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Jan Desmeth, burgemeester
0495 58 96 28
Jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be

Algemene coördinatie, PR en communicatie, 
Algemene en Integrale veiligheid, Politie en brandweer, Burgerlijke 
stand en bevolking, Juridische zaken, Senioren, Cultuur, Bibliotheek 
en Erfgoed

Bart Keymolen, eerste schepen
0478 21 29 98
bart.keymolen@sint-pieters-leeuw.be

Openbare werken en openbare ruimte, Groen, 
Waterbeheersing, Ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen

Herwig Smeets, schepen
0496 27 09 03
herwig.smeets@sint-pieters-leeuw.be

Welzijn, OCMW en Sociale zaken, Sport, 
Nutsvoorzieningen

Marleen De Kegel, schepen
02 569 75 22 of 0473 41 24 74
marleen.dekegel@sint-pieters-leeuw.be

Toerisme, werkgelegenheid, Kunst- en muziekacademie, 
Markten, foren en feestelijkheden, Ontwikkelingssamenwerking en 
lokaal mondiaal beleid, Volksgezondheid 

An Speeckaert, schepen
0475 35 31 25
an.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be

Onderwijs, Jeugd, BKO, Speelpleinwerking, Gezin en 
kinderopvang, Dierenwelzijn, Vlaams beleid

Olivier Huygens, schepen 
0475 85 11 39 
olivier.huygens@sint-pieters-leeuw.be

Mobiliteit en Verkeer, Gebouwen, ICT, Lokale economie, 
Land- en tuinbouw

Brahim Harfaoui, schepen
0467 12 56 21 
brahim.harfaoui@sint-pieters-leeuw.be

Integratie, Gelijke kansen, Milieu en afvalbeleid, 
Woon- en grondbeleid 

Veerle Seré, schepen
0471 88 73 69 
veerle.sere@sint-pieters-leeuw.be

Financiën en begroting, Begraafplaatsen en erediensten, 
Personeel en archief

JOUW GEMEENTEBESTUUR

COLOFON
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T 02 371 22 11, F 02 377 72 26,
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www.sint-pieters-leeuw.be.
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Gemeenteraad op 25 februari 
om 20 uur.

Op 9 januari 2021 namen we onver-
wachts afscheid van Francis Drobé, 
arbeider bij de technische dienst 
van het OCMW en van het woon-
zorgcentrum. 

Francis was een vrolijke man die 
zich vlot integreerde toen hij deel 
kwam uitmaken van de kleine 
technische ploeg van het OCMW in 
het voormalige Wilgenhof. Met het 
uitbreiden van het patrimonium van 
het OCMW, groeide ook zijn werk-
terrein … overal zag men Francis 
graag komen om een of andere 
klus of verhuis tot een goed einde te 
brengen, meestal met een grappige 
kwinkslag.

We troosten ons met de herinnering 
aan een heel fijne samenwerking, 
voor sommigen maar kort, maar 
voor velen onder ons al jarenlang. 
Zilverlinde blijft voor altijd ook zijn 
woonzorgcentrum. 

Sisse, we gaan je missen !

GEMEENTERAAD
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Beste Leeuwenaar

Het nieuwe jaar heeft nu al voor heel wat 
veranderingen gezorgd. Op 11 januari 
lanceerde onze gemeente als eerste 
gemeente in de regio Zennevallei de 
UiTPAS. De UiTPAS is een spaar- en 
voordelenkaart voor vrije tijd. Wil je weten 
waar je de UiTPAS kan kopen, waar je 
punten kan sparen en hoe je ze kan 
inruilen? Je leest er alles over in Leeuw 
Leeft!

Vanaf 1 januari maken we samen met 
16 andere gemeenten gebruik van 3 
nieuwe vuilniszakken waardoor sorteren 
nog eenvoudiger wordt. Immers, 
gemiddeld 36 % van je restafvalzak kan 
voortaan in de uitgebreide P+MD-zak en 
wordt zo een grondstof in plaats van een 
afvalstof. Verder geven we ook inzicht in 
het kostenplaatje voor de ophaling en de 
verwerking en stellen we jullie voor aan 
enkele Leeuwenaars die de proef op de 
som nemen en nagaan of en hoe ze 
sorteren nu de nieuwe P+MD-zakken in 
omloop zijn. 

