tot leven. 

Kamishibai? Dat is een Japanse 

theaterkast waarin tekeningen kunnen 

worden ingeschoven om een verhaal te 

vertellen.  
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3. INNOVATIE 

In 2018 startten wij met nieuwe 

initiatieven rond leesbevordering en 

digitalisering. 

 

▪ Leesbevordering 

 

‘Boekenstoet: voorlezen aan huis’ 

werd in het voorjaar opgestart. Dit lees-

bevorderingsproject richt zich op 

taalzwakke en/of anderstalige kinderen 

van 5 tot 9 jaar. Vrijwilligers lezen 10x 

voor bij een kind thuis. Samen gaan ze 

naar de  bibliotheek en nemen deel aan 

een culturele activiteit. 10 kinderen 

werden geselecteerd en evenveel 

jongeren engageerden zich als 

vrijwilliger. 

 

‘Leeshelden’ is een samenleesclub voor 

anderstalige en/of taalarme kinderen van 

het 2de en 3de leerjaar. Vanaf 

september komen zij twee keer per 

maand bijeen, lezen en bespreken 

eenzelfde boek en koppelen hieraan ook 

een extra activiteit, zoals een 

gezelschapsspel, een kortfilm of een 

knutselactiviteit om zo het leesplezier te 

stimuleren. Hier zijn gemiddeld 10 

kinderen aanwezig en werden er 3 

vrijwilligers geselecteerd.  

 
 
Beide leesbevorderingsprojecten werden 

gefinancierd met subsidies van de 

provincie en waren een samenwerking 

tussen de bibliotheek, dienst 

integratie/taalstimulering, Huis van het 

Kind en de jeugddienst. 

▪ Digitalisering 

 

Net voor de zomermaanden startten wij 

met ‘Fundels’, digitale boeken voor 

kinderen tussen 3 en 7 jaar. Bestaande 

prentenboeken worden voorgelezen en 

aangevuld met leuke teken-, speel- en 

doe-activiteiten. Dat kan via een app op 

je tablet of smartphone en met je 

bibliotheekkaart, de boeken zijn ook 

offline te gebruiken. 
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Op vraag van enkele vrijwilligers 

organiseerden wij in januari met een 

pop-up ‘Coderdojo’. Tijdens een 

Coderdojo leren kinderen van 7 tot 16 

jaar al spelend programmeren. Na deze 

succesvolle pop-up Coderdojo richtten 

wij een volwaardige CoderDojo in: elke 

eerste zaterdagnamiddag van de maand. 

Deze sessies zijn altijd volzet. 

 

 
 

 

4. SAMENWERKING 

▪ Binnen de gemeente 

 

Alle hierboven vermelde activiteiten 

werden samen met andere gemeente-

diensten georganiseerd. 

 

De leerlingen van alle 9 Leeuwse scholen 

kwamen maandelijks boeken lenen in 

klasverband. Zo bereikten we vrijwel alle 

kinderen van onze gemeente. 

Met 288 uitleningen blijven de 

boekentrolleys (themakoffers over 

verschillende thema’s) een enorm 

succes.  

Op vraag van de taalleerkrachten konden 

anderstaligen een aangepaste 

rondleiding bijwonen in de 

hoofdbibliotheek.  

 

▪ Regionaal 

 

In 2018 werd de werking van de 

regiobibliotheek verankerd in de 

juridische structuur van de 

projectvereniging Cultuurregio 

Pajottenland & Zennevallei. 

 

Concrete realisaties via de regiobib: 

✓ 2 gratis workshops voor kinderen in 

onze bib in maart en augustus, 

beiden volzet. 

✓ pop-up leeskringen:  ‘Het verborgen 

leven van de bomen’ in Huizingen, 

‘Het dienstmeisje van Degrelle’ in 

Sint-Genesius-Rode en de 

boekbespreking en  

theatervoorstelling ‘La Superba’ in de 

Westrand. 

✓ Gemeenschappelijke vormingen,  een 

studiereis naar de nieuwe bib in Aalst 

en samenaankopen (Canva). 

 

 

▪ Op Vlaams niveau 

 

Op 19 januari werd het 

bibliotheekgebouw letterlijk omarmd. 

Dat was de start van de 

bibliotheekcampagne ‘een bib voor 

iedereen’, waarmee VVBAD de 

beleidsmakers wil overtuigen van het 

belang en de maatschappelijke 

meerwaarde van bibliotheken. 

 

 
 

In elke provincie werd een bibliotheek 

‘omarmd’ door een mensenketting, hand 

in hand, rond het bibliotheekgebouw. Met 

de vele fans en schoolkinderen werd ons 

gebouw zelfs twee keer omarmd. 
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Door de IBL (inter bibliothecair 

leenverkeer) kan de lener materialen 

aanvragen uit andere bibliotheken. 

In 2018 werden er 181 aanvragen uit 

andere bibliotheken aan onze lezers  met 

succes geleverd. 117 werken werden 

door andere bibliotheken opgevraagd uit 

onze bibliotheek. 

 

5. OOK DIT NOG 

 

▪ Communicatie 
 

Alle activiteiten werden via infoLeeuw, 

flyers, de elektronische nieuwsbrief (2x 

per jaar) en Facebook bekend gemaakt. 

RingTV zond een reportage uit over de 

bibomarming en de grootste kamishibai 

ter wereld. 

