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infoLeeuw is een maandelijks uitgave van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Uitgezonderd in juli en 
augustus. Verantwoordelijke uitgever: Luc Deconinck, burgemeester, p/a Gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 11, F 02 377 72 26, luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be,  
www.sint-pieters-leeuw.be. Vormgeving en druk: Stelvio D’Houst, die Keure, Brugge. 
Coverbeeld: Tineke De Vos.

GEMEENTERAAD

26 maart om 19.30 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21.

Secretariaat, T 02 371 22 30 of 
T 02 371 22 70, www.sint-pieters-leeuw.be/
agendagemeenteraad

MARKTEN

Vrijdagmarkt Rink
Elke vrijdag van 15 tot 19 uur  
aan de Rink.

Dienst Markten, T 02 371 22 53

facebook.be/sint-pieters-leeuw

www.sint-pieters-leeuw.be

#LeeuwLeeft

VOLG ONS!

JOUW GEMEENTEBESTUUR

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

Onderwijs, Jeugd, BKO,  
Speelpleinwerking, Gezin en kinderopvang

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

Sport, Lokale economie,  
Personeel, Nutsvoorzieningen

Paul Defranc, schepen
02 371 22 09 of 0471 05 42 06
paul.defranc@sint-pieters-leeuw.be

Milieu en dierenwelzijn, 
Afvalbeleid, Vlaams beleid, Integratie, 
Gelijke kansen, Woon- en grondbeleid

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

Toerisme, Werkgelegenheid, Kunstacademie, 
Markten, foren en feestelijkheden, Ontwikkelingssamen- 
werking en lokaal mondiaal beleid, Volksgezondheid

Luc Deconinck, burgemeester
02 371 22 11
luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be

 Algemene coördinatie, Algemene  
en integrale veiligheid, Politie en brandweer, 
Financiën en begroting, Burgerlijke stand en 
bevolking, Juridische zaken, PR en communicatie

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

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

Welzijn, OCMW en sociale zaken,  
Cultuur, Bibliotheek en Erfgoed, Erediensten,  
Mobiliteit en Verkeer

Gunther Coppens, schepen
0468 10 92 86
gunther.coppens@sint-pieters-leeuw.be

Gemeentelijke gebouwen en  
begraafplaatsen, Senioren, Land- en tuinbouw,  
Archief, ICT en digitale gemeente

© Tineke De Vos 
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Beste 
Leeuwenaar
In februari gaven we jullie meer info over het meer-
jarenplan en de geplande investeringen voor 2020 - 
2025. Deze maand werpen we een blik op de inkom-
sten en uitgaven van de dagelijkse werking van onze 
gemeente. 

We kijken ook uit naar de herinrichting van de Bergen-
sesteenweg en de werken aan de kruispunten met de 
Georges Wittouckstraat en Olmenlaan die dit voorjaar 
van start gaan. Om jullie uitleg te geven over het ont-
werp, de fasering van de werken en de volgende stap-
pen in het project, nodigen we jullie uit op het infomo-
ment op donderdag 2 april. Experts staan die avond 
klaar om jullie te informeren over deze werken. Meer 
informatie vind je op pg. 6. 

Heb je bovendien mooie herinneringen aan en verha-
len over het leven rond de Bergensesteenweg? Neem 
dan zeker een kijkje op pg. 9 van Leeuw Leeft. Want op 
25 maart organiseert de dienst Erfgoed een startverga-
dering waarin we een nieuw erfgoedproject rond de 
Bergensesteenweg samen met jullie vorm geven. Neem 
alvast jullie mooiste verhalen over de steenweg mee 
zodat wij ze levendig kunnen houden. 

Een mooi verhaal delen ook Patrick en Casimir: zij 
schreven zich in voor de buddywerking ‘OP-STAP’ en 
vertellen jullie alles over de werking en de meerwaarde 
van het project. Wil je een mooie vriendschap uitbou-
wen met iemand die een duwtje in de rug kan gebrui-
ken? Sluit je dan zeker aan bij dit warme project.  
 
En wie maart zegt, denkt natuurlijk aan de jeugdboe-
kenmaand. Naar jaarlijkse gewoonte zetten we deze 
maand boeken en auteurs voor jonge lezers in de kijker. 
Maar er is een nieuwigheid; dit jaar hoef jij niet naar de 
bib, maar komt de bib naar jou! Een aanrader voor het 
hele gezin.

Tot dan!