We stellen jullie onze Stad App voor, 
een digitaal platform dat de gemeente, 
lokale handelaars, zorgverstrekkers en 
verenigingen samenbrengt. Wil je je 
registreren als handelaar en zo je zaak in 
de kijker zetten? Ben je inwoner en ben je 
op zoek naar een specifieke handelaar, 
zorgverstrekker of vereniging? Lees dan 
zeker verder op pg. 9. Wij vertellen je hoe 
je de app kan downloaden. 

In Leeuw Leeft nemen we je mee naar tal 
van leuke activiteiten voor kinderen en 
jongeren. Laat ze zeker ook eens een 
kijkje nemen in het midden van het 
magazine, want wij zorgden voor een 
leuke kleurplaat!

Veel leesplezier!

Jan Desmeth,
burgemeester

Onze gemeente werkte een masterplan voor een nieuw 
gemeente plein in Zuun uit. Dit is een visie op wat we willen reali-
seren. De inwoners zullen inspraak hebben in verschillende 
aspecten die verbonden zijn aan dit project. Het inspraaktraject 
en de uitwerking ervan staan op de planning in het najaar. 
We zien dat op de Arthur Quintusstraat tussen de schoolingang 
van de Sint-Lutgardisschool en de kerk een plein komt dat op 
bepaalde tijdstippen autovrij wordt. Enkel houders van een licen-
tie zoals bewoners van het plein, hulpdiensten, afvalophalers … 
kunnen op die momenten het plein met hun voertuig betreden. 
Zo creëren we een gemeenteplein en extra ruimte om op 
bepaalde momenten elkaar te ontmoeten.

De parkeerplaatsen tegenover de schoolingang en de kleine 
parking naast de kerk zullen worden verplaatst naar een nieuwe 
parking achter de kerk. De recreatieve groene zone wordt ver-
plaatst naar de huidige parking naast de kerk, maar deze recre-
atieve groene long wordt groter door een extra stuk aan te 
kopen van een nabijgelegen perceel. 

Op de Georges Hensmansstraat komt een Kiss &Ride-zone. Kinde-
ren die worden afgezet aan de school kunnen, via een  veilige 
loopstrook, veilig naar school wandelen. De Georges Hensmans-
straat – Van de Wittouck naar de Jan Vanderstraetenstraat – 
wordt éénrichtingsverkeer. 

We willen van je horen!
De principes van het masterplan liggen dus vast, maar voor de 
invulling van de parking, de recreatieve groene zone en het 
plein zelf horen we graag jouw mening en start de gemeente na 
de zomer een participatietraject. Het volledige traject, tot en met 
de uitvoering van de werken, bestaat uit verschillende fases en 
zal ongeveer 24 maanden in beslag nemen. 

Het doel is om tegen de zomer een ontwerper aan te duiden, 
zodat jullie na de zomer als inwoner aan zet komen! Zo kan je 
stemmen op sub-ontwerpen voor de parking en het plein en ont-
vangen we graag suggesties over de functies die de recreatieve 
zone voor jullie moet hebben. Het bestuur zal van deze suggesties 
‘pakketjes’ maken waarop je achteraf als burger kan stemmen. 
Met het winnende pakketje trekken we naar het studiebureau 
die een ontwerp zal maken en waarover het bestuur zal beslissen.

Alle informatie over de plannen van het gemeenteplein en het 
participatietraject vind je binnenkort op www.leeuwdenkmee.be. 

dienst Mobiliteit, Pastorijstraat 21, 
1600 Sint-pieters-Leeuw,  mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be 
of T 02 371 22 92

Laat na de zomer je stem horen 
voor het gemeenteplein in Zuun!  
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Nieuwe vuilzakken: inkomsten en uitgaven

De restafvalzak: kosten bij ongewijzigd sorteergedrag
Als inwoner betaal je 2 euro voor de uniforme restafval-
zak van 60 liter. Elke restafvalzak kost de gemeente 
2,11 euro wanneer het huidige  sorteergedrag ongewij-
zigd blijft. 

Die kost bestaat uit de productie, transport en verdeling 
van de zak, de ophaling van de zak en de verbranding 
van het restafval. 

