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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
0471 88 86 37 
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

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

Gemeenteraad op 25 maart 
om 20 uur.

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

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

Dienst Markten, T 02 371 22 53

GEMEENTERAAD

MARKTEN

VOLG ONS!

facebook.be/sint-pieters-leeuw

www.sint-pieters-leeuw.be

#LeeuwLeeft
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Beste Leeuwenaar
Onze Leeuwse verenigingen … we dragen ze een warm 
hart toe! Ze brengen mensen samen en dragen bij aan 
een warme samenleving. Het Leeuwse gemeente-
bestuur schat haar werkingen naar waarde en is opge-
togen om via vernieuwde subsidiereglementen nog 
meer voor haar erkende verenigingen te kunnen bete-
kenen. Zo werden de totale bedragen van de subsidies 
immers verhoogd met minstens 5 %!  Ook het subsidiere-
glement van de jeugdverenigingen werd grondig aan-
gepast. Je leest er alles over in Leeuw Leeft. 

Ook veiligheid in het verkeer vinden we erg belangrijk! 
Zeker nu er in corona-tijden heel wat wordt gefietst. 
Om meer aandacht te vragen voor onze fietsers stapt 
onze gemeente mee in de grote fietsveiligheidscam-
pagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 
Met deze campagne willen we fietsers én automobilis-
ten positief aanmoedigen door elkaar te bedanken 
voor de kleine inspanningen die ze leveren in het ver-
keer. Wie weet neem jij dan ook wel af en toe de fiets? 
Dat zou alvast goed nieuws zijn, want onze gemeente 
ondertekende de burgemeestersconvenant voor 
 Klimaat en Energie. Hiermee engageren we ons om 
tegen 2030, 40 % minder CO2 uit te stoten ten opzichte 
van 2011. 

Het is maart en we weten wat dat wil zeggen; jeugd-
boekenmaand! Normaal staan er tal van leuke activitei-
ten op het programma en ontmoeten kinderen en 
jongeren elkaar in grote getalen in de bib. Ik denk niet 
dat ik jullie nog moet vertellen wat er dit jaar roet in het 
eten gooit, maar ik vertel jullie wél graag dat onze bib 
voor hele mooie alternatieven heeft gezorgd! Toegege-
ven, het is niet hetzelfde als elkaar in levende lijven ont-
moeten over een goed boek, maar de leuke verteltocht 
en de mooie reeks aan spelletjes die je deze maand in 
Leeuw Leeft terugvindt, verzachten hopelijk een beetje 
dat gemis. Als gemeentebestuur zijn we oprecht trots op 
de inspanningen die de Leeuwse kinderen en jongeren 
in deze moeilijke periode moeten leveren! We zijn er ons 
van bewust dat er heel wat van jullie wordt gevraagd. 
We hopen dan ook écht met jullie mee dat dit de laat-
ste loodjes mogen zijn … 

Veel leesplezier!

Jan Desmeth,
burgemeester

Aankondigingen

 Inwoners van Leeuw naar De Bres 
in Halle voor vaccinatie tegen Covid-19 
De inwoners van Sint-Pieters-Leeuw, Halle en 
 Pepingen worden binnenkort gevaccineerd in 
sportcomplex De Bres in Halle. Voor de Leeuwe-
naren komen er shuttle-diensten en vervoer op 
maat van en naar het vaccinatiecentrum De 
Bres. Mensen die het moeilijk hebben of minder 
mobiel zijn, kunnen beroep doen op aangepast 
vervoer. Wie hiervan gebruik wenst te maken, 
kan contact opnemen met de lokale diensten-
centra. Parkeerplaatsen zullen bovendien overal 
gratis zijn.

De vaccinaties gebeuren op uitnodiging.  
Je krijgt hiervoor dus een persoonlijke brief in de 
bus!

Op www.vaccinatiezennevallei.be kan je alle 
praktische informatie nalezen, vind je het laatste 
nieuws rond de vaccinaties en een lijst met veel-
gestelde vragen. Ook wij gaan volgende 
maand in infoLeeuw dieper in op het verloop 
van de vaccinaties tegen Covid-19.