 

▪ Vrijwilligers 
 

Ook in 2018 werden verschillende taken 

uitgevoerd door een 20-tal vrijwilligers: 

boeken kaften, voorlezen, begeleiden 

van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen, 

de boekbedeling aan senioren in de 

Zilverlinde (Zuun), de bib aan huis en de 

leeskring voor anderstaligen. 

 

 
 

Voor de Boekenstoet en de Leeshelden 

konden wij beroep doen op subsidies van 

de provincie, waardoor wij aan 13  

jongeren een vrijwilligersvergoeding 

konden aanbieden. 

 

▪ Landhuis Deviron 

 

De aankoop van het landhuis Deviron is 

een enorme opportuniteit om de bib van 

de toekomst uit te bouwen in onze 

gemeente. In 2018 werden de eerste 

grondlijnen vastgelegd en werd binnen 

het bestuursakkoord beslist om alle 

vrijetijdsdiensten samen te brengen in 

het landhuis.  
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Toerisme en erfgoed 
 

Dit jaar werden opnieuw een aantal 

initiatieven genomen om de inwoners 

bewust te maken van hun omgeving. 

 

Evenementen 

 
De wonderbare donderdagen van 

Jan Ruusbroec 

Op verschillende locaties in de 

gemeente, 8 en 22 februari en 8 maart 

’18 

 

Via  lezingen en een middeleeuws 

concert werd onze mysticus Jan 

Ruusbroec van naderbij bekeken.  

 

Soldatenwandeling 

Zuun, 11 maart ‘18  

  

Wandeling langsheen de Zuunse straten 

vernoemd naar gesneuvelde soldaten.  

 

 
©Julien Steens – www.sint-pieters-leeuw.eu 
 

Torenfeesten 

Rink, 6 mei ‘18 

 

Deze torenfeesten sluiten aan bij de 

herdenkingen rond WOI, toch werd er al 

vooruit geblikt naar het einde van de 

oorlog en de vredesfeesten die erop 

volgden. De vele cafés die hier vroeger 

waren herleefden door foto’s op de 

vroegere locaties aan te brengen.   

 

Schattenzoektocht 

Coloma en Zuun, 1 juli tot 31 augustus 

‘18 

 

Tijdens de zomervakantie konden kleine 

speurders in het Colomapark en Zuun op 

zoek naar een verborgen schat. 1 juli 

was de officiële start. Op die dag konden 

de kinderen genieten van extra 

randanimatie. In totaal kregen we 54 

antwoordformulieren terug van gezinnen 

die beide zoektochten hebben gedaan. 

Deze kinderen kregen een extra cadeau. 

180 kinderen namen deel aan één van 

de twee zoektochten.   

 

Vlaanderen Feest 

Coloma, 8 juli ‘18 

 

Tijdens Vlaanderen Feest werd de 

rozentuin extra in de kijker gezet. Zo 

liepen er Venetianen rond. Tevens kon je 

in de rozentuin deelnemen aan een 

wedstrijd met virtuele vragen via de 

erfgoedAPP. Voor de kinderen was er 

extra randanimatie in het thema van 

rozen.  

 

 
©Patrick Dedoncker 

 

Textielexpo: Verhalende draden 

Kasteel Coloma, 16 augustus – 9 

september ‘18 

 

Expo WOI 

Continental Theological Seminary, 8, 9, 

15 en 16 september ’18 

 

241 personen bezochten de expo over 

het leven in Sint-Pieters-Leeuw tijdens 

WOI. Nadien is de expo rondgegaan in 

de Leeuwse scholen. De inhoud van de 

expo werd neergeschreven in een nieuw 

Leweboekje.  

 

Bloemneerlegging ter herdenking 

WOI 

Op verschillende locaties in de 

gemeente, 29 oktober ‘18 

 

Maandag 29 oktober om 14 uur werd op 

7 symbolische locaties in de gemeente 

een krans neergelegd ter herdenking van 

WOI. Aan alle graven van gesneuvelden 

en oud-strijders werd een 
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chrysantenpotje geplaatst. Dit voor een 

totaal van 450. 

 

Herdenkingsmoment WOI door de 

Leeuwse scholen 

Op verschillende locaties in de 

gemeente, 9 november ‘18 

 

Op vrijdag 9 november om 11 uur 

hielden de Leeuwse scholen een 

gezamenlijk vredesmoment naar 

aanleiding van 100 jaar wapenstilstand. 

Leerlingen lazen teksten voor en hingen 

werkjes op. Als afsluiter werd er een 

minuut stilte gehouden en werd de Last 

Post live gespeeld.   

 

Herinhuldiging monument WOI 

Rink, 18 november ‘18 

 

Alle herdenkingsmomenten rond WOI 

werden op 18 november officieel 

afgesloten. Op die dag werd het 

gerestaureerde herdenkingsmonument 

van oudstrijders voor de bibliotheek 

opnieuw ingehuldigd. De Koninklijke 

fanfare Sint-Cecilia zorgde voor de 

muzikale begeleiding en acteur Charley 

Pasteleurs bracht enkele 

dagboekfragmenten over de oorlog.  

 

Eindejaarsmarkt EGC 

Laekelinde, 2 december ‘18 

 

De eindejaarsmarkt i.s.m. de 

Cultuurregio Pajottenland Zennevallei 

wordt ieder jaar in een andere gemeente 

georganiseerd. Dit jaar was Sint-Pieters-

Leeuw aan de beurt met als thema 

jaarmarkt.  