Kosten van de restafvalzak bij ongewijzigd sorteergedrag

Inkomsten

Kosten

€ 2 per zak
(kosten inwoner per zak)

€ 0,23

€ 0,54

€ 1,54

€ 2,11
totale kosten

productie, transport en verdeling

ophaling

verbranding

totale kosten gemeenten per zak

LEGENDE

Op 1 januari schakelden we samen met 16 andere lokale besturen over naar drie nieuwe afvalzakken; een uniforme 
restafvalzak, een uniforme GFT-zak en een vernieuwde én uitgebreide P+MD-zak. Door de nieuwe P+MD-zak 
wordt recycleren nog eenvoudiger. Bovendien wordt het afval in de P+MD-zak gebruikt als grondstof om nieuwe 
producten mee te maken. Dat is niet alleen voordeliger voor het milieu maar ook voor de portemonnee wanneer er 
meer plastic en groenverpakkingen in de P+MD- en GFT-zak gaan. 

Hoeveel kosten deze zakken nu voor jou, als inwoner. Dekt dit de kost of moet de gemeente bijkomende financiële 
middelen bijleggen om deze dienstverlening zoals de ophaling en de verwerking waar te maken? 
Wij zetten het even voor jullie op een rijtje. 

De nieuwe P+MD-zak: sorteren loont! 
Kosten van de restafvalzak wanneer je correct sorteert. 
De nieuwe P+MD-zak kost amper 0,15 euro. We halen hier-
mee immers geen afval op, maar wel – en mits correct 
sorteren – een grondstof om iets nieuws te maken. 
Bovendien kan je vanaf nu heel wat meer kwijt in de 
P+MD zak! Afval dat niet meer in de duurdere restafvalzak 
moet en in plaats van afval ook een grondstof  
wordt. Onderzoek van de restafvalzakken wijst uit dat 
deze nieuwe P+MD-fractie (plastic verpakkingen) 36 % 
van het volume van de huidige restafvalzak uitmaakt. 

Er zullen nu minder zakken verkocht en gevuld worden, 
wat de ophaalkost per zak doet stijgen. Het gemiddelde 
gewicht van de restafvalzakken zal stijgen (plastic verpak-
kingen nemen veel volume in, maar wegen niet zo veel), 
dus ook de verbrandingskosten per zak stijgt. Dit alles zal 
de kost per zak doen toenemen naar 3 euro. 

Door de nieuwe P+MD-zak kan je beter recycleren 
waardoor je tot 36 % minder restafvalzakken moet 
 kopen op jaarbasis! 
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Hoe beter je als inwoner sorteert, hoe goed-
koper het voor je wordt! Hoe beter je als 
inwoner sorteert, hoe beter voor het milieu. 
Want in plaats van afval te  verbranden, 
lever je grondstof aan om nieuwe producten 
te maken. 

Heb je nog vragen over de nieuwe vuilzakken of 
over recycleren? 

Neem dan zeker een kijkje op www.intradura.be/ 
3nieuwezakken. Je kan ook steeds terecht 
bij de dienst Leefmilieu, leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be,  
T 02 371 63 54. 

Sorteren loont!  Kosten van de restafvalzak wanneer je correct sorteert. 

Inkomsten

Kosten

€ 0,38

€ 1,3

€ 0,9

€ 2,58
totale kosten

Kosten van de GFT-zak 

Kosten

Inkomsten
€ 2 per zak

(kosten inwoner per zak)

€ 0,23

€ 0,84

€ 1,93

€ 3
totale kosten

De GFT-zak
Als inwoner betaal je voor de GFT-zak van 60 liter 1 euro. 
Elke GFT-afvalzak kost de gemeente 2,58 euro.

€ 1 per zak
(kosten inwoner per zak)
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Wie? Karel Cornelis (69 
jaar) en Luce Vander-
schueren (67 jaar) zijn 
een gepensioneerd 
maar erg actief 
echtpaar en wonen 
op de Kareeloven. Ze 

houden van tuinie-
ren, fietsen, zwemmen 

en bakken. Luce kan je 
iedere week een halve dag 

vinden in WZC Zilverlinde en Karel 
heb je misschien al ontmoet achter de bar van 
het dienstencentrum Meander. 

Vuilzakkenzakkengebruik: Ze gebruiken 6 PMD- 
zakken per jaar, 8 GFT-zakken en wekelijks een 
kleine zak restafval. Karel en Luce proberen de 
sorteerregels zo goed mogelijk op te volgen. 
Zeker het klein gevaarlijk afval dat in de milieubox 
gaat, houden ze goed bij. 