Luc Deconinck,
burgemeester

Aankondigingen

Infomoment wegenwerken Leon Kreperlaan en 
Koning Albertplein
Midden april starten de riolerings- en wegen-
werken aan de Leon Kreperlaan en het Koning 
Albertplein. Tijdens de infosessie op maandag 
30 maart om 20 uur in het LDC Negenhof, Sint- 
Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw geven 
we meer informatie over het verloop en de 
 impact van deze werken. 

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

Update vaststelling inventaris onroerend erfgoed
Wordt jouw goed of terrein vastgesteld? Weet je 
niet wat dit precies betekent? We leggen de 
 procedure en de gevolgen graag even voor je uit 
tijdens een infomarkt op maandag 9 maart van 
17.30 tot 19.30 uur. Als eigenaar krijg je sowieso 
bericht hiervan, maar iedereen is welkom.  
Meer uitleg vind je op www.onroerenderfgoed.be/
mijn-eigendom-wordt-vastgesteld.

dienst Ruimtelijke Ordening, T 02 371 22 97, 
ruimtelijke.ordening@sint-pieters-leeuw.be

Infosessies e-loket maart
Ook in maart organiseren we infosessies e-loket:

•  woensdag 4 maart van 19 tot 20 uur in OC De 
Merselborre, schaliestraat 2, Vlezenbeek; 

•  dinsdag 17 maart van 14 tot 15 uur in LDC Negen-
hof, Sint-Stevensstraat 62, Negenmanneke. 

Deelnemen is volledig gratis, maar inschrijven is 
wel vereist. Dat kan via www.sint-pieters-leeuw.
be/infosessies-e-loket of T 02 371 63 21. Iedereen 
krijgt een kaartlezer cadeau en tijdens de sessie 
kan er geoefend worden op een laptop van de 
gemeente. Heb je een eigen laptop? Dan mag je 
deze meebrengen. Neem zeker je elektronische 
identiteitskaart en pincode mee!  

dienst Communicatie, T 02 371 63 19 of  
communicatie@sint-pieters-leeuw.be
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Meerjarenplan 2020 - 2025:  
uitgaven – inkomsten
In infoLeeuw van februari bespraken we de kerndoelstellingen van het meerjarenplan en de geplande investerin-
gen voor 2020 - 2025. Deze maand geven we graag wat inkijk in de kerncijfers van de gewone werking van ons 
lokaal bestuur voor 2020.  

Exploitatie-uitgaven
De jaarlijkse uitgaven voor de gewone werking van het 
lokale bestuur, de zogenaamde exploitatie-uitgaven, 
bedragen voor 2020, 46 miljoen euro. De grootste kost 
gaat daarbij naar de bezoldigingen van het personeel 
en de goederen en diensten die onze gemeente nodig 
heeft voor haar werking. Ook de individuele 
hulpverlening van het OCMW, de subsidies die onze 
gemeente toekent aan de politie- en 
hulpverleningszone, projecten, verenigingen … en de 
interesten van onze lopende leningen zijn grote 
kostenposten. Verder zie je in bovenstaande grafiek 
ook nog een categorie ‘andere’. Hieronder verstaan 
we bijvoorbeeld de belastingen die wij als gemeente 
zelf moeten betalen.

De komende jaren (tot 2025) evolueren deze uitgaven 
van 46 naar 50,4 miljoen euro. Dit komt door de indexa-
tie met 1% bij de goederen en diensten en 2 % op de 
rubriek van de bezoldigingen.

Aankoop van goederen en diensten: 
€ 11.815.648,19 

26 %

Werkingsuitgaven 2020:
€ 46.001.583,94

Individuele hulpverlening OCMW:
€ 1.361.827

2 %
Financiële uitgaven:
€ 1.049.342,47 

Rest

Andere: € 75.250  

14 %

Toegestane subsidies: € 6.194.763,28
Politiezone: € 3.958.526 
Hulpverleningszone: € 1.296.442 
Autonome gemeentebedrijven: 
€ 220.000
Andere (bvb. verenigingen …)

3 %

55 %

Bezoldigingen, sociale lasten, 
pensioenen: € 25.504.753
(Incl. onderwijzend personeel: 
€ 2.782.000)

Lorem ipsum
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Projectie van de totale uitgaven 2020 - 2025
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Exploitatie-inkomsten 
Om het geheel van deze uitgaven te financieren, gene-
reren we als lokaal bestuur natuurlijk ook ontvangsten. 
Voor 2020 werden deze ontvangsten geraamd op 
50,2 miljoen euro waarvan 24,1 miljoen euro of 45,5 % uit 
belastingen. 

