
Wat bieden wij u? 
 

 

 De dienst Lokale Economie staat ook 

te alle tijde ter beschikking voor 

ondersteuning en voor al uw vragen. 
lokale.economie@sint-pieters-leeuw.be 

 02 371 22 91 (Marleen Buijl) 

 

 De dienst Vlaams Beleid en Integratie 

behandelt uw bemerkingen en vragen 

rond taal. 
integratie@sint-pieters-leeuw.be 

 02 371 63 01 (Elke Portaels) 

 

 Nederlandstalige lessen 

Voor meer informatie over de lessen 

Nederlands, neem contact op met 

‘Het Huis van het Nederlands’ op het 

gratis nummer 0800 12300 
integratie@sint-pieters-leeuw.be 

 02 371 63 28 (Isabelle 

Vanderhaegen) 

 

 Begeleiding bij het zoeken naar 

Nederlandstalig personeel: 

- via Nederlandstalige scholen in de  

  streek 

- via lokale werkwinkel-VDAB 

   Sint-Stevensstraat 62 

  1600 Sint-Pieters-Leeuw 

   02 378 27 75 

    02 331 42 29 
   info@vdab.be 
 

 Stedenbouwkundig advies 

betreffende uw zaak 
gert.vandenbroucke@sint-pieters-

leeuw.be 

 02 371 63 24 

 

 

 

 

 

 Milieuvergunningen 
ben.vanhoorebeek@sint-pieters-leeuw.be 

 02 371 63 54 
liesbeth.bortels@sint-pieters-leeuw.be 

 02 371 63 53 

 

 Elektronische nieuwsbrief met alle 

nieuwtjes en info over de gemeente 

Sint-Pieters-Leeuw. 

 

 UNIZO 

U kan steeds terecht op de website 

van UNIZO voor allerhande 

inlichtingen: 

www.unizo.be/uwzaakstarten/ 

 

 VOKA 

U kan steeds terecht op de website 

van VOKA voor allerhande 

inlichtingen: www.voka.be  

 

 Buurtinformatienetwerk voor 

zelfstandigen (BIN) in samenwerking 

met de Lokale Politie. 
lokale.economie@sint-pieters-leeuw.be 
 02 371 22 91 (Marleen Buijl) 

 

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw 

wil het Vlaams karakter op een 

positieve manier uitstralen en u 

daar graag in betrekken. 

 

  

   

Praktische informatie 
 

 

Inzake openbaar domein: 

 Wegenwerken 

 Vergunning uitstalling 

 Wegwijzers 

 Gevelreclame plaatsen 

 Inname openbaar domein 

 Activiteiten op openbaar domein 

 Signalisatie tijdelijke activiteiten 

 Vergunning voor publiciteit op 

openbaar domein 

 

Handelsverenigingen 

 De Verenigde Handelaars van 

Vlezenbeek 

Katrien Van Cutsem 

Postweg 85 

1602 Vlezenbeek 

 02 569 10 46 

bestuur@vlezenbeek.com  

 Rink Rond Leeuw 

Olivier Huygens 

Kastanjedreef 9 

1600 Sint-Pieters-leeuw 

 0475 85 11 39 

rinkrondleeuw@hotmail.com  

 Ruisbroek Leeft! 

Alex Demets 

Karel Gilsonstraat 11 

1601 Ruisbroek 

 02 377 97 64 

alexdemets@mac.com  

 

Raad voor Lokale Economie 

Informatie en aankondigingen vindt u 

terug op de gemeentelijk website: 

http://www.sint-pieters-leeuw.be/ 
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Wat vragen wij u? 

 
 

 Uw bereidwillige medewerking om 

de Nederlandse taal aan te leren 

en dagdagelijks te gebruiken met 

uw klanten. 

 

 Uw engagement om het behoud 

van het Vlaams karakter te 

waarborgen. 

 

 De bedrijfsuitvoering o.a. 

publiciteit en promoties op ons 

grondgebied uitsluitend in het 

Nederlands te voeren. 

 

 

 
 

 

Sint-Pieters-Leeuw is een Vlaamse 

gemeente. 

Het Nederlands is de enige 

wettelijke voertaal voor het 

onderwijs, voor de gemeente, het 

OCMW, de politie en de 

belastingsdiensten. 

 

Waarom spreek ik Nederlands? 
 

 

Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw maken 

dagelijks gebruik van o.a. sportkringen, 

verenigingen, onderwijs, winkels, 

warenhuizen.. 

 

Dit zijn ontmoetingsplaatsen voor 

integratie binnen de gemeente en 

dienen ook als middel voor een hechtere 

samenleving. 

 

Nederlands kennen is daarom ook 

noodzakelijk en zien we als een verrijking 

voor elke inwoner van Sint-Pieters-Leeuw. 

 

Nederlands is een troef: 

 Voor het contact met uw klanten 

 Voor de toekomst van uw 

kinderen 

 Voor uw deelname aan het 

sociaal en cultureel leven in uw 

gemeente 

 

Klachten 

Indien u een klacht hebt kan u steeds 

terecht bij de dienst Informatie, 

Communicatie en Documentatie op 

volgende gegevens: 
infodienst@sint-pieters-leeuw.be 

 02 371 63 21 (Elke Hemelings) 

 

 

 

 
 

Uw zaak starten in 

Sint-Pieters-Leeuw? 
 

 

 

     
 

 

 

Wij heten u van harte 

welkom! 
  

 

            
 

Met de steun van de Vlaamse overheid 

Het basisbeginsel van de Taalwet 

stelt dat ondernemingen in het 

Nederlandse taalgebied het 

Nederlands moeten gebruiken voor 

alle schriftelijke en mondelinge 

communicatie met hun werknemers 

en voor al hun officiële documenten, 

zoals facturen, loonfiches,… 
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