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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

GEMEENTERAAD
Gemeenteraad op donderdag
27 mei om 20 uur.
Secretariaat, T 02 371 22 30 of
T 02 371 22 70,
www.sint-pieters-leeuw.be/
agendagemeenteraad

MARKTEN

Herwig Smeets, schepen
0496 27 09 03
herwig.smeets@sint-pieters-leeuw.be
Welzijn, OCMW en Sociale zaken, Sport,
Nutsvoorzieningen

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

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

Dienst Markten, T 02 371 22 53

VOLG ONS!

An Speeckaert, schepen

facebook.be/sint-pieters-leeuw

0475 35 31 25
an.speeckaert@sint-pieters-leeuw.be
Onderwijs, Jeugd, BKO, Speelpleinwerking, Gezin en
kinderopvang, Dierenwelzijn, Vlaams beleid

www.sint-pieters-leeuw.be

Olivier Huygens, schepen
0475 85 11 39
olivier.huygens@sint-pieters-leeuw.be
Mobiliteit en Verkeer, Gebouwen, ICT, Lokale economie,
Land- en tuinbouw

#LeeuwLeeft

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
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Beste Leeuwenaar
Een thema dat het laatste jaar zeer veel onder onze aandacht
kwam was dat van welzijn. Zowel op fysiek als mentaal vlak.
Voor het Leeuws gemeentebestuur is het welzijn van onze inwoners altijd iets waar we veel aandacht aan hebben besteed.
Daarom wijden we deze maand heel wat items aan het thema
en dit zowel in infoLeeuw als Leeuw Leeft.
De afgelopen weken draaide onze minder mobiele centrale op
volle toeren. Naast de normale werking, vervoerden we heel
wat 65+-inwoners naar het vaccinatiecentrum. We zijn steeds
op zoek naar vrijwillige chauffeurs, die een handje willen toesteken om iemand die minder mobiel is naar de dokter, de kapper,
de vrijdagmarkt, het gemeentehuis … te brengen. Hoe je je
daarvoor kan aanmelden vind je op pg. 9 van infoLeeuw. We
besteden aandacht aan onze mantelzorgers. Zij zijn niet alleen
van goudwaarde voor de persoon die ze helpen, maar ook
voor de hele gemeenschap.

Aankondigingen
Koop op vrijdag 30 april
je Rode Kruissticker op
de vrijdagmarkt
De Rode Kruissticker wordt 60 jaar! Om
onze Rode Kruisvrijwilligers een handje te
helpen zodat ze hun werk goed kunnen
blijven doen, steunt onze gemeente de
stickeractie.

Nieuwe uitdagingen zorgen ervoor dat je goed in je vel zit. Onze
Leeuwse lokale dienstencentra zijn net als hun bezoekers mee
met hun tijd en organiseren online lessen die je leren omgaan
met het internet en haar valkuilen. Heb je interesse in een sessie
E-learning? Sla dan infoLeeuw open op pg. 10.

Tot en met 6 mei kan je de befaamde
sticker voor 5 euro kopen over heel
Vlaanderen. Op vrijdag 30 april, kan je
de sticker ook kopen aan de Rode Kruisstand op de vrijdagmarkt aan de Rink.

We staan ook stil bij het mentaal welzijn van onze kinderen en
jongeren. Voel je je niet goed in je vel? Er zijn heel wat instanties
die je dan kunnen helpen. Wij vertellen er alles over in Leeuw
Leeft. Bovendien kan je in het middenkatern van het magazine
ontdekken waar je heerlijk kan spelen, ravotten en sporten; niets
zo goed om je hoofd leeg te maken als de frisse buitenlucht!

De opbrengsten van de stickeractie
gaan integraal naar de lokale Rode
Kruisafdeling. Hiermee investeren de vrijwilligers in ambulances, interventiekledij,
materiaal voor eerstehulpopleidingen …
Je geeft dus zoveel meer dan 5 euro. Al
deze kleine bijdragen maken samen een
groot verschil waardoor de Rode Kruisvrijwilligers hulp kunnen blijven bieden!