Werkpuntjes sorteren: Soms omvat de verpakking 
van een aankoop wat piepschuim. Als de hoeveel-
heid zeer beperkt is, belandt deze al eens in de 
zak met restafval. Een extra zak om deze kleinere 
fracties te verzamelen zouden ze handig vinden. 

Sorteerregels: De huidige sorteerregels vinden ze 
duidelijk. Bij twijfel raadplegen ze de afvalkalender. 

Nieuwe zakken: Op papier lijken de nieuwe zak-
ken voor Karel en Luce een verbetering: zo zouden 
de GFT-zakken sterker zijn en zijn er 3 verschillen-
de formaten voor de GFT- en restafvalzakken. Ze 
wachten het uiteindelijke kostenplaatje af, maar 
verwachten dat dit uiteindelijk hetzelfde blijft. 

Verleden maand deden we op Facebook een oproepje naar 
inwoners die wel eens de proef op de som wilden nemen met de 
nieuwe vuilniszakken. Wij stellen deze vuilnisgebruikers en hun 
verbruik graag aan jullie voor. Binnen een jaartje kijken we of de 
nieuwe vuilzakken voor hen al dan niet voordeliger uitkomen en een 
verandering teweegbrachten in hun sorteergedrag.

Wie? Tania Claessens is 
42 jaar en een bewust 
alleenstaande mama 
van zoontje Mattiz 
(6 jaar). Zij wonen in 
Ruisbroek. In haar 
vrije tijd gaat Tania 

graag wandelen. 
Mattiz houdt van een 

potje voetbal en zwem-
men.  

Vuilzakkenzakkengebruik: Ze gebruiken 1 restaf-
valzak per week, enkele GFT-zakken in de zomer  
en 1 PMD-zak om de 2 weken. Ze vindt dat het 
sorteren best goed gaat en probeert er erg op te 
letten dat er goed gesorteerd wordt. 

Werkpuntjes sorteren: Soms belandt het groente- 
en/of tuinafval wel eens in de restafvalzak omdat 
het anders te lang duurt eer de GFT-zak vol is. 

Sorteerregels: De nieuwe sorteerregels moeten ze 
nog eens goed nalezen maar ze hoorde al wel 
dat het gemakkelijker wordt. 

Nieuwe zakken: Ze verwacht dat heel veel men-
sen hun sorteergedrag zullen moeten aanpassen. 
Ze verwacht ook dat de zakken duurder worden, 
maar vindt het goed dat nu alle plastic verpak-
kingen in de P+MD-zak mogen. Dit zal dan weer 
een verschil maken in het volume van de restaf-
valzak. Ook de drie formaten vindt ze een goed 
idee! 

Leeuwse sorteerders testen  
de nieuwe zakken uit! 
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Wie? Bart Huygh 
(70 jaar) en Maria 
Cnudde (69 jaar) 
zijn gepensioneerd 
en komen uit 
Vlezenbeek. Bart 

werkte als zelfstan-
dig consultant en 

Maria had een job in 
de verzekeringssector. Ze 

houden van fietsen, knutselen, 
op reis gaan en restaurantbezoekjes. 

Vuilzakkenzakkengebruik: Ze gebruiken 1 grote 
restafvalzak per week, 1 kleine GFT-zak en een 
grote PMD-zak per maand. Om de drie maanden 
gaan ze met de aanhangwagen naar het con-
tainerpark. Het glas brengen ze naar de glascon-
tainer. Maria is volgens Bart de kampioen in het 
sorteren van afval. 

Werkpuntjes sorteren: Bart en Maria denken niet 
dat er veel werkpuntjes zijn. Maria zou volgens 
Bart zelfs raad kunnen geven aan medeburgers. 

Sorteerregels: Ze vinden de sorteerregels duidelijk 
en maken gebruik van de afvalkalender. Ze gaan 
steeds op afspraak naar het containerpark en 
sorteren eerst alles in aparte fracties. 

Nieuwe zakken: De nieuwe sorteerregels heeft 
Maria al goed bestudeerd. Dat er 
kleinere zakken ter beschikking 
zijn, vinden ze heel 
positief. Zij den-
ken dat de nieuwe 
zakken hen goedko-
per zullen uitkomen 
omdat er 3 verschil-
lende zakformaten zijn 
en omdat er meer in de 
P+MD-zak kan.