 Digitale info-avond OP-STAP
Zin in sociaal contact? Ga je graag op stap en 
heb je een luisterend oor? Dan ben jij de per-
soon die we zoeken! Het buddyproject OP-STAP 
verbindt mensen in kwetsbare situaties met 
 vrijwilligers. In duo gaan ze op stap om koffie te 
drinken, te wandelen, een babbel te doen … 
Ontspanning staat centraal! Wil jij ook graag 
 vrijwilliger worden? Kom dan zeker naar onze 
digitale info-avond op donderdag 18 maart 
om 20 uur!
 
Interesse? Stuur een mailtje naar
michelle.greitemann@sint-pieters-leeuw.be 
dan ontvang je de vergaderlink! Tot dan.
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Fietsveiligheidscampagne: 
samen veilig op de fiets!

Vanaf 22 maart geven we het startschot van een grote 
fietsveiligheidscampagne, een initiatief van de VSV 
(Vlaamse Stichting Verkeerskunde) waar we op inteken-
den. Want in Sint-Pieters-Leeuw wordt er heel wat afge-
fietst. Zeker het voorbije jaar viel dat meer dan ooit op. 
En dat willen we warm blijven aanmoedigen! Want fiet-
sen levert alleen maar voordelen op. 

Daarom doen we er alles aan om dat voor iedereen zo 
veilig mogelijk te laten verlopen. Met veilige infrastruc-
tuur en nu dus ook met een campagne waarbij we jouw 
hulp nodig hebben. Want jij kan mee het verschil 
maken!

Binnenkort vind je op toepasselijke plaatsen of kruispun-
ten verschillende borden die ons eraan doen herinneren 
om het veilig te houden voor elkaar. Denk maar aan de 
fietsoversteekplaats op de Postweg waar we fietsers er 
attent op maken dat ze voorrang moeten verlenen aan 

automobilisten of aan het kruispunt van de Victor Non-
nemanstraat met de Hoogstraat waar we automobilis-
ten vragen om extra op fietsers te letten voor ze afslaan. 

We verspreiden positieve boodschappen waarin fietsers 
en automobilisten elkaar bedanken en aanmoedigen 
om rekening te houden met elkaar. We geven kleine 
geheugensteuntjes en vragen om minimale inspannin-
gen om het veilig te houden voor elkaar. Samen maken 
we het verschil!

Als fietser kan je je eigen veiligheid een pak verhogen 
door zichtbaar te zijn of door voorspelbaar te zijn voor 
andere bestuurders en duidelijk op voorhand aan te 
geven wat je van plan bent. Maar uit ongevallencijfers 
blijkt dat autobestuurders ook heel vaak onvoorzichtig 
zijn en zo fietsers in gevaar brengen. Verplaats je even in 
de rol van de andere en lever die kleine inspanning voor 
elkaar en voor jezelf.

Welke borden zal je zoal zien? 

Voor autobestuurders
• Kijk uit voor fietsers als je afslaat.
• Hou een veilige afstand als je fietsers inhaalt of 

kruist.
• Hou het fietspad vrij. 

Voor fietsers
• Zet je fietslicht aan. 
• Verleen (hier) voorrang aan autobestuurders. 
• Rij trager in de buurt van andere fietsers.

Bedankt fietser
dat je je licht aanzet
als het donker is.

Bedankt chau�eur
dat je me op een 
veilige afstand 
passeert.

Vacature

dienst Mobiliteit, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 
T 02 371 22 92, mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be 
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Ga voor een duurzame 
leveringsmethode:
verzend en ontvang je pakjes
vanuit de pakjesautomaten 
in onze gemeente

De 
 mammobiel 
staat vanaf 
22 maart terug 
op de  parking 
van het 
 gemeentehuis!
 
Elk jaar wordt in Vlaanderen bij 
6.000 vrouwen borstkanker ont-
dekt. 8 op 10 vrouwen overleven 
de ziekte, dankzij vroege opspo-
ring. Geef daarom aandacht 
aan het Bevolkingsonderzoek 
Borstkanker. 

Een vroegtijdige opsporing van 
borstkanker is van levensbelang. 
Tweejaarlijks komt dan ook de 
mammobiel naar Sint-Pieters-
Leeuw.