Het tarief van de personenbelasting, zijnde 7,4 %, blijft 
ongewijzigd ten opzichte van de vorige jaren. Ook de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing 
– 566,75 opcentiemen – blijven ongewijzigd. Enkel voor 
de industriële kadastrale inkomens worden de 
opcentiemen op 740 opcentiemen gebracht, terwijl de 
gemeentelijke bedrijfsbelasting werd afgeschaft. 

De overige 54,5 % van de ontvangsten halen we voor-
namelijk uit subsidies waaronder het gemeentefonds 
(7.351.513 euro). Nieuw vanaf dit jaar is de subsidie 
‘open ruimte’ die voor 2020, 95.348 euro bedraagt. 

Het geraamde verschil tussen de ontvangsten en de 
uitgaven van de gewone werking bedraagt 
4.186.476,94 euro. Dit overschot dient om de investerin-

gen in de infrastructuur, ook de ‘buitengewone uitga-
ven’ genoemd, te betalen. In het vorige nummer van 
infoLeeuw kon je deze investeringen, gepland voor de 
periode 2020 -2025 alvast ontdekken. 

Wil je het volledige meerjarenplan samen met de uit-
gaven en ontvangsten nalezen? Dat kan op 
www.sint-pieters-leeuw.be/meerjarenplan-2020-2025. 

Gemeentefonds: € 7.351.513,00

48 %
Fiscale ontvangsten en boetes:
€ 24.137.569,72

Rest
Recuperatie
Individuele hulpverlening:
€ 54.000

Ontvangsten werking:
€ 7.897.259 

16 %

2 %
Andere 
Operationele ontvangsten:
€ 844.690

3 %
Financiële ontvangsten:
€ 1.520.771,79

Werkingsontvangsten 2020: 
€ 50.188.060,88

31 %

Werkingssubsidies: € 15.733.770,37
Algemene: € 9.336.570

Gemeentefonds: € 7.351.513,00

Specifieke: € 6.397.200,37
Vlaamse overheid: € 1.985.057

Federale overheid: € 266.500
Vlaamse overheid: € 6.130.700,37
(incl. onderwijzend personeel)

Aanvullende belastingen: € 20.713.049,72

Andere belastingen/ boetes: € 3.424.520
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Donderdag 2 april 
Infomoment herinrichting Bergensesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van 
de Vlaamse gewest- en snelwegen, Aquafin en de 
gemeente Sint-Pieters-Leeuw plannen een herinrichting 
van de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw. 
Op donderdag 2 april kan je vanaf 16 uur in Zonnig 
Leven terecht voor een infomoment rond de 
herinrichting van deze gewestweg. 

Herinrichting kruispunten Georges Wittouckstraat en 
Olmenlaan
In het voorjaar 2020 starten we met de herinrichting 
van de kruispunten van de Bergensesteenweg met de 
Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan. Hier worden 
het kruispunt, het tussenliggende wegvak en de 
riolering volledig vernieuwd.

De heringerichte Bergensesteenweg
De Bergensesteenweg (vanaf het kruispunt van de 
Ruisbroeksesteenweg tot grondgebied Anderlecht) krijgt 
met de herinrichting veilige en afgebakende fiets- en 
voetpaden. Ook het autoverkeer zal vlotter rijden. 
Parallelle wegen (zgn. ventwegen) zullen het aantal 
kruisende bewegingen van voertuigen verminderen en 
zorgen voor meer veiligheid en leefbaarheid. We zorgen 
voor een fraaie Bergensesteenweg die aangenamer is 
om er te wonen, winkelen en werken. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer nodigt je uit voor 
een infomoment op donderdag 2 april in zaal Zonnig 
Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198, 1600 Sint- 
Pieters-Leeuw. Experten staan er voor je klaar om 
meer uitleg te geven bij het ontwerp, de fasering van 
de werken, de volgende stappen in het project en 
de hinder die omwonenden mogelijk kunnen onder-
vinden.

Vanaf 16 tot 21 uur tonen we doorlopend een 
presentatie met beelden van de toekomstige 
Bergensesteenweg, gevolgd door een bezoek aan de 
tentoonstellings ruimte. De presentatie om 20 uur wordt 
voorbehouden voor de handelaars en bedrijven uit de 
buurt. Tijdens dit uur geven Unizo en Voka bijkomende 
informatie over eventuele maatregelen die getroffen 
kunnen worden om tegemoet te komen aan de 
impact van de werken. 