 

IOED 

 

Sinds 2017 is een Intergemeentelijk 

Onroerend Erfgoeddienst actief in Sint-

Pieters-Leeuw. De IOED stelt 1 persoon 

tewerk die zijn tijd verdeelt over de vier 

leden van de IOED: Affligem, Dilbeek, 

Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw. 

 

 

We lijsten hieronder de belangrijkste 

verwezenlijkingen op van het afgelopen 

jaar. Er werden 

- adviezen geformuleerd over het 

voormalig gemeentehuis 

Vlezenbeek en Deviron;  

- over vergunningsdossiers 

waardevolle niet-beschermde 

gebouwen; 

- begraafplaatsen: opvolging 

studies en visievorming;  

- communicatie naar Leeuwse 

bevolking: artikels infoLeeuw; 

- onderzoek / bouwkundig erfgoed: 

Den Top en site Wittouck;  

- opstart 

herbestemmingsonderzoek kerk 

Oudenaken;  

- update inventaris bouwkundig 

erfgoed; 

- onderzoek depotwerking. 

 

Bezoekers toerismekantoor 

 

 
Figuur 106. Aantal bezoekers 

toerismekantoor. 

 

In 2018 vonden 1.463 bezoekers de weg 

naar het toerismekantoor. Deze stijging 

kan te maken hebben met het mooie 

weer in de zomermaanden.   
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Verkoop toeristische publicaties 

 

Figuur 107. Verkoop publicaties.  

 
In 2018 werden er 64 publicaties 

verkocht. Alles samen voor een bedrag 

van € 324,80. De populairste publicaties 

zijn de wandelnetwerk Pajottenland en 

de gemeentelijke wandelfolders.  

 

Bezoekers rozentuin met gids 

 

 
Figuur 108. Aantal groepsbezoeken 
rozentuin. 
 

Spijtig genoeg hebben we geen zicht op 

het aantal individuele bezoekers aan de 

rozentuin. Dit is moeilijk meetbaar 

aangezien de toegang tot de rozentuin 

gratis is. Vanaf 2019 kunnen we dit wel 

meten aangezien ANB een teller heeft 

geplaatst aan de hoofdingang van de 

rozentuin. Wel houden we het aantal 

groepsbezoeken met gids die via ons 

kantoor geboekt worden bij. In 2018 

hebben 31 groepen een rondleiding met 

gids geboekt. Goed voor een totaal van 

846 personen. 23 van deze 

groepsbezoeken waren in het 

Nederlands, 6 in het Frans en 2 in het 

Duits.  
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Leef- en woonomgeving 

 

  
Rotonde Vijfhoek – Postweg/Appelboomstraat. 
 

Leefmilieu 

Openbare werken 

Nutsvoorzieningen 

Ruimtelijke ordening 

Groen 

Landbouw 

Lokale economie 

Markten 

Patrimonium 
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Leefmilieu 
 

Afval 
 

In 2018 werd in totaal 8.472 ton afval 

huis-aan-huis opgehaald. Dat is een 

lichte daling tegenover 2017. 

Dit komt overeen met ongeveer 138 

kg/inw/jaar. 

 

Hiermee blijven we onder het streefcijfer 

van de doelstelling in 2022 zijnde 144 

kg/inw/jaar. 

 

 
Figuur 109. Overzicht van de huis-aan-huis 

opgehaalde afvalstoffen in de periode 2015-

2018, uitgedrukt in ton. 

 

In het recyclagepark stellen we een 

lichte stijging van het aangeboden grof 

vuil vast. Er werd 45 ton meer grof vuil 

aangeboden t.o.v. 2017. 

 

Zwerfvuil 
 

Dit jaar vond opnieuw de zwerfvuilactie 

plaats. Deze keer was het motto: “op 5 

minuten proper”. We stimuleerden de 

inwoners om hun eigen stoep proper te 

maken. Dat duurt immers maar 5 

minuutjes. Als iedereen een beetje helpt, 

komen we al een heel stuk vooruit. 

De actie liep van 23 maart tot en met 24 

april. De gemeenten Beersel, Dilbeek, 

Halle en Sint-Pieters-Leeuw trachtten elk 

het meest aantal deelnemers te 

registreren. Als afsluiter organiseerden 

de 4 gemeenten samen een geleid 

bezoek aan de Nationale plantentuin van 

Meise voor de zwerfvuilvrijwilligers. 

 

 
  

Milieu- en kapvergunningen 

 

 
Figuur 110. Aantal behandelde 

vergunningsdossiers van 2015 tot en met 

2018. 

 

Het aantal dossiers dat werd behandeld 

in 2018 evenaart de cijfers van de 

voorgaande jaren. Met het in werking 

treden van de omgevingsvergunning op  

1 januari 2018 en het digitaal afwerken 

van de dossiers neemt het onderdeel 

vergunningen een steeds grotere hap uit 

de tijdsbesteding van de dienst. 

 
Dieren 
 
In 2018 vonden 109 interventies door 

VETAS plaats. Deze interventies gingen 

vooral over verloren gelopen dieren en 

het transport van zwerfkatten naar en 

van de dierenarts en over het opruimen 

van kadavers. 
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Natuur 
 

In 2018 werden de lopende projecten 

verder opgevolgd. Het project “Groene 

Beemd” in Ruisbroek en de educatieve 

tuintjes in de gemeentelijke scholen 

werden verder ontwikkeld.  