Wie? Miek Vansnick (38 
jaar) en Jo Demol (41 
jaar) wonen samen 
met hun tweetjes. Ze 
houden van wande-
len en fietsen in de 

mooie Leeuwse na-
tuur, kweken zelf hun 

groentjes in de moestuin 
en babbelen graag bij met 

hun vrienden.  

Vuilzakkenzakkengebruik: Ze gebruiken 1 restaf-
valzak om de twee weken. Elke maand gebrui-
ken ze 1 PMD-zak Ze composteren vaak maar in 
de zomer verbruiken ze toch 1 grote en 1 kleine 
rol met GFT-zakken. Ze vinden sorteren erg be-
langrijk en vinden het een kleine moeite. 

Werkpuntjes sorteren: Ook zij willen meer attentie 
doen op verpakkingen die bestaan uit meerdere 
materialen. Meestal sorteren ze deze apart maar 
niet altijd. Dat gebeurt bvb. minder bij een ver-
pakking uit plastic waar ook karton aanhangt. 

Sorteerregels: De sorteerregels vinden ze duidelijk 
maar soms hebben ze verpakkingen waarbij ze 
twijfelen hoe die gesorteerd moet worden.  

Nieuwe zakken: Miek en Jo noemen zichzelf 
echte sorteerfreaks. Ze zien geen problemen in 
de nieuwe regels en willen anderen ook graag 
helpen. Ze vinden het fijn dat er meer plastic 
gerecycleerd zal worden en er zo minder in de 
verbrandingsoven terechtkomt. Ze denken dat 
de nieuwe zakken goedkoper zullen uitkomen 
omdat alle plastic verpakkingen in de P+MD-zak 
kunnen. Omdat er nu meer P+MD gesorteerd 
zal worden, hopen ze dat het voldoende zal zijn 
dat het plastic eens om de twee weken wordt 
opgehaald. 
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Wie? Isabelle van 
Elslande is gepensio-
neerd leerkracht 
biologie en aard-
rijkskunde. Ze is 
getrouwd met 

Daniel Van De Gucht 
en woont op de 

Brusselbaan. Isabelle is 
een echt ‘natuurmens’. 

Ze werkt graag in de tuin en 
wandelt veel. Ook nieuwe talen leren boeit haar. 

Vuilzakkenzakkengebruik: Isabelle en Daniel 
verbruiken 1 restafvalzak om de drie weken. Per 
jaar gebruiken ze amper 4 P+MD-zakken. Ze ver-
bruiken ongeveer 10 kleine GFT-zakken per jaar. 
Sorteren vinden ze belangrijk. Heel wat restafval 
gaat bovendien naar de compostbak of naar de 
kippen. 

Werkpuntjes sorteren: Isabelle vindt het jammer 
dat ze veel inpakmateriaal heeft. Ze denkt erover 
na om meer bulkproducten te kopen zodat ze 
minder verpakking heeft. 

Sorteerregels: Ook zij vinden de sorteerregels 
duidelijk. Alleen met de PMD-fracties hebben ze 
soms moeilijkheden. 

Nieuwe zakken: Ze vinden de nieuwe sorteer-
regels een grote verbetering en zijn blij met de 
grotere variatie in de formaten van de  
zakken. Of de nieuwe regels hen  
duurder zullen uitkomen wachten  
ze nog even af. 

Wie? Philippe Dernon-
court (66) en zijn 
vrouw Noëlla Moins 
(59 jaar).

Vuilzakkenzakken-
gebruik: Ze gebrui-

ken twee keer per 
maand 1 rode zak van 

60 liter, 1 blauwe zak van 
60 liter per maand en 1 witte 

zak van 30 liter per week. Ze sorteren al jaren en 
denken dat ze het goed doen. 

Nieuwe zakken: Philippe en Noëlla zijn vooral blij 
dat er meerdere maten te verkrijgen zijn. Ze vin-
den het wel jammer dat de prijzen stijgen, maar 
weten dat als ze minder restafvalzakken gebrui-
ken door nog beter te sorteren, ze dit ook zullen 
compenseren.
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Sint-Pieters-Leeuw 
lanceert Stad App
In december 2020 lanceerde onze gemeente de 
Stad App, een digitaal platform dat de gemeente, 
lokale handelaars, zorgverstrekkers en verenigingen 
samenbrengt.
 