Drie opdrachtgevers voor één globaal project
De herinrichting van de Bergensesteenweg, een 
gewestweg, is een samenwerking tussen verschillende 
partners. Zo staat Aquafin in voor de riolering van de 
herinrichting en is het Agentschap Wegen en Verkeer 
verantwoordelijk voor de wegenis van het project. De 
gemeente Sint-Pieters-Leeuw zorgt voor de aanleg van 
voetpaden, groen en straatmeubilair.

Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, 
www.wegenenverkeer.be/bergensesteenweg-sint-
pieters-leeuw. of dienst Mobiliteit, Pastorijstraat 21, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 92,  
mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be 
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Je kind inschrijven in een school 
In onze regio werken de scholen van alle netten met 
een online aanmeldingssysteem. Zo willen we iedereen 
gelijke kansen geven om zijn kind in te schrijven en 
vermijden we wachtrijen aan de schoolpoorten. 

Welke kinderen meld je aan? 
• Alle kinderen geboren in 2018, ook kinderen geboren 

in november of december 2018 die pas in september 
2021 naar school gaan.

• Alle kinderen die willen instappen in een nieuwe 
kleuterschool of lagere school in het schooljaar 2020-
2021.

• Alle leerlingen die starten in het 1ste jaar gewoon 
secundair onderwijs (1A of 1B). 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld? 
Basisonderwijs: na de aanmeldingsperiode wordt voor 
elke school een rangorde bepaald voor alle kinderen 
die zijn aangemeld. Aan de hand van enkele vragen 
wordt voor ieder kind bepaald of het een indicator-
leerling of een niet-indicatorleerling is. Alle aange-
melde kinderen worden gerangschikt volgens twee 
criteria: schoolkeuze en afstand tot de school. In de 
mate van het mogelijke worden de kinderen toege-
wezen aan de school van hun eerste keuze. Zijn er niet 
voldoende plaatsen beschikbaar, dan krijgen de 
kinderen die het dichtst bij de school wonen voorrang. 
Hou hiermee rekening bij de aanmelding.

Secundair onderwijs: de ordening van de aangemelde 
leerlingen gebeurt in de eerste plaats op basis van de 
schoolkeuze. Als er onvoldoende vrije plaatsen zijn, wijst 
de computer de leerlingen binnen de gemaakte 
schoolkeuzes toe aan de hand van een toevalsnummer. 

Deelnemende scholen
Alle kleuterscholen en lagere scholen van alle netten 
van Beersel, Halle, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-
Leeuw. Alle secundaire scholen van alle netten van 
Beersel, Halle en Sint-Genesius-Rode. 

Via de LOP-deskundige op het mailadres  
greet.marcelis@ond.vlaanderen.be, T 02 553 14 69  
of via de dienst Onderwijs, T 02 371 22 38. Je kan  
ook een kijkje nemen op de website  
www.basisschool-aanmelden.be, www.secundair-
aanmelden.be voor meer informatie of op de website 
van de school.

Eerst aanmelden, dan inschrijven

Je kind inschrijven verloopt in twee stappen. 

1. Aanmelden: je meldt je kind aan via de website 
www.basisschool-aanmelden.be (basisonderwijs) 
of www.aanmelden.school (secundair onderwijs)
en geeft je voorkeurscholen door. Doe dit voor 
meerdere scholen; zo vermijd je dat er geen 
school kan worden toegekend.

Opgelet: het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, 
is niet belangrijk (de volgorde van aanmelden 
speelt geen rol bij de toewijzing van een school), 
zolang het maar tijdens de aanmeldperiode 
gebeurt. 

Aanmelden voor het basisonderwijs: maandag 
2 maart (10 uur) tot dinsdag 31 maart (16 uur).

Aanmelden voor het secundair onderwijs: 
maandag 30 maart (14 uur) tot vrijdag 24 april 
(14 uur).

2. Inschrijven: je ontvangt een brief of e-mail met 
de gegevens van de school waar je je kind kunt 
inschrijven. Daarna maak je een afspraak met 
de school. De inschrijving is definitief wanneer je 
de leerlingenfiche hebt ingevuld in de school 
zelf. Dit betekent dat je akkoord gaat met het 
schoolregle ment en het pedagogisch project 
van de school. 

Inschrijven basisonderwijs: in de school van 
maandag 4 mei tot dinsdag 26 mei.

Inschrijven secundair onderwijs: in de school van 
woensdag 13 mei tot woensdag 5 juni. 

Opgelet: kinderen die niet zijn aangemeld en 
ingeschreven tijdens deze periodes kunnen enkel 
nog worden ingeschreven vanaf woensdag 3 juni 
(basisonderwijs) of vanaf woensdag 13 mei 
(secundair onderwijs), wanneer de vrije 
inschrijvingsperiode start. Op dat moment zullen 
de meeste plaatsen echter ingenomen zijn.
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28 maart tot 26 april
Zwerfvuilactie: op 5 minuten proper! 