Een aantal nieuwe projecten in het kader 

van het strategisch project Slimme 

Zennevallei werden opgestart. 

 

Verder werd er aan hakhoutbeheer 

gedaan op verschillende plaatsen in de 

gemeente.  

 

Pro Natura kreeg extra taken 

toebedeeld, specifiek voor het onderhoud 

van de wandelwegen en het maaien 

langs waterlopen. Hiervoor werd een 

extra VTE aangesteld. 

 

Bestrijding van ongedierte en 
insecten 
 

In 2018 werden 25 meldingen van 

inwoners voor rattenbestrijding 

opgevolgd. 

 

 
Figuur 111. Aantal opgevolgde meldingen 

voor rattenbestrijding bij particulieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handhaving en klachten 
 

 
Figuur 112. Aantal uitgevoerde controles in 

het kader van milieuvergunningsaanvragen 

en/of –klachten van 2014 tot en met 2018. 

 

In 2018 werden 59 inspecties en 

controles uitgevoerd. Deze inspecties en 

controles gaan van verwaarloosde 

percelen, geluidsmetingen, opvolging 

van klachten tot grote georganiseerde 

controleacties bij ingedeelde hinderlijke 

inrichtingen.  

 

 
 

Op 2-maandelijkse basis organiseert de 

milieudienst een overleg met een aantal 

stakeholders (ruimtelijke ordening, 

politie, burgemeester, lokale economie, 

maatschappelijke veiligheid …) om de 

handhaving bij hinderlijke bedrijven te 

bespreken. De nauwe opvolging en 

uitwerking van dit overleg leveren 

opmerkelijk goede resultaten op. 

Hinderlijke situaties en overlastsituaties 

worden snel, efficiënt en multidisciplinair 

aangepakt. 

 
Klimaat 
 
In 2018 werd opnieuw gerapporteerd 

over het klimaatactieplan dat werd 

opgemaakt in 2015. Hier wordt 

voornamelijk samengewerkt met de 

gebouwendienst, de dienst Mobiliteit en 

Openbare werken om een daling in CO2-

uitstoot te bekomen in de gemeentelijke 
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gebouwen, de openbare verlichting 

systematisch om te zetten naar 

energiebesparende LED-verlichting en 

om de bevolking aan te sporen om te 

kiezen voor duurzame mobiliteit. 

In samenwerking met Eandis werden de 

nodige voorbereidingen getroffen om het 

laadpalennetwerk voor elektrische 

wagens uit te breiden met 2 extra 

laadpalen. 

In het kader van het subsidiedossier 

‘Allemaal stroomversnellers’ van het 

Vlaams Energieangentschap 

organiseerde de milieudienst in 

samenwerking met Pajopower en de 

provincie een aantal 

informatiemomenten voor de inwoners. 

Er werd ook een benovatietraject 

opgezet. Dit bestond uit het 1 week 

huisvesten van de klimaatmobiel, 2 

weken energiebegeleiding bieden bij 

minstens 10 huisgezinnen en 1 

toeleidingsmoment. 

Ook klimaatadaptatie speelt een 

belangrijke rol. Dit wil zeggen dat we ons 

weerbaarder maken tegen de gevolgen 

van de klimaatverandering, die nu al te 

voelen zijn. Extremere 

weersomstandigheden zorgen ervoor dat 

we een grotere waterbuffering nodig 

hebben bij hevige neerslag. Hiervoor 

wordt samengewerkt met verschillende 

partners, waaronder Vivaqua, VMM, het 

regionaal landschap Pajottenland en 

Zennevallei … De hermeandering van de 

Zuun is hier een voorbeeld van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbare werken 
 

Aanleg voetpaden  

verschillende buurtwegen 

 
Voetpaden werden vernieuwd in 

volgende straten: 

 

René Balléstraat: € 117.474 

Diverse voetwegen: € 24.573                   

                                

 
René Balléstraat 

 

 

Totaal bedrag: 142.047 euro (incl. 

btw).  Aantal m² voetpaden: 1.035 

m².                         
 
Onderhoudswerken (algemeen) 

verschillende buurtwegen 

 
Er werden diverse kleinere werken 

uitgevoerd voor een bedrag van 257.411 

euro. 

 

Bijzondere onderhoudswerken 

verschillende buurtwegen 

 
Er werden asfalteringswerken uitgevoerd 

voor een bedrag van 523.437 euro 

(34.680 m²). 

 

F. Uylenbroeckstraat  € 37.811 

Patrijzenlaan           € 43.477 

Kapellestraat   € 49.200 

Bellestraat   € 14.030 

Galgstraat   € 18.071 

R. Balléstraat   € 28.138 

J. Sermonstraat  € 28.138 

P Veldekensstraat  € 39.330 

Sint-Annastraat  € 7.925 

Weerstandsplein  € 12.732 

Emile Vandersteenenstraat € 55.329 
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JB Wautersstraat  € 84.238 

Zomerlaan   € 34.369 

Herfstlaan   € 17.858 

Winterlaan   € 33.511 

Lentelaan   € 19.280 

 

 
Jan Baptist Wautersstraat 

 

 
Winterlaan 

 
Europalaan - fietspaden 
 

Er werden werken uitgevoerd voor een 

bedrag van € 367.853. 