Door de Stad App kan de burger terecht op één 
plaats waar hij alle informatie terugvindt. Burgers 
kunnen zo niet alleen communiceren met lokale 
handelaars maar ook met het lokaal bestuur. Zo 
kan je via de app documenten aanvragen zonder 
dat je naar het gemeentehuis moet komen en kan 
je meldingen doorgeven die meteen bij de juiste 
dienst terechtkomen. Ook van de wegenwerken 
word je op de hoogte gebracht. 
 
Voor de lokale handelaars en haar klanten is de 
app een grote meerwaarde. Zo kunnen de hande-
laars info over hun zaak toevoegen aan de app, 
kunnen ze een mini-webshop opzetten en er zelfs 
promo-berichten mee uitsturen. De handelaars 
kregen alvast een korte opleiding om met de app 
aan de slag te gaan. Klanten kunnen de hande-
laars dan weer eenvoudig bereiken via de app. 
 

Verder vind je in de app ook de afvalkalender 
terug, word je op de hoogte gehouden over wat er 
in de gemeente leeft en vind je er gegevens terug 
van zorgverstrekkers.
 
Je kan de Sint-Pieters-Leeuw app gratis downloa-
den via de App Store of Play Store. 

dienst Lokale economie,  
lokale.economie@sint-pieters-leeuw.be of  
de communicatiedienst,  
communicatie@sint-pieters-leeuw.be
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Kennisgeving 
vervallen van 
15-jarige concessies
In 2021-2022 vervallen verschillende 15-jarige concessies 
op de gemeentelijke begraafplaatsen. Dit geldt zowel 
voor vergunningen van begraafplaatsen in volle grond
als in het columbarium. Gekende concessiehouders of 
aanverwanten schrijven we persoonlijk aan. Conces-
siehouders worden ook op de hoogte gesteld via een 
aanplakbericht op het betrokken graf, de columbari-
umnis en de ingangen van alle begraafplaatsen. Tot de 
vervaldatum van de concessie hebben de betrokken 
concessiehouders of aanverwanten de mogelijkheid om 
de concessie te verlengen. Als die niet wordt verlengd 
of als we geen bericht ontvangen van niet-verlenging 
worden de grafzerken na vervaldatum weggenomen 
en wordt de as van de niet verlengde concessies in het 
columbarium uitgestrooid.

Voor meer informatie over het tarief en de betaling 
voor een eventuele verlenging, kan je terecht bij de 
dienst Burgerzaken: T 02 371 22 45 of 02 371 22 13 of  
ia burgerlijke.stand@sint-pieters-leeuw.be.

Kennisgeving ontruiming niet-geconcedeerde asurnen  
in het columbarium
Voor de niet-geconcedeerde (gratis) begravingen van 
asurnen in het columbarium en het urneveld die in 2021-
2022 de wettelijke termijn van 10 jaar grafrust overschrij-
den, gaan we over tot de wettelijke procedure van 
ontruiming zoals het decreet op begraafplaatsen en lijk-
bezorging dit voorziet. Ook hier zullen de nabestaanden 
op de hoogte worden gebracht via een bericht aan de 
ingang van de begraafplaatsen en aan de betreffende 
nissen van het columbarium en urnenveld. 

Wat is het verschil tussen een geconcedeerd en  
niet-geconcedeerd graf?
Een niet-geconcedeerde grond is gratis, maar wel  
beperkt in tijd. Zo kan de gemeente na een termijn 
van 10 jaar deze grond ontruimen. Dat doen we nooit 
onaangekondigd maar via een wettelijke procedure 
waarbij de burger steeds in kennis wordt gesteld. Heb je
vragen? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen 
met de dienst Burgerzaken. Wij helpen je graag verder!

Kennisgeving 
vervallen 
eeuwigdurende 
en 50/60-jarige 
concessies
In 2022 vervallen verschillende eeuwigdurende 
en 50/60-jarige concessies op de gemeentelijke 
begraafplaatsen.

Concessiehouders/nabestaanden worden op de 
hoogte gebracht via een aanplakbericht op het 
betrokken graf en de ingangen van alle begraaf-
plaatsen.