Door de coronacrisis moest de 
borstkankerscreening tijdelijk uit-
gesteld worden. Maar gelukkig 
kunnen de onderzoeken terug 
veilig doorgaan!

Vanaf maandag 22 maart tot en 
met donderdag 1 april staat de 
mammobiel achteraan op de 
parking van het gemeentehuis, 
Pastorijstraat 21 in 1600 Sint- 
Pieters-Leeuw.

Dames die in aanmerking 
komen voor een gratis scree-
ningsmammografie in de mam-
mobiel, krijgen een persoonlijke 
uitnodiging thuis toegestuurd.

                                            
Erik Devillé, dienst Welzijn, 
T 02 371 03 49 of 
erik.deville@sint-pieters-leeuw.be

In december plaatste onze 
gemeente pakjesautomaten met 
70 lockers aan het gemeentehuis, 
het Wildersportcomplex en het sta-
tion van Ruisbroek. Zo kan je als 
inwoner 24 uur per dag en 7 op 7 je 
pakje afhalen! Bovendien bieden 
de automaten ook voor handelaars 
heel wat voordelen want ook zij 
kunnen er zelf bestellingen klaarleg-
gen zodat klanten buiten de ope-
ningsuren hun pakje kunnen 
afhalen.

Hoe haal je je pakje af? Heel 
simpel! Scan aan de automaat de 
QR-code die je ontvangt van zodra 
je pakje geleverd is. De locker met 
jouw zending opent automatisch.

Naast het afhalen van pakjes kan je 
ook zelf pakjes verzenden.

Duurzame leveringsmethode
Leveringen in een pakjesautomaat 
zijn veel ecologischer dan thuisleve-
ringen! De leveringen die bestemd 
zijn voor een pakjesautomaat 
worden door de logistieke partner 
gebundeld en in één stop afgele-

verd in plaats van naar verschil-
lende adressen. Zo dragen we bij 
aan het verminderen van de 
CO2-uitstoot en bieden we alvast 
een eerste antwoord op de groei-
ende stroom van leveringen. 
Vandaag rijden meerdere bestel-
wagens elke dag opnieuw dezelfde 
wijken in om pakjes af te leveren. 
Met de installatie van pakjesauto-
maten bereiken we een meer duur-
zame oplossing die de verkeers - 
stromen toch wat doen afnemen.

Een vliegende start
Het gebruik van de pakjesautoma-
ten kende in januari 2021 een 
 vliegende start! Zo ontvingen en 
verzonden jullie die eerste weken al 
755 pakjes! De meeste pakjes (312) 
werden verzonden en opgehaald 
vanuit de lockers aan het gemeen-
tehuis. Vanuit de pakjesautomaat 
aan het station van Ruisbroek 
werden 238 pakjes verzonden en 
opgehaald en ook de automaat 
aan het Wildersportcomplex werd 
met 205 pakjes voor de maand 
januari goed benuttigd! 

Een weetje: gemiddeld duurt het 
ongeveer 3 maanden eer er per 
locker 300 pakjes geleverd en/of 
verzonden worden. Heel wat 
mensen vonden dus al de weg naar 
deze alternatieve, duurzame leve-
ringsmethode. Dat kunnen we als 
gemeentebestuur natuurlijk alleen 
maar toejuichen!

5NIEUWS



infoleeuw

6 MILIEU EN KLIMAAT

Sint-Pieters-Leeuw: pilootgemeente om  asbest 
verpakkingsmateriaal aan te bieden 

Vanaf 1 februari is het 
verplicht om asbest 
verpakt aan te leveren 
op het recyclagepark. 
Daarvoor gebruik je 

verpakkingen die zijn 
aangepast aan de 

grootte van de stukken asbest. 
Denk maar aan dubbele plastic 
zakken, doorschijnende asbestzak-
ken en/of aangepaste asbestfolie. 
 
Opdat inwoners het asbest op een 
veilige manier kunnen aanleveren 
op het recyclagepark, kan je asbest 
verpakkingsmateriaal kopen bij de 
milieudienst van de gemeente Sint-
Pieters-Leeuw. 