 

 
Pedestraat  

 

 

 

Nutsvoorzieningen 

 
De nieuwe openbare ledverlichting werd 

geplaatst langsheen de 

 

Wandelingstraat (sportcomplex)   

€ 35.450                                         

Kreperlaan 

€ 8.615 

Sportlaan (sportcomplex) 

€ 34.260 

Sportlaan, St. Streuvelslaan 

€ 9.965 

Hengst-,Viooltjes-,Dahliastraat 

€ 29.175 

Pedestraat (tussen Postweg en 

Lenniksebaan) 

€ 97.360 

Stationsstraat, Kerkplein, P.Gilsonlaan 

€ 21.555 

Dreef Colomapark (vervolg) 

€ 16.455  

J. Depauwstraat (vervolg) 

€ 48.700 

Lotstraat (parking Laekelinde) 

€ 2.650 

Europalaan 

€ 33.740 

Fabriekstraat (parking voetbal) 

€ 3.035 

Voetgangersoversteken 

€ 9.600 

                                           

Totaal bedrag: 350.560 euro (incl. 

btw)                 

 

De openbare ledverlichting is ultrazuinig 

m.a.w. een potentieel forse 

energiebesparing! Tevens is het ook 

milieuvriendelijker. Afhankelijk van de 

locatie kan men ook de lampvermogens 

aanpassen (dimmen) en brandregimes 

en brandprogramma’s installeren. 
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Ruimtelijke Ordening 

 
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 

 
In uitvoering van het gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan werd in 2018 het 

RUP Sint-Pieters-Leeuw Centrum 

goedgekeurd. 

 

Het RUP heeft als doel het bestaande 

BPA aan te passen omwille van een 

aantal gewijzigde stedenbouwkundige 

noden en een algehele 

dorpskernversterking te realiseren.  

 

Het RUP werd onderworpen aan het 

openbaar onderzoek. De ingediende 

bezwaren en adviezen werden behandeld 

door de Gecoro. Vervolgens werd het 

RUP, grotendeels conform het advies van 

de Gecoro en gedeeltelijk aangepast aan 

de bezwaren en bemerkingen, definitief 

vastgesteld door de gemeenteraad op 31 

mei 2018. Na de publicatie in het 

staatsblad op 31 augustus 2018  is het 

RUP in werking getreden. 

RUP Sint-Pieters-Leeuw Centrum. 

Strategisch project Zennevallei 
 

 

De provincie Vlaams-Brabant, de 

Vlaamse overheid, het Regionaal 

Landschap Pajottenland & Zennevallei en 

de gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle 

en Sint-Pieters-Leeuw slaan de handen 

in elkaar om de Zennevallei op te 

waarderen. Deze partners werken samen 

om door tal van kleine acties tot meer 

complexe ingrepen van de Zennevallei 

een aangename plek om te wonen en 

werken te maken. Een plek die weer 

ruimte biedt aan water, natuur en 

plezier. 

In 2018 werd intens gewerkt aan enkele 

belangrijke subsidiedossiers. 

 

1. Groene verbindingen Wildersport en 

Ruysbroeckveld 

 

Door het agentschap Natuur en Bos werd 

in kader van groenprojecten in het  

VSGB een projectsubsidie toegekend van 

299.493 euro voor inrichtingswerken van 

de groenzone aan het 

Wildersportcomplex en drie kleinere 

binnengebieden. 

(Wilderkasteel, Speelgroen en 

Wilderplein) en voor de verwerving van 

gronden voor de groenzone 

Ruysbroeckveld. 

 

2. Zuurstof voor de Vogelzangbeek 

 

In het kader van de projectoproep 2018 

‘Proeftuinen Ontharding’ van het 

Departement Omgeving werd een 

subsidie van 250.000 euro toegekend 

voor de verwerving en herinrichting als 

parkgebied van een bedrijfsgebouw en -

terrein langsheen de Vogelzangbeek. 
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Gecoro 

De gemeentelijke commissie voor 

Ruimtelijke Ordening is een decretaal 

verplichte adviescommissie, 

samengesteld uit deskundigen en 

vertegenwoordigers van de verschillende 

maatschappelijke geledingen. 

In 2018 kwam de Gecoro 1 keer samen 

op 16 mei om de bezwaren en adviezen 

bij het RUP Sint-Pieters-Leeuw Centrum 

te behandelen. 

 

Inrichtingsplan Wildersport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergunningen 

In 2018 werden 209 vergunningen 

afgeleverd. Er werden 57 

stedenbouwkundige vergunningen 

verleend en sinds mei 2018 152 

omgevingsvergunningen voor 

stedenbouwkundige handelingen. Hierbij 

werden 157 nieuwe eengezinswoningen 

en 23 meergezinswoningen (81 

appartementen) vergund.  

Er werden 3 verkavelingswijzigingen 

vergund en 13 nieuwe 

verkavelingsvergunningen verleend. 

Hierbij werden in totaal 41 nieuwe 

bouwloten gecreëerd. 

Figuur 113.  Evolutie van het aantal 

stedenbouwkundige vergunningen sinds 
2014. 

Figuur 114. Evolutie van het aantal vergunde 
eengezins- en meergezinswoningen sinds 

2014. 

Figuur 115:  Evolutie van het aantal 

verkavelingsvergunningen en -wijzigingen 
sinds 2014. 
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Groen 
 

Een pesticidenvrij beheer 

Het zoeken naar oplossingen om het 

onderhoud van onze groene zones 

pesticidenvrij uit te kunnen voeren, blijft 

een grote uitdaging. 