Verder hebben we natuurlijk ook nog leuke nieuwtjes. Kijk zeker
eens naar het nieuws uit onze gemeenteraad van maart. We
zetten namelijk de volgende stap in de renovatie van de kerk
van Ruisbroek, voeren verbeteringswerken uit aan landelijke
wegen en hebben goed nieuws voor de seizoenswijk in Zuun! En
verder maakten we ook de stap naar ‘Mijn Burgerprofiel’ een
toepassing op onze website waar je een persoonlijk overzicht
kan krijgen van al jouw overheidszaken op zowel lokaal, Vlaams
als federaal niveau!

www.rodekruis.be

We wensen iedereen een goede gezondheid toe!

Jan Desmeth,
burgemeester
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Nieuws uit de
gemeenteraad
Kerk Ruisbroek:
volgende stap gezet!

Kosteloze grondafstand
voor een kwalitatieve
vervangingsbouw

De gemeenteraad van donderdag 25 maart 2021 keurde het technisch bestek goed, waarvoor de drie geselecteerde architectenbureaus tegen 14 mei een wedstrijdontwerp zullen indienen. Vervolgens
zal een jury het beste van de drie ingediende ontwerpen kiezen
en kan de laureaat dit verder vervolledigen tot een heus en goed
uitgewerkt voorontwerp. Als dit voorontwerp aan alle voorwaarden
voldoet, zal vervolgens een architect worden aangesteld.

Goed nieuws voor de seizoenswijk in Zuun.
De sociale huisvestingsmaatschappij
Woonpunt Zennevallei zal er 6 verouderde woningen met elk 2 woonentiteiten
slopen en vervangen door nieuwe en
meer duurzame woningen: een verbetering voor de wijk én de huurders. Omdat
dit project enkel kan worden gerealiseerd
wanneer het gemeentebestuur afstand
doet van een deeltje van het openbaar
domein, namelijk een driehoekig perceel
met een oppervlakte van 36 m2 langsheen de Winterlaan, keurde het gemeentebestuur dit punt goed.

De kerk van Ruisbroek is historisch gezien een plek waar mensen samenkwamen. Via een verkleinde kerk kan deze gemeenschap een
volwaardige plek behouden. De rest van de kerk wordt – volledig
in de visie van de herbestemmingsstrategie van de burgerlijke en
de kerkelijke overheid – opnieuw een ontmoetingsplek ter bevordering van de sociale cohesie van alle inwoners van Ruisbroek en bij
uitbreiding heel Sint-Pieters-Leeuw. De polyvalente ruimte zal worden
gebruikt voor optredens, tentoonstellingen, allerhande samenkomsten en recepties. In de zijbeuk voorzien we een eet- en drankgelegenheid, uitgebaat via een concessie. Onze doelstelling is om de
omgevingsvergunning begin 2022 in te dienen en in de loop van
2023 aan de effectieve werken te starten. Over enkele jaren zullen
we op een gezellig plein op meerdere gezellige terrassen elkaar
kunnen ontmoeten.

Verbeteringswerken landelijke wegen
Omdat enkele kleinere landelijke wegen aan een groot onderhoud toe zijn, wil het gemeentebestuur hun infrastructuur
op een uniforme manier aanpassen. De uitgangspunten
hiervoor zijn prioriteit geven aan recreatie (wandelaars, joggers, fietsers) en toch kwalitatief voor landbouwers die hun
akkers met machines moeten bereiken. Het gaat om de
A. Fleurusstraat, Hengststraat, Broekweg en Puttenberg. Voor
deze opdracht worden een ontwerper en veiligheidscoördinator aangesteld, die achteraf ook zullen zorgen voor de
nodige ondersteuning bij de uitvoering van de werken.