Je kan er terecht voor:
• kleine asbestzakken voor kleinere 

stukken zoals bijvoorbeeld leien 
(€ 0,50 per zak);

• grote asbestzakken voor 2 à 3 
platen (€ 1,25 per zak);

• kit beschermingsmateriaal 
 bestaande uit 1 wegwerpoveral, 
1 paar wegwerphandschoenen 
en een FFP3 masker (€ 13,50 voor 
een kit).

 
Asbest is een zeer schadelijke stof 
die je terug kan vinden in heel wat 
bouwmaterialen. Omdat het zo 
schadelijk is, is het belangrijk voor 
de veiligheid en de gezondheid 
van zowel de bezoekers als mede-

werkers van het recyclagepark, dat 
het asbestafval correct wordt aan-
geboden. Met het asbest verpak-
kingsmateriaal en het 
beschermingsmateriaal zorgen we 
er alvast voor dat de aanbieding 
ervan op een veilige manier kan 
verlopen.

Heb je interesse?
Neem dan eerst even telefonisch 
contact op met de milieudienst 
via T 02 371 63 53. Alle informatie 
rond asbest en asbest verpak-
kingsmateriaal vind je op 
www.asbestinfo.be

Onze gemeente besliste eind 
november 2020 om het bomen-
charter te ondertekenen. Met het 
bomencharter gaan we een 
engagement aan om, vanaf 1 januari 
2019 tot 31 december 2024, 2.500 
bomen aan te planten op het 
grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. 
Zo gaan we de strijd aan tegen de 
klimaatopwarming.

Wil je meehelpen?
Heb jij sinds 1 januari 2019 een boom 
geplant in Sint-Pieter-Leeuw? 
Laat het ons weten via 
www.sint-pieters-leeuw.be/bomen-
teller. Zo zorgen we er samen voor 
dat onze gemeente (nog) groener 
wordt.

dienst Leefmilieu, 
Pastorijstraat 21, T 02 371 63 54, 
leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

Bomenteller: plantte jij een boom in onze gemeente?

© Tineke De Vos 

http://www.asbestinfo.be
http://www.sint-pieters-leeuw.be/bomenteller
http://www.sint-pieters-leeuw.be/bomenteller
mailto:leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be
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Sint-Pieters-Leeuw ondertekende de burgemeesters-
convenant voor Klimaat en Energie 2030. Hiermee enga-
geren we ons om tegen 2030 40 % minder CO2 uit te 
stoten ten opzichte van 2011, met name door een betere 
energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuw-
bare energiebronnen (klimaatmitigatie). Daarnaast willen 
we uitgroeien tot een veerkrachtige gemeente door ons 
aan te passen aan de huidige en te verwachten gevol-
gen van klimaatverandering (klimaatadaptatie).

De gemeente staat er niet alleen voor: de provincie 
Vlaams-Brabant ondersteunt ons bij de opmaak van 
een intergemeentelijk klimaatactieplan, samen met 
Halle en Beersel, en steekt ons een hart onder de riem 
om een ambitieus klimaatbeleid uit te werken voor de 
komende jaren. 

Wat doen we al?
Uiteraard wachten we niet op de opmaak van een nieuw 
klimaatactieplan om in actie te schieten. Verschillende 
acties zijn nu al lopende en vloeien voort uit het vorige kli-
maatactieplan. Zo zetten we volop in op de LEDificatie 
van de openbare verlichting waarbij we investeren in 
LED-lampen en LED-spots in plaats van gloeilampen en 

halogeenspots. Goed voor 175.000 kg minder CO2-uit-
stoot per jaar in onze gemeente! In 2018 was de CO2-uit-
stoot door openbare verlichting op ons grondgebied al 
met 31,13 % gedaald t.o.v. 2011. Per jaar vervangen we 
10 % van onze openbare straatverlichting vervangen 
door LED-lampen: daarmee staan we aan de top in 
Vlaanderen! Tegen 2026 zal 100 % van de openbare ver-
lichting met LED zijn uitgerust. 