 

We maken gebruik van verschillende 

bestrijdingstechnieken om onkruiden te 

bestrijden en te beheersen.  

 

Op halfverhardingen (meestal grind-

paden) is het regelmatig slepen van de 

oppervlakkige laag bij zonnig weer een 

interessante en efficiënte werkwijze.  

Onder meer op de kerkhoven, maar ook 

in wandelwegen bekomen we zo 

uitstekende resultaten. 

 

Op verhardingen maken we  gebruik van  

onkruidborstels, gemonteerd op 

bosmaaiers en onkruidbranders.  

Het regelmatig inzetten van de 

veegmachine op verhardingen zorgt er 

mee voor dat onkruiden minder gunstige 

omstandigheden krijgen om te kiemen 

en te groeien. 

 

Daarnaast werd er verder gewerkt rond 

milieuvriendelijke alternatieven om 

onkruiden in eerste instantie te 

vermijden en waar nodig te bestrijden in 

het openbaar groen. 

 

De grond bedekken met een gronddoek 

is een mogelijkheid, maar het blijft een 

behoorlijke inspanning bij de aanplant. 

 

 
Rooselaerstraat 

 

Waar mogelijk gebruik wordt gemaakt 

van bloeiende kruidenmengsels  als 

onderbeplanting van bomen of als 

natuurlijke begroeiing als vervanger van 

gras. 

 

Het inzaaien van de hagen langsheen 

onze fietspaden met doorlevende klaver 

werd positief geëvalueerd. Een 

wintergroen, bloeiend en traaggroeiend 

tapijt – de droogte zorgde ervoor dat de 

begroeiing uitzonderlijk slechts twee 

maaibeurten kreeg - vormde zich en 

zorgde ervoor dat de onkruidbestrijding 

zich beperkte tot het manueel 

verwijderen van een aantal grotere 

onkruiden. 

 

Voor grotere plantvakken en voor de 

opvulling van boomspiegels worden 

zodenvormende vaste planten als 

bodembedekkers gebruikt. Deze 

bedekken de bodem zo snel dat het 

onkruid nauwelijks de kans krijgt om er 

door te groeien. 

 

Kerkhof Zuun 

Meerdere graszones worden stelselmatig 

omgezet naar een extensief beheer. 

Bedoeling is de kwaliteit en diversiteit 

van het groen te stimuleren door een 

aantal gerichte ingrepen. 

De vegetatie kan ongestoord groeien en 

wordt slechts tweemaal per jaar 

gemaaid.  

De randen worden frequenter gemaaid 

om het geheel een verzorgde aanblik te 

geven, in grotere zones worden 

wandelpaden gemaaid. 

De resultaten zijn zeer positief. Naast 

het verminderen van de hoeveelheid 

maaisel ontstaat een grotere 

biodiversiteit en ontwikkelen zich 

spontaan kleurrijke bloeiende kruiden op 
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deze sites, zoals de Brabantpoort, in de 

Europalaan en bij ‘t Populiertje. 

Ook de aanplanting van bloembollen – 

narcissen – wordt jaarlijks toegepast als 

kleurrijk alternatief voor onderbeplanting 

tussen struiken, in bermen en op 

grasperken.  

 

Aanplanting van laanbomen 

Een gerichte aanplanting van nieuwe 

types laanbomen, aangepast aan de 

standplaats en de toepassing, blijft 

noodzakelijk om de aangeplante bomen 

maximale groeikansen te geven. 
 

Hierbij wordt ook rekening gehouden 

met de vorm van de boom, waarbij 

zuilvormige en in het algemeen smalle 

kruintypes de voorkeur wegdragen.  

Op regelmatige tijdstippen – met een 

frequentie van ongeveer om de 5 jaar -

worden de laanbomen in smallere 

straten ook bijgesnoeid. 

 

In totaal werden 30 nieuwe bomen 

aangeplant, daarnaast werden ook 10 

bomen geplant ter vervanging van 

beschadigde of afgestorven exemplaren. 

 

Kleine aanpassingswerken 

De groendienst voerde dit jaar ook een 

aantal kleinere aanpassingswerken uit 

aan groene objecten. Dit jaar werd de 

klemtoon gelegd op het aanplanten van 

een onderbeplanting bij laanbomen. 

Watermolenlaan 

Bedoeling is dat een dichtgegroeide 

onderbeplanting zorgt voor minder 

onderhoud door verminderde 

onkruidgroei en tegelijkertijd voor 

minder uitdroging van de ondergrond. 

Het straatbeeld wordt uiteraard ook 

gunstig beïnvloed, mede omdat 

overwegend bloeiende planten werden 

gebruikt als onderbeplanting. 

De droogte zorgde evenwel voor 

behoorlijk wat uitval, de afgestorven 

planten zullen stelselmatig worden 

vervangen. 

Groenonderhoudswerken  

Kleinere objecten worden in eigen 

beheer onderhouden, het 

groenonderhoud van de 

omgevingsaanleg van volgende sites 

wordt uitbesteed:  

-het Kapelleveld;  

-het gemeentehuis;  

-de Oeverbeemd;  

-de Hoge Paal; 

-het Colomakasteel; 

-de Impeleel;  

-het Wilgenhofpark;  

-de Europawijk; 

-de welzijnscampus te Ruisbroek;  

-het Stations- en het G. Bodemplein. 