Wist je dat? 

 Er in 2019, 400 Leeuwenaren deelnamen 
aan de zwerfvuilacties? Dat zijn er bijna 
dubbel zoveel als in 2018! Toen telden we 
206 deelnemers uit Sint-Pieters-Leeuw.

 Er in 2019, 75 verschillende 
zwerfvuilcampagnes op poten werden 
gezet? Dat zijn er maar liefst 40 meer dan 
het jaar voordien. 

 Onze diensten per jaar zo’n 300 ton 
zwerf vuil ophalen en 150 ton aan 
sluikstort?

 Onze gemeente in 2019 de pakkans op 
sluikstort vergrootte door de installatie 
van verborgen camera’s? 

 Er sinds de komst van deze verborgen 
camera’s al 302 GAS-boetes tegen 
sluikstorten werden uitgeschreven?

 Wij iedereen willen bedanken die 
verleden jaar heeft deelgenomen en 
hopen dat het succes van de 
zwerfvuilactie ook dit jaar onverminderd 
doorgaat? 

Milieudienst, T 02 371 63 54,  
leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be,  
www.sint-pieters-leeuw.be/zwerfvuilactie,
www.intradura.be

Slingert er zwerfvuil rond in je straat of wijk? Ontsiert afval jouw 
buurt? Sla dan samen met je buren de handen in elkaar en maak 
je straat in geen tijd schoon met de zwerfvuilactie ‘Op 5 minuten 
proper’. 

De strijd tegen zwerfvuil barst weer los! De gemeenten Sint-Pieters-
Leeuw, Beersel, Dilbeek en Halle bundelen de krachten tegen 
zwerfvuil en roepen de hulp in van alle inwoners. Met een kleine 
inspanning van iedereen maken we al onze straten in een 
handomdraai weer proper. 

Alle straten zwerfvuilvrij, dat zijn 1.526 km verspreid over de 
deelnemende gemeente en meteen hét doel van deze 
campagne. Als we allemaal de handen uit de mouwen steken en 
5 minuutjes mee opruimen zijn die 1.526 km haalbaar!

Leeuw helpt mee in de strijd
Toon jouw engagement en registreer de straten die je opruimt. 
Heb je familie, vrienden, buren, klasgenoten, collega’s … 
aangesproken en de straten gekozen die jullie samen willen 
schoonmaken? Wij zorgen voor handschoenen, afvaltangen, en 
-zakken, fluovestjes en komen de gevulde zwerfvuilzakken 
ophalen.

Win een ballonvaart! 
Wie meedoet krijgt er een propere straat en een leuk geschenk 
voor terug. Daarnaast wint één deelnemer een ballonvaart voor 
2 personen. De ideale manier om de propere straten vanuit de 
lucht te aanschouwen. 

Vele handen maken licht werk. 
Doe daarom samen met je buren mee aan de zwerfvuilactie.

Sla de handen in elkaar en maak alle straten op 5 minuten proper. 

Meedoen? Surf naar www.intradura.be

ALLE STRATEN
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Ontruiming niet-geconcedeerde graven op de begraaf-
plaatsen van Zuun, Ruisbroek en Vlezenbeek

De gemeente zet in op een goed beheer van haar 
begraafplaatsen. Dit houdt in dat graven na het 
verlopen van de termijn worden verwijderd.  Een niet-
geconcedeerd graf, dus een gratis graf, moet bvb. 
minstens 10 jaar worden bewaard en mag pas worden 
verwijderd een jaar na bekendmaking van de beslissing 
tot verwijdering. De bekendmaking gebeurt zowel aan 
het graf als aan de ingangen van de begraafplaatsen. 

Tijdens de periode van bekendmaking 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 daarvoor 
contact op met Manuella Brisaert, T 02 371 22 19,  
manuella.brisaert@sint-pieters-leeuw.be. 

In zitting van 9 december 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen de procedure voor 
ontruiming van de niet-geconcedeerde, gratis, graven op te starten : 

Begraafplaats Zuun:  
• Perk 1: rij 6 t.e.m. 22;
• Perk 10: rij 11 t.e.m. 15;
• Perk 12: rij 4 t.e.m. 7.

Begraafplaats Ruisbroek : 
• Perk 5: rij 3 t.e.m. 11, rij 14 en 15, 

rij 17 en 18;
• Perk 8: rij 3 t.e.m. 6, rij 8 t.e.m. 14;
• Perk 11: rij 19 t.e.m. 21;
• Perk 12: rij 2 t.e.m. 5, rij 10 t.e.m. 12.