Tegen 2024 gaan we onze gemeentelijke gebouwen 
beter isoleren. De verouderde installaties vervangen we 
daarbij door duurzame technieken. En ook ons wagen-
park wordt duurzamer! Want in 2018 koos onze 
gemeente al voor enkele CNG-wagens. Sinds 2019 is 
elke nieuwe dienstwagen elektrisch!

Zelf je steentje bijdragen aan een duurzamer klimaat? 
Dat kan! Je kan alle informatie terugvinden op 
www.sint-pieters-leeuw.be/wonen-bouwen/milieu-afval/
klimaatengagement.

Zit je zelf nog met ideeën of vragen?
Neem dan contact op met de dienst Leefmilieu, 
leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be of T 02 371 63 53.

© communicatiedienst Sint-Pieters-Leeuw 
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Intergemeentelijk Klimaatactieplan 2030
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Een eigen woning kopen 
en/of renoveren?

Hiervoor gelden er bepaalde inkomens- en eigendoms-
voorwaarden. De lening wordt toegekend aan een 
vaste intrestvoet van 0,5 %. Het maximumbedrag 
bedraagt € 20.000 en voor gezinnen met minstens 3 kin-
deren ten laste of gezinnen met een persoon met een 
erkende handicap € 22.500. De lening is terug te beta-
len op 5, 10, 15 of 20 jaar.

Energielening voor prioritaire doelgroep
Wil je werken uitvoeren om energie te besparen? Als je 
tot de prioritaire of kwetsbare doelgroep behoort, kan je 
die werken misschien financieren met een Energielening 
van de Vlaamse overheid. Er kan een energielening 
worden afgesloten tot € 15.000, terug te betalen over 
een termijn van 10 jaar. Deze lening is renteloos en aan 
te vragen bij 3Wplus 

Meer informatie? 
Neem dan zeker deel aan onze online infosessie 
op 30 maart. Tijdens de digitale infoavond 
‘Slim renoveren’ geven we je tips en advies rond 
• renovatieleningen (19 uur);
• renovatiepremies (19.45 uur);
• renovatiebegeleiding (20.15 uur).

Heb je interesse in één van de sessies? 
Schrijf je dan in voor 28 maart via 
www.woonwinkelzennevallei.be/slim-renoveren

Infosessies | Dinsdag 30 maart 2021
19u00  Renovatieleningen

19u45  Renovatiepremies

20u15  Renovatiebegeleiding

SLIM RENOVEREN

Interesse in één van de sessies? 

Of wil je ze graag alledrie volgen? 

Schrijf je dan in vóór 28 maart via 

www.woonwinkelzennevallei.be/slim-renoveren

Een digitale infoavond vol tips en advies om slim te renoveren.

Woonwinkel Zennevallei 
Fabriekstraat 1B, 1601 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 03 47, 
info@woonwinkelzennevallei.be 
of www.woonwinkelzennevallei.be  
Openingsuren: woensdag en donderdag 
van 9 tot 12 uur (Hemelrijck in Ruisbroek),  
woensdag van 13 tot 15 uur (gemeentehuis) 
of na afspraak. 

Heb je een beperkter inkomen en wil je een bouwgrond, 
woning of appartement kopen, bouwen of verbouwen? 
Kijk dan na of je in aanmerking komt voor een sociale 
lening. Met een sociale lening kan je goedkoper lenen 
tegen een lagere rentevoet.

Lening Vlaams Woningfonds
De Vlaamse woonlening is een voordelig woonkrediet 
voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een 
eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest. Zo kan 
je al een lening krijgen aan een rentevoet vanaf 1,6 %.
Je geniet niet alleen van een uiterst lage rentevoet, 
maar ook nog van volgende voordelen:
• lenen tot 100 % van de kostprijs (in voorkomend geval 

incl. btw, registratierechten en notariskosten) of van 
de waarde van de woning;

• kosteloze schatting van de woning;
• besparing van enkele honderden euro’s dankzij lage-

re kredietakte- en dossierkosten.