 

 
Kasteel Coloma 

 

Ook het onderhoud van een aantal 

grotere objecten, verspreid over de 

gemeente, en van de hagen langsheen 

de Postweg, Brusselbaan en de as 

Bergensesteenweg-Lenniksebaan wordt 

uitbesteed. 

Voor de omgeving van de Oeverbeemd, 

alsook voor een aantal houtkanten en 

begroeide taluds langs wegen wordt 

samengewerkt met Econet Pro Natura.  
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Brusselbaan 

Daarnaast werden ook de jaarlijkse 

snoeiwerken uitbesteed. Het gaat hier in 

hoofdzaak over een groot aantal 

laanbomen, onder meer in de 

Korenbloemstraat en de  

J. Mehaudenstraat. 

Aanplanting van hagen 

Door de langdurige droge periode, de 

impact van strooizout en door een aantal 

verkeersongevallen waren delen van de 

hagen langsheen fietspaden afgestorven 

en/of vernietigd.  

 

Langsheen de fietsas Bergensesteenweg-

Pedestraat, Brusselbaan en langsheen de 

Postweg werden de ontbrekende planten 

opnieuw ingeplant.  

 

Het ging in totaal om 1.280 stuks of 320 

lopende meter haagbeuk. 

 

Behandeling 

kapvergunningsdossiers  

In 2018 werden 23 

kapvergunningsdossiers behandeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbouw 

Bevorderen van de netheid op de 

openbare weg 

Om automobilisten te wijzen op het 

gevaar van modder en om landbouwers 

ertoe aan te zetten bevuilde wegen zo 

snel mogelijk te reinigen en gepast te 

signaleren tijdens de duur van de 

werken, is de actie "Modder op de 

weg" opgestart.   

 

Oprichting schadecommissie 

De droogte van de zomer van 2018 heeft 

in de gemeente schade veroorzaakt aan 

verschillende teelten. 

Naar aanleiding hiervan werd er op 20 

augustus 2018 overgegaan tot de 

oprichting van een schadecommissie. Die 

bestaat algemeen uit: 

• de burgemeester (voorzitter), of 

zijn afgevaardigde; 

• de bevoegde dienstchef van de 

plaatselijke controle der directe 

belastingen of zijn gemachtigde; 

• de gewestingenieur van de 

buitendiensten van de afdeling 

Structuur en Investeringen van 

het ALV; 

• een expert-landbouwer, door de 

burgemeester aangewezen; 

• een expert-landbouwer op 

voorstel van de Gewestingenieur. 

 

Ook op 23 augustus en 3 september 

2018 werden eerste vaststellingen 

uitgevoerd. De tweede vaststelling vond 

plaats op 25 september en 4 oktober 

2018. 

 

Bij 22 landbouwers werd schade 

vastgesteld. 
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Lokale Economie 

Taxivergunning en vergunning 

voor het verhuren van een 

voertuig met bestuurder 

2016 

Taxivergunning Vergunning 

verhuur van 

voertuig met 

bestuurder 

16 3 

 

2017 

Taxivergunning Vergunning 

verhuur van 

voertuig met 

bestuurder 

13 10 

 

2018 

Taxivergunning Vergunning 

verhuur van 

voertuig met 

bestuurder 

7 11 
Figuur 116 

Figuur 117. Aantal vergunningen van 2016 
tot 2018. 

Socio-economische vergunningen 

voor handelsvestingen  

Voor handelsvestigingen met een netto 

verkoopoppervlakte vanaf 400 m² dient 

een sociaal-economische vergunning 

aangevraagd te worden bij de gemeente 

van de plaats van de vestiging. 

2016 → 3 afgeleverde socio-

economische vergunningen. 

 

2017 → 5 afgeleverde socio-

economische vergunning. 

2018 → 3 afgeleverde socio-

economische vergunningen. 

Figuur 118. Aantal afgeleverde socio-

economische vergunningen.  

Toestaan afwijkingen (15 dagen) op de 

wekelijkse rustdag aan alle handelaars 

van de gemeente.  

Verlenen standplaatsen ambulante 

handel en leurhandel. 

Raad voor Lokale Economie  

Naar jaarlijkse traditie werd op 

12 december 2018 de 

eindejaarsreceptie voor de 

lokale handelaars 

georganiseerd. 
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BIN            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal verspreidde bin-berichten 

aangaande verdachte handelingen, 

leurhandel, pogingen tot inbraak, 

wisseltruck, vals geld, enz. 

mei 2015 – mei 2016 : 19 bin-berichten; 

mei 2016 – mei 2017 : 27 bin-berichten; 

mei 2017 – mei 2018 : 25 bin-berichten. 

 

 

 
Figuur 119. Overzicht aantal leden en 
verspreidde Bin-berichten.  

 

Het aantal leden blijft schommelen en dit 

door sluiting handelszaken, overlijdens, 

geen interesse meer. 

Jaar 2016 : 85 leden; 

Jaar 2017 : 77 leden; 

Jaar 2018 : 73 leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markten 

Wekelijkse markt 

De wekelijkse markt aan de Rink vindt 

plaats iedere vrijdag van 15 tot 19 uur. 

Leeuw Rinkt   

Leeuw Rinkt is een socio-cultureel 

marktgebeuren dat mensen 

samenbrengt en is hét middel om even 

zorgeloos van zomerse muziek en een 

terrasje te genieten. 

 

3 jaarmarkten 

Traditiegetrouw organiseert de gemeente 

jaarlijks drie jaarmarkten:  

• jaarmarkt Ruisbroek; 

• jaarmarkt Vlezenbeek;  

• jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw. 