Tot 31 december 2022 hebben de concessie-
houders/nabestaanden de mogelijkheid om de 
concessie te verlengen. Als die niet wordt ver-
lengd, of als we geen bericht ontvangen van al- 
of niet-verlenging, kunnen de grafzerken worden 
weggenomen in de loop van 2023.
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De gemeente zet in op een goed beheer van haar 
begraafplaatsen. Dit brengt met zich mee dat graven 
na het verlopen van de termijn verwijderd worden. Een 
niet-geconcedeerd graf, dus een gratis graf, wordt min-
stens 10 jaar bewaard en wordt pas verwijderd één jaar 
na bekendmaking van de beslissing tot verwijdering. De 
bekendmaking gebeurt zowel aan het graf als aan de 
ingangen van de begraafplaatsen. 

Sinds 26 oktober 2017 kan de familie de omzetting naar 
een concessie aanvragen. Tijdens de periode van bekend-
making kan het college van burgemeester en schepenen 
de omzetting van een niet-geconcedeerd graf naar een 
concessie toestaan, mits een gemotiveerd verzoek door de 
nabestaanden en mits ontgraving en herbegraving op een 
perceel voor geconcedeerde begravingen.

Je neemt hiervoor contact op met de dienst Burgerlijke 
Stand. 

In zitting van 14 december 2020  besliste het college van 
burgemeester en schepenen om de procedure voor 
ontruiming van de niet-geconcedeerde, gratis, graven 
die vervallen in 2022 op te starten. 

Vanaf 17 december 2020 worden de nabestaanden 
van de procedure tot ontruiming op de hoogte
gebracht door:

• aanplakking van een bericht aan de ingang van de 
betrokken begraafplaats; 

• aanplakking van een bericht aan elk betrokken graf;
• publicatie van een bericht in het gemeentelijk infoblad;
• publicatie van een bericht op de gemeentelijke website.

Nabestaanden hebben tot december 2022 om waar-
devolle voorwerpen, soms met een emotionele waarde, 
mee naar huis te nemen en niet verloren te laten gaan. 
Nadien worden de resterende voorwerpen, samen met 
het grafmonument definitief verwijderd.

Voor meer inlichtingen in verband met een 
mogelijke verlenging of een eventuele omzetting 
naar een concessie kan je terecht bij de dienst 
Burgerzaken: T 02 371 22 45 of 02 371 22 13, 
of via burgerlijke.stand@sint-pieters-leeuw.be.
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Pajotten denken mee over 
hernieuwbare energie
Bouw in een virtuele wereld mee aan een energieneutrale regio

Het strategisch project Opgewekt Pajottenland werkt 
aan een visie rond hernieuwbare energie in het 
Pajottenland. We nodigen jullie uit om mee te denken 
over de ideale mix en nemen jullie op een originele wijze 
mee in het energieverhaal van het Pajottenland nu en in 
de toekomst. 

Wist je dat we in het Pajottenland allemaal samen jaar-
lijks maar liefst meer dan 2,6 miljoen MWh aan energie 
verbruiken? We hebben nog een hele weg af te leg-
gen om tegen 2040 in een energieneutraal Pajotten-
land te wonen. Enerzijds dienen we te besparen op 
energie en anderzijds dienen we in te zetten op her-
nieuwbare energiebronnen. Hoe we de puzzel van de 
hernieuwbare energiebronnen zullen leggen, ligt nog 
niet vast. Daarom nodigen we alle Pajotten uit om mee 
te denken over hoe we energie uit zon, wind, biomassa 
en waterkracht kunnen inzetten in ons Pajotse land-
schap. Op die manier kunnen de beleidsmakers een 
gedragen visie ontwikkelen.

De virtuele wereld 
We nemen jullie mee in het energieverhaal van het 
Pajottenland nu en in de toekomst. Wil je meer weten 
over de energiebronnen en over de impact die ze heb-
ben op het Pajotse landschap? Denk je graag mee 
over een goede mix om een energieneutraal Pajotten-
land te bereiken? Doe dan mee aan de bevraging, 
bouw jouw eigen energielandschap en laat zo je stem 
gelden. De resultaten van deze bevraging worden in 
het voorjaar 2021 voorgelegd aan de beleidsmakers in 
de Pajotse gemeenten.

De virtuele Pajotse wereld wordt gelanceerd  
op 11 januari 2021 en loopt tot 15 maart 2021.  