Renteloze lening voor energierenovatie
Wie een woning of appartement verwerft in 2021 (notari-
ele akte, schenking of erfenis bij overlijden in 2021) én die 
binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan in aanmerking 
komen voor een renteloze lening voor die renovatie. Deze 
leningen gelden enkel voor woningen of appartementen 
die een ondermaatse energieprestatie hebben en die 
grondig gerenoveerd zullen worden (investeringen in iso-
latie, energiezuinige verwarming, hernieuwbare energie).
Het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertifi-
caat) van
• de woning heeft bij de eigendomsoverdracht EPC- 

Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar 
minimaal EPC-label C halen;

• het appartement heeft bij de eigendomsoverdracht 
EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 
5 jaar minimaal EPC-label B halen.

De lening bedraagt maximaal € 60.000, afhankelijk van 
het energielabel bij de verwerving en na renovatie. 
Je kan een renteloos renovatiekrediet afsluiten bij je 
bank, samen met het afsluiten van een hoofdkrediet 
voor het verwerven van een woning. Als je een woning 
geschonken of na erfenis krijgt, kan je terecht bij 3Wplus.

Bijkomende lening renovatie provincie Vlaams-Brabant
Voor de renovatie van je woning kan je een bijkomende 
lening aangaan bij de provincie Vlaams-Brabant. 

8 WONEN
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GEZOCHT
Het lokaal bestuur van Sint-Pieters-Leeuw 
realiseert iedere dag een waaier van 
 diensten voor ouderenzorg. Deze diensten 
worden ook aangeboden in de lokale 
 dienstencentra.

Kapper/kapster

Voor het lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje 
te Ruisbroek is het lokaal bestuur van Sint-Pieters-
Leeuw op zoek naar een kapper/kapster voor een 
samenwerking met de lokale dienstencentra 
gedurende een halve dag per week. 
De verwachte startdatum is mei 2021.

Interesse?
Graag ontvangen wij je kandidatuur, motivatie-
brief en cv voor 30 maart  2021 aan het adres van 
gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw, 
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
E-mailen kan ook naar Hilde Coudron,
hilde.coudron@sint-pieters-leeuw.be.
 
Na ontvangst van de kandidatuur, bezorgen we 
jou een bestek met de verschillende modaliteiten.

Contactpersoon: Wenke Peetroons, centrum- 
coördinator lokale dienstencentra, T 0490 58 85 61 
of wenke.peetroons@sint-pieters-leeuw.be

Leeuwse erkende 
verenigingen kunnen 
rekenen op verhoogde 
subsidies

Goed nieuws voor onze verenigingen! Want ook los van 
corona, ondersteunt het bestuur sinds 2021 de erkende 
verenigingen met een verhoogd subsidiebudget.

Sinds 1 januari 2021 hebben alle erkende sport-, jeugd, 
cultuur- en seniorenverenigingen, net als de erkende 
handelaarsverenigingen, een nieuw subsidiereglement. 
In alle gevallen verhogen de totale bedragen van de 
subsidies met minstens 5 %. 
Voor de jeugdverenigingen wordt ook een administra-
tieve vereenvoudiging doorgevoerd. 

De visie en rode draad doorheen alle reglementen is 
dat alle verenigingen erop vooruit gaan en we hen 
meer kansen kunnen bieden!

In september 2020 vroeg het college van burgemeester 
en schepenen het advies van alle adviesraden. 
Zo konden de voorstellen nog beter worden afgestemd 
op de echte behoeften van onze  verenigingen! 

Op www.sint-pieters-leeuw.be kan je alle reglementen 
alvast nalezen. 
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infoleeuw

Vacature

Het lokaal bestuur van Sint-Pieters-Leeuw
zoekt (m/v) …

PROJECTBEHEERDER
TECHNISCHE ZAKEN

A1a-A1b-A2a niveau - voltijds – statutair verband

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als projectbeheerder Technische Zaken sta je onder 
de hiërarchische leiding van het afdelingshoofd 
Technische Zaken aan wie je rechtstreeks rappor-
teert.
Je bent zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van het gemeentelijk beleid in de verschil-
lende domeinen binnen de dienst Technische Zaken. 
Je staat in voor de prospectie, de opstart en de 
opvolging van de projecten. 
De diensten en dossierbeheerders aansturen, onder-
steunen en faciliteren bij de uitvoering van projecten 
schrikt je niet af.