© Geert Van der Linden – Onroerend Erfgoed
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Leeuwse bevolking in 2020: de cijfers
In december 2020 telde onze
gemeente 35.054 personen. Dat zijn
437 burgers meer dan het jaar voordien. 29.459 (84,04 %) inwoners
hebben de Belgische nationaliteit,
5.595 (15,96 %) inwoners hebben een
vreemde nationaliteit. Dat is een
lichte stijging tegenover 2019. Toen
telden we 15.61 % inwoners met een
niet-Belgische nationaliteit.
De meeste inwoners wonen in de
hoofdgemeente Sint-Pieters-Leeuw,
namelijk 23.720 Leeuwenaren.
Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem
zijn met 394 en 398 inwoners de dunst
bevolkte deelgemeenten. In Vlezenbeek wonen 3.481 Leeuwenaren, in
Ruisbroek 7.061. De Europeanen zijn
de grootste groep binnen de niet-Belgische bevolking. Met 876 Italianen,
788 Portugezen en 743 Roemenen
vormen zij de top drie. De Marokkanen vormen de grootste groep
niet-Europeanen met 373 personen.
2.574 personen kwamen vanuit een
andere Belgische gemeente of het
buitenland toe in onze gemeente, terwijl 2.181 personen vertrokken naar
andere oorden.

35.054
23.720
Sint-Pieters-Leeuw
7.061
Ruisbroek
3.481
Vlezenbeek

17.139

29.459

Belgen
84,04 % van de totale bevolking

5.595
vreemdelingen
15,96 % van de totale bevolking

394
Oudenaken

TOP 3

398
Sint-Laureins-Berchem

788 Portugezen
743 Roemenen

335
sterfgevallen

373 Marokkanen

In 2020 telden we 385 geboortes en
moesten we afscheid nemen van 335
inwoners.

385
geboortes

17.915

876 Italianen
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Mijn burgerprofiel: je overheidszaken
in één overzicht

Misschien heb je het al gezien, sinds kort heeft onze
gemeentelijke website een link naar ‘Mijn Burgerprofiel’.
Via deze toepassing van de Vlaamse Overheid beschik
je voortaan over één overzicht van jouw gegevens die
bij de overheid gekend zijn. Zowel op Vlaams, federaal,
als lokaal niveau.

Wat is ‘Mijn Burgerprofiel’?
Mijn Burgerprofiel is een online profielpagina waar je een
persoonlijk overzicht van al jouw overheidszaken kan
terugvinden. Je vindt er o.a. informatie over jouw diploma’s, groeipakket, renovatiepremie, mobiliteit, gezin …
En ook de eBox overheidsdocumenten kan je raadplegen via jouw burgerprofiel. Bovendien kan je er officiële
attesten en andere documenten downloaden.
Je kan jouw burgerprofiel bekijken op websites van verschillende overheidsorganisaties, maar deze organisaties hebben geen toegang tot jouw burgerprofiel. De
enige die toegang heeft tot je burgerprofiel, ben jij zelf!

Jouw COVID-19 vaccinatiegegevens
Zodra het vaccinatiecentrum je uitnodiging voor je
COVID-19 vaccinatie heeft verzonden (ongeveer twee
weken voor de afspraak), kan je die in Mijn Burgerprofiel
terugvinden. Je ontvangt de uitnodiging ook altijd per
brief, via de post. Als de datum van jouw vaccinatie
nog niet gekend is, zal dit zo weergegeven worden in je
burgerprofiel.

infoleeuw

Als je in Mijn Burgerprofiel je eBox activeert, word je
meteen via e-mail op de hoogte gebracht zodra het
vaccinatiecentrum je uitnodiging verzendt.

Mijn Burgerprofiel; gemaakt om te groeien
Mijn Burgerprofiel is een groeitraject. Meer en meer
overheidsdiensten en gemeenten integreren Mijn Burgerprofiel op hun website en voegen ook hun gegevens
toe. Zo is Sint-Pieters-Leeuw pilootgemeente in het koppelingstraject met TicketGang, het gemeentelijk inschrijvingssysteem voor vakantiekampen. Binnenkort kan je
het fiscaal attest van je kind ook in Mijn Burgerprofiel
terugvinden.