Begraafplaats Vlezenbeek : 
• Perk 8: rij 8.

Vanaf 31 maart worden de nabestaanden van de 
procedure tot ontruiming op de hoogte gebracht door 
middel van :
 - 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.

De nabestaanden beschikken vanaf 31 maart 2020 
over een periode van 1 jaar om de grafzerken en/of 
voorwerpen op de grafzerken van de overledenen weg 
te halen. In het voorjaar van 2021 worden de resterende 
voorwerpen op de grafzerken, evenals de 
grafmonumenten zelf  verwijderd.

Burgerlijke Stand , Pastorijstraat 21, 1600 Sint-
Pieters-Leeuw, T 02 371 22 45 of T 02 371 22 13

© Communicatiedienst Sint-Pieters-Leeuw 
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‘OP-STAP’ met de buddywerking
Verleden jaar startte onze gemeente met het project 
OP-STAP, een buddy-werking die zich richt op 
kwetsbare personen zoals mensen in kansarmoede, in 
sociaal isolement, nieuwkomers … Vandaag draait het 
project op volle toeren en spreken de buddy’s regel-
matig af om leuke dingen te doen: wandelen, een kop 
koffie drinken, samen een uitstap maken … De buddy’s 
dragen bij tot het zelfvertrouwen, welbevinden en de 
algemene kwaliteit van het leven. Twee buddy’s, 
Patrick en Casimir, stapten vol overgave in dit avontuur 
en getuigen over hun ervaring. 

De meerwaarde van het project
Wegens gezondheidsproblemen zit werken er al even 
niet meer in voor Patrick maar dat houdt hem niet 
tegen om zich sociaal te engageren: ‘Mensen die me 
kennen weten dat ik altijd werk aan nieuwe projecten 
die een verbetering kunnen betekenen voor onze 
samenleving. Met dit project kan ik iemand helpen 
door een luisterend oor te bieden. Het is leuk om mee 
te doen aan acties voor goede doelen maar ik vind 
het nog leuker om iemand rechtstreeks te kunnen 
helpen’, zegt Patrick. 

Voor Casimir is de vriendschap die uit het project is 
ontstaan onbetaalbaar: ‘Dit project heeft me uit mijn 
sociaal isolement gehaald. Op een bepaalde leeftijd 
word je kwetsbaarder. Het gebrek aan gezelschap kan 
voor stress zorgen en zelfs leiden tot depressie. Door dit 
project heb ik iemand die naar me luistert, iemand 
waarmee ik mijn vreugden en zorgen kan delen. Ik ben 
bevrijd van de eenzaamheid.’

“Dit project heeft me uit mijn 

sociaal isolement gehaald.  

Ik voel me terug ‘mens’ en 

heb weer hoop gekregen” 

(CASIMIR)

Leren van elkaar
Het duo werd in het najaar 2019 door Michelle 
Greitemann, de coördinator van OP-STAP, aan elkaar 
gekoppeld en in die korte tijd hebben ze veel van 
elkaar opgestoken en leuke herinneringen 
opgebouwd: ‘Ik ben aangenaam verrast over het 
intellectueel niveau van Casimir. Je mag mensen nooit 

onderschatten! In Congo studeerde hij economie en 
werkte hij voor de Verenigde Naties. We hebben dan 
ook erg veel interessante gesprekken. We praten 
werkelijk over alles! Over de geschiedenis van België en 
die van Congo, over de actualiteit in Congo en hoe wij 
die voorgeschoteld krijgen in Belgische kranten, over 
cultuur, politiek, filosofie … Daarenboven is Casimir ook 
erg zorgzaam en met mij begaan.

De gesprekken die beide heren hebben, zijn ook voor 
Casimir het mooiste aan het project: ‘Door veel met 
Patrick te praten kan ik mijn Nederlands oefenen en 
verbeteren. De culturele uitstapjes helpen me dan 
weer om me verder te integreren in Sint-Pieters-Leeuw. 
Ik vind het enorm belangrijk dat ik alle uithoeken van 
de gemeente ken, zodat ik begrijp hoe de gemeen-
schap hier in elkaar zit en ik er zelf ook kan inpassen. 
Alle thema’s over de gemeente interesseren me dan 
ook; het nieuws, politieke-, maatschappelijke- en 
culturele aspecten … Ik vind het hier ook erg mooi: 
ondanks het slechte weer maakten we onlangs een 
lange wandeling door het Coloma-park. Tijdens dat 

© Tineke De Vos 
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uitje hadden we zeer verrijkende uitwisselingen 
over culturele, historische, ecologische en 
politieke problemen. 