Stuur jouw kandidatuur in als je interesse hebt om ons 
dynamisch team te versterken!

INFOBUNDEL
Meer weten over deze functie en de voorwaarden? 
Download de infobundel op
www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures 
of vraag ze op via
personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be

VOORWAARDEN
Taalvoorwaarde: voldoen aan vereiste over taalken-
nis opgelegd door wetten op gebruik der talen in 
bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966.

Nationaliteitsvoorwaarde: onderdaan zijn van 
EER of Zwitserse Bondsstaat.

Diplomavoorwaarden: beschikken over een master-
diploma, of diploma van universitair onderwijs of 
diploma van hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijk-
gesteld werd met universitair onderwijs. 

SELECTIEPROCEDURE & WERFRESERVE
Indien je geslaagd bent voor de vergelijkende selec-
tieprocedure, word je volgens je behaalde resultaat 
opgenomen in een werfreserve met een geldig-
heidsduur van 1 jaar, maximum verlengbaar met 
2 jaar.

De selectie wordt begeven bij procedure van aan-
werving, bevordering, interne en externe mobiliteit 
en gaat door in de tweede helft van april/begin mei 
2021. 

ONS AANBOD
•  Aantrekkelijke verlofregeling (35 dagen).
•  Verloning met validatie van relevante beroep s-

ervaring.
•  Maaltijdcheques (8 euro/gewerkte dag) en eco-

cheques.
•  Tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar 

vervoer, fietspremie, hospitalisatieverzekering.
•  Via de Gemeenschappelijke Sociale Dienst-Vlaan-

deren kan je genieten van kortingen en voordelen.
•  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 ons bestuur. 

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 motivatie-
brief op per post gericht aan het college van burge-
meester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 
1600 Sint-Pieters-Leeuw of geef ze tegen ontvangst-
bewijs af bij de dienst Onthaal. E-mailen mag ook: 
sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be

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

Op 24 maart 2021 sluiten we deze vacature af en 
aanvaarden wij voor deze functie geen kandidatu-
ren meer.
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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!

Ontruiming 
(niet-geconcedeerde graven) 
op onze begraafplaatsen

De gemeente zet in op een goed beheer van haar begraaf-
plaatsen, daarom worden graven na het verlopen van de 
termijn verwijderd. Een gratis graf – dus een niet-geconce-
deerd graf – wordt minstens 10 jaar bewaard en wordt pas 
verwijderd een jaar na bekendmaking van de beslissing tot 
verwijdering. Deze bekendmaking delen we mee aan het 
graf zelf en aan de ingangen van de begraafplaatsen.
 
Sinds 26 oktober 2017 kan de familie de omzetting naar een 
concessie aanvragen. 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 hier-
voor contact op met de dienst Burgerlijke stand. 

In zitting van 28 december 2020  besliste het college van bur-
gemeester en schepenen om de procedure voor de ontrui-
ming van de niet-geconcedeerde graven die vervallen in 
2021 op te starten. Vanaf 6 januari 2021 worden de nabe-
staanden 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 familie of andere nabestaanden kunnen tot 1 jaar na de 
vervaldatum de grafzerken en/of voorwerpen op de grafzer-
ken van de overledenen weghalen. Nadien zullen de reste-
rende voorwerpen op de grafzerken, evenals de 
grafmonumenten door de gemeente  worden verwijderd.
 

dienst Burgerlijke stand, Pastorijstraat 21, 
1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 22 13 of T 02 371 22 45. 
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Geef kleur aan de Bib!
Breng deze tekening ingekleurd 
binnen in de bibliotheek, in ruil 
krijg je een leuk stickervel (zolang 
de voorraad strekt).
Zo fleuren we de bib helemaal op 
met jullie tekeningen! 
 

Kleuren met het hele gezin? 
Je kan deze kleurplaat zoveel als 
je wil downloaden via 
www.jeugdboekenmaand.be/
nieuws/kleurplaat

Kleurplaat

http://www.jeugdboekenmaand.be/nieuws/kleurplaat
http://www.jeugdboekenmaand.be/nieuws/kleurplaat