Je kunt deelnemen via  
www.opgewektpajottenland.be.

infoleeuw
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13WEGENWERKEN

Wij werken aan …

> Fabriekstraat fase 2
 Riolerings- en wegenwerken
 Doorgaand verkeer onderbroken
 augustus 2019 voorjaar 2021

 Deel 2c tussen Bevrijdingsstraat  
(uitgezonderd kruispunt) tot Hemelstraat

 4 augustus 2020 31 maart 2021

> Leon Kreperlaan en Koning Albertplein
 Riolerings- en wegenwerken
 Doorgaand verkeer onderbroken
 18 mei 2020 31 maart 2021

> Bergensesteenweg (N6)
 Herinrichtingswerken 2020 - 2026
 Fase1: kruispunten Georges Wittouckstraat en 

Olmenlaan
 5 oktober 2020 30 april 2021

  Voorbereidende nutswerken voor fase 2 t.e.m. 8
  5 oktober 2020 augustus 2021

De vermelde begin- en einddata kunnen 
steeds wijzigen door ongunstige  

weersomstandigheden en/of  
onvoorziene omstandigheden!

De gemeentelijke 
basisscholen van sint-
pieters-leeuw zoeken… 
(kleuter)onderwijzer  (m/v)
IIn deze periode van coronamaatregelen, met afwezige 
personeelsleden door quarantaine of ziekte, zijn de 
gemeentelijke basisscholen op zoek naar gemotiveerde 
krachten om de continuïteit van het onderwijs te 
garanderen.

Voorwaarden
Taalvoorwaarde: In het Vlaams onderwijs, moet je de 
onderwijstaal beheersen: het Nederlands. 
Nationaliteitsvoorwaarde: Afkomstig zijn uit de Europese 
Unie of de Europese Vrijhandelsassociatie.
Diploma: 
• (Kleuter)onderwijzer. Je bent in het bezit van een 

bekwaamheidsbewijs van tenminste professionele 
bachelor (PBA) en een bewijs van pedagogische 
bekwaamheid (PBB) zoals vastgesteld in het Besluit van 
de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheids-
bewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling 
in het gewoon basisonderwijs van 27 juni 1990. 

• Ander diploma dat vereist is of voldoet en opgeno-
men is in de lijst van  bekwaamheidsbewijzen voor het 
basisonderwijs. http://data-onderwijs.vlaanderen.be/
bekwaamheidsbewijzen

Selectieprocedure & werfreserve
Na je sollicitatie word je zo snel mogelijk gecontacteerd 
voor een digitaal gesprek. Indien je geslaagd bent voor 
de selectieprocedure word je opgenomen in een werf-
reserve. Deze is geldig tot 30 juni 2021.  

Ons aanbod
Mogelijkheid tot een aanstelling in het ambt van (kleu-
ter)onderwijzer. Je wordt tewerkgesteld door het lokaal 
bestuur Sint-Pieters-Leeuw en wordt vergoed volgens de 
geldende barema’s. Daarnaast krijg je een tussenkomst 
voor woon-werkverkeer met openbaar vervoer en een 
fietspremie.

Solliciteren en infobundel
Verzend je sollicitatiebrief en CV naar  
onderwijs@sint-pieters-leeuw.be. 

dienst Onderwijs, onderwijs@sint-pieters-leeuw.be 
of T 02 371 63 60 

ALLE OPENSTAANDE VACATURES VIND JE OP 
WWW.SINT-PIETERS-LEEUW.BE/VACATURES



Heb je jouw UiTPAS 
aangekocht, maar nog geen 
mogelijkheden om erop uit 
te trekken? We helpen je 
alvast op weg! 
Ga met je kindje(s) aan de slag en kleur, 
verf, versier, kleef, glitter … deze kleurplaat! 
Lever hem in bij het Huis van het Kind, 
Arthur Quintusstraat 20, Sint-Pieters-Leeuw, 
of stuur er een foto van naar 
uitpas@sint-pieters-leeuw.be. Kom je buiten 
de openingsuren van het Huis van het 
Kind toe? Dan mag je je kleurplaat in de 
brievenbus stoppen! Vermeld zeker je naam 
en UiTPASnummer, en ontvang een punt op 
de UiTPAS die vermeld wordt!

Kleurplaat

Naam:  ........................................................................................................

UiTPASNUMMER:  ...............................................................................