“Je mag anderen nooit 

onderschatten. Ik heb al 

zoveel geleerd van 

Casimir” 

(PATRICK)

Mooie herinneringen opbouwen
Niet alleen Casimir raadt het project aan 
iedereen aan. Ook Patrick is blij dat hij de stap 
naar vrijwilligers  werk heeft gezet en het OP-STAP-
avontuur is aange gaan: ‘Ik raad dit project aan 
iedereen aan! Het geeft een ongelofelijk goed 
gevoel om te weten dat je iemand kan 
oppeppen met enkele woorden. Een uitstap, een 
koffie gaan drinken, een wandeling … is vaak al 
meer dan genoeg. Bovendien krijg je zoveel 
respect in de plaats en leer je zelf ook bij. Ik heb 
heel veel geleerd over de Congolese cultuur, 
over sport, religie, geschiedenis, politiek … En 
vooral; ik heb geleerd om te relativeren. Casimir 
klaagt nooit en staat ondanks alles zeer positief in 
het leven. Hij heeft me geleerd dat klagen niet 
helpt en dat we het hier echt goed hebben. Je 
mag anderen werkelijk nooit onderschatten; van 
iedereen kan je bijleren! 

Casimir: ‘Dit project plaatst de mens en zijn 
ontwikkeling boven alle andere waarden! Ik voel 
me terug ‘mens’ en heb weer hoop gekregen.’ 

OPROEP
Ben jij sociaal aangelegd en sta je met een 
open geest in het leven? 
Heb je na deze getuigenis ook zin gekregen 
om buddy te worden? Neem dan zeker 
contact op voor een kennismakingsgesprek. 
We bieden je een voorbereidende vorming, 
de mogelijkheid tot supervisies en bijscholing, 
permanente ondersteuning, een verzekering 
en bovenal een toffe ervaring! 

Coördinator OP-STAP, Michelle Greitemann, 
Fabriekstraat 1b, 1601 Sint-Pieters-leeuw, 
T 02 371 03 64,  
michelle.greitemann@sint-pieters-leeuw.be 

Zondag 1 maart
Opendeurdag LDC Meander  
en WZC Zilverlinde

Op zondag 1 maart openen het Lokaal Dienstencentrum 
Meander en het woonzorgcentrum Zilverlinde hun deuren! 
Ontmoet elkaar en maak kennis met de verschillende 
diensten. 

Om 12 uur kan je in de ontmoetingsruimte van de 
Meander genieten van een heerlijk menu. Voor 7,5 euro 
krijg je soep, vol-au-vent met kroketjes en een drankje. 
Vooraf wel even inschrijven! Van 13 tot 18 uur kan je dan 
weer genieten van een heerlijk drankje en gebak. De 
zingende ober zorgt voor de nodige ambiance! 

Om 14 uur volgt er in het foyer een infomoment over de 
nieuwe assistentiewoningen in Zuun en een vierde lokaal 
dienstencentrum voor Leeuw centrum. Vanaf 15.30 uur 
kan je dan weer in het vormingslokaal terecht voor een 
infomoment rond het buurtpark en de belevingstuin. Ben 
Nechelput van het Regionaal Landschap Pajottenland 
praat het infomoment aan elkaar. 

Wil je graag rondgeleid worden door de verschillende 
diensten van het woonzorgcentrum? Dat kan tijdens onze 
rondleidingen om 14 en om 15 uur. 

Doorlopend vind je in de vergaderzaal verschillende 
infostanden rond dementie, mantelzorg, thuiszorg … 

Graag tot dan!

 LDC Meander, Wenke Peetroons,  
Wenke.peetroons@sint-pieters-leeuw.be, T 02 370 88 80  
of WZC Zilverlinde T 02 370 88 00, Welzijnsweg 2,  
1600 Sint-Pieters-Leeuw 
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HOOFDMAATSCHAPPELIJK ASSISTENT  (m/v) B4-B5/Voltijds 

MILIEUAMBTENAAR (m/v) B1-B3/Voltijds  

DESKUNDIGE CULTUUR (m/v) B1-B3/Deeltijds

CELLEIDER PATRIMONIUM (m/v) C1-C3/Voltijds

GEMEENSCHAPSWACHT/VASTSTELLER (m/v) C1-C3/Voltijds

ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS (m/v) C1-C3/Vol- of deeltijds

Infobundel
Meer weten over deze contractuele functies van 
onbepaalde duur en de voorwaarden? Download de 
infobundel www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of 
vraag ze op via T 02 371 63 62 of T 02 371 22 47 
personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be.