 

Deelnemende marktkramers voor de 3 

jaarmarkten -  jaar 2016, 2017 en 2018 

Aantal marktkramers/verenigingen 

jaarmarkt Ruisbroek: 

2016 : 35 kramen; 

2017 : 34 kramen; 

2018 : 31 kramen. 
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Aantal marktkramers/verenigingen 

jaarmarkt Vlezenbeek: 

2016 : 62 kramen; 

2017 : 53 kramen; 

2018 : 52 kramen. 

 

Aantal marktkramers/verenigingen 

jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw: 

2016 :  262 kramen; 

2017 :  257 kramen; 

2018 :  254 kramen. 

 

 

Figuur 120. Aantal marktkramers op de 

verschillende jaarmarkten.  

Kersthappening    

 

KERSTDORP AAN DE BIBLIOTHEEK  

(21, 22 en 23 december) 

Voor de vijfde keer kon je een bezoek 

brengen aan een gezellig kerstdorp met 

een zestiental houten chalets.  

 

- 2016 : 16 kerstchalets en 5 losse 

kramen; 

- 2017 : 16 kerstchalets en 8 losse 

kramen; 

- 2018 : 16 kerstchalets en 7 losse 

kramen. 

 

 

Kerstcorrida – zaterdag  

(22 december) 

Voor de zevende maal had de 

loopwedstrijd ‘Leeuwse Kerstcorrida’ 

plaats. 

Organisatie: vzw Renkoekoek in 

samenwerking met de gemeentelijke 

sportdienst, Chiro Snoopy en joggingclub 

Leeuwerik.  

 

Kerstwandeling – zondag  

(23 december)  

Voor de vierde maal organiseerde het 

gemeentebestuur in samenwerking met 

de vzw Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw 

een kerststallenwandeling in het 

Leeuwse winterlandschap. 

Men kon kiezen tussen 2 wandelingen 

nl.: 7,5 km en 12,3 km. 
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Patrimonium  
 

De dienst zorgt voor het beheer en 

onderhoud van het patrimonium. 

 

Voor de gemeentelijke gebouwen is het 

beleid erop gericht om alle gemeentelijke 

diensten en hun gebruikers en klanten 

een degelijke infrastructuur met het 

nodige comfort te bieden. 

 

Dit draagt in grote mate bij tot de 

verbetering van de kwaliteit van de 

dienstverlening. 

 

Kleine onderhoudswerken en dito 

verbeteringswerken worden met eigen 

personeel uitgevoerd, grotere werken 

worden uitbesteed. 

 

De ingrepen gebeuren zowel door het 

aanpassen van bestaande gebouwen en 

lokalen met (relatief) kleine werken 

(I.f.v. energiebesparing, comfort voor de 

werknemers en klantgerichtheid) als 

door grotere renovatie en 

nieuwbouwprojecten. 

 

Hieronder worden de belangrijkste 

realisaties van 2018 toegelicht. 

 

Deur politiepost Brabantpoort 

 
Omwille van de aanhoudende problemen 

met de voordeur van de politiepost werd 

ze vervangen door een nieuwe. 

 

 
Nieuwe deur politiepost  

 
Verlichting CC Coloma 

 
De oude verlichting van de lokalen werd 

vervangen door nieuwe LED TL 

verlichting. Ook alle spots werden 

vervangen door LED spots. Op de 

Roosezolder kwam er LED 

sfeerverlichting. 
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Huis van het kind 

 
Na de verbouwing van de oude 

bibliotheek te Zuun werden de lokalen 

eind januari in dienst genomen door ‘het 

Huis van het Kind’ waar ook partner 

‘Kind en Gezin’ een onderkomen vond. 

 

 
Gebouw huis van het kind  

 

Omgeving Wildersportcomplex 
 

Op een oud tennisterrein werden 

overdekte petanquebanen aangelegd.  

 

 
Foto. Overkapping petanquevelden  
 

Sporthal Braillard 

 
Ter beveiliging van de cafetaria werd er - 

na verschillende inbraken - een metalen 

rolluik geplaatst om deze tegen te gaan.  

 

 

 
 

KV Brucom 
 

De verwarming en de 

warmwaterinstallatie werd volledig 

vernieuwd. Er werd preventief een pomp 

op de installatie geplaatst ter 

voorkoming van legionella. 

 

Klascontainers scholen 
 

Tijdens de zomervakantie werden er in 

de gemeentelijke basisschool ’t 

Populiertje en in de gemeentelijke 

basisschool Den Top klascontainers 

bijgeplaatst.  

 

 
Levering containerklassen  

 

Wijkpost Zuun & 
gemeenschapswacht 

 
De gevels van het gebouw aan de 

Generaal Lemanstraat werden gereinigd. 

Tevens werden er 2 lichtreclameborden 

geplaatst.  
 

  
Gereinigde gevel en nieuwe lichtreclame 
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Laekelinde 
 

De sloten van de burelen werden 

veranderd en er werd een sleutelplan 

opgesteld.  

 

Appartement Vlaams Sociaal 
Centrum 
 

Om dit appartement opnieuw te kunnen 

verhuren, werd er een volledige 

renovatie opgestart.  

 

GBS ’t Populiertje 
 

Begin 2018 werden er in alle klassen 

extra verluchtingsroosters geplaatst.  

 

 

 

 