Voorwaarden
Taalvoorwaarde: voldoen aan vereiste over taalkennis 
opgelegd door wetten op gebruik der talen in 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966.
Nationaliteitsvoorwaarde: wereldburger zijn.
Diplomavoorwaarden:
• Hoofdmaatschappelijk assistent voor het Sociaal Huis: 

je moet beschikken over een bachelor diploma 
maatschappelijk assistent. Daarnaast moet je ook 
beschikken over 4 jaar relevante beroepservaring.

• Milieuambtenaar en deskundige cultuur: beschikken 
over een bachelordiploma ofwel een diploma van 
het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee 
gelijkgesteld onderwijs.

• Celleider Patrimonium en administratief medewerker: 
beschikken over een diploma secundair onderwijs of 
daarmee gelijkgesteld onderwijs.

• Gemeenschapswacht: beschikken over een diploma 
secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 
onderwijs. Als aanvullende voorwaarde moet je 
ofwel in het bezit zijn van het attest gemeenschaps-
wachter – vaststeller dat vereist is om deze functie te 
mogen uitoefenen of dit attest behalen na het 
afronden van de opleiding.

Selectieprocedure & werfreserve
Indien je geslaagd bent voor de vergelijkende selectie-
procedure word je volgens je behaalde resultaat 
opgenomen in een werfreserve met een geldigheids-
duur van 1 jaar, maximum verlengbaar met 2 jaar.  
De selecties worden begeven bij procedures van 
aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit 
en gaan door in mei 2020.

Ons aanbod
• Aantrekkelijke verlofregeling.
• Verloning met validatie van relevante beroeps-

ervaring.
• Maaltijdcheques (8 €/gewerkte dag).
• Tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar 

vervoer, fietspremie, hospitalisatieverzekering.
• Aanvullend pensioen (3%).
• Begeleiding en omkadering voor een goede start. 
• Een uitdagende en boeiende job. 
• De ruimte om met het team vernieuwende ideeën uit 

te werken en samen te zorgen voor de positieve 
uitstraling van onze gemeente. 

Solliciteren 
Vul het sollicitatieformulier digitaal in via www.sint-
pieters-leeuw.be/vacatures en laad je diploma samen 
met je motivatiebrief op. 

Heb je geen internet stuur het sollicitatieformulier 
samen met een kopie van je diploma en motivatiebrief 
op per post gericht aan het college van burgemeester 
en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-
Leeuw of geef ze tegen ontvangstbewijs af op de 
personeelsdienst. 
E-mailen mag ook: sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be

De poststempel of de ontvangstdatum van het digitaal 
sollicitatieformulier/e-mailbericht geldt als bewijs.

Op 31 maart 2020 sluiten we deze vacatures af en aan-
vaarden wij voor deze functies geen kandidaturen meer.
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Jubilarissen

Yuejiu Zangh en Qiaoqiao Lian

GOUDEN BRUILOFT / 18 DECEMBER

DIAMANTEN BRUILOFT / 16 JANUARI
Favaits Louis en Bombois Irène

100 JAAR / 8 JANUARI
Roosemont Jan Baptist

Wij werken aan …

> Aanleg fietspaden Pepingensesteenweg
Fase 2b Pepingensesteenweg.
Doorgaand verkeer onderbroken.

12 november 2019 30 april 2020

> Fabriekstraat fase 2
Riolerings- en wegenwerken.
Doorgaand verkeer onderbroken.

augustus 2019 voorjaar 2021

 Deel 2a van Wandelingstraat tot Laekebeeklaan
19 augustus 2019 7 februari 2020

Deel 2b van Laekebeeklaan tot Bevrijdingsstraat
27 januari 2020 29 mei 2020

> Kerkstraat/Pieter Cornelisstraat  
(ter hoogte van nieuwbouw VMSW)
Wegenwerken.

17 januari 2020 27 maart 2020

> Drie fonteinenbrug
Wegenwerken.
Doorgaand verkeer onderbroken langs de  
Eugene Ghijsstraat.

6 januari 2020 27 maart 2020

> Leon Kreperlaan
Riolerings- en wegenwerken.
Doorgaand verkeer onderbroken.

midden april 2020 

De vermelde begin- en einddata kunnen steeds wijzigen 
door ongunstige weersomstandigheden.

Fase 2b Pepingensesteenweg