Hoe werkt Mijn Burgerprofiel?
• surf naar onze website www.sint-pieters-leeuw.be;
• klik rechtsboven op de link ‘Mijn Burgerprofiel’;
• een venster opent om je aan te melden op één van
volgende manieren:
- met je eID en een kaartlezer;
- via de itsme®-app;
- via de mobiele app van de overheid;
- via sms.
• na controle van je identiteitsgevevens kan je jouw burgerprofiel volledig raadplegen.

Heb je vragen of hulp nodig?
Bel het gratis nummer 1700 of neem een kijkje op
https://burgerprofiel.vlaanderen.be.
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Verboden dieren
te voederen
Het lijkt leuk om ganzen, eenden, duiven of andere wilde dieren te
voederen, maar wist je dat dit slecht is voor hun gezondheid?
Dieren die in het wild leven, moeten zelf op zoek gaan naar voedsel. Te veel en vooral beschimmeld brood kan ervoor zorgen dat
de dieren erg ziek worden en zelfs kunnen sterven. Zo eten eenden
vooral gras, waterplanten en kleine waterdiertjes. Dit is veel gezonder voor hen. Bovendien vervuilt brood dat blijft liggen het water
en is het een voedingsbodem voor algen en ziekteverwekkers.
Voederen van dieren kan er ook voor zorgen dat er ratten opduiken. Zij worden onder andere aangetrokken door vuilnis en etensresten. Nog een reden om geen andere dieren te voederen want
niemand wil een rattenplaag in zijn buurt.
En wat met zwerfkatten? Hiervoor bel je beter naar de gemeente
in plaats van ze eten te geven. Als er te veel katten op dezelfde
plaats rondzwerven, kan dit voor overlast zorgen. Ze kunnen zorgen
voor lawaaihinder, geurhinder, opengekrabde vuilniszakken, uitwerpselen op ongewenste plaatsen én verwilderde katten vallen
soms gewone huiskatten aan.

Hondenpoep?
Dat ruimen we
meteen op!
Zowel de politie als de
gemeenschapswachten
controleren regelmatig of
hondeneigenaars hondenpoepzakjes bij zich
hebben en trachten
eigenaars zoveel mogelijk
te sensibiliseren om hondenpoep netjes op te ruimen en
honden aan de leiband te laten
lopen.
Ga je dus met de hond op stap?
Leuk én goed voor je conditie!
Maar denk er ook aan om het
proper te houden onderweg.

Want wist je dat ...

Geef me geen eten en hou
mijn plekje proper!
- Ik vind voldoende eten in de natuur.
- Oud brood en ander eten maken me erg
ziek.
- Het eten trekt ratten aan en niemand wil
een rattenplaag!
- Ik hou van nette oevers en proper water.
Bovendien kan je een boete krijgen
omdat je me voedert!
Dat zou jammer zijn. Bedankt!

dienst Leefmilieu, leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

- je als je met een hond gaat wandelen je steeds hondenpoepzakjes moet bijhebben?
- je de hondenpoep van je hond
moet opruimen? We houden onze
straten, parken en perkjes graag
proper!
- je hond steeds aan de lijn moet
als je in de openbare ruimte gaat
wandelen?
- je een boete tot 350 euro kan krijgen als er een overtreding wordt
vastgesteld?
- er de laatste 15 maanden in
totaal 13 GAS-boetes werden uitgeschreven voor het niet opruimen van hondenpoep (10) en het
laten loslopen van de hond (3)?

MEI 2021
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Eddy: onze vrijwilliger bij de Minder
Mobielen Centrale
Eddy is één van de vrijwillige chauffeurs bij de Minder
Mobielen Centrale (MMC). Hij kent alle hoeken van
Leeuw en omstreken en zorgt ervoor dat inwoners met
een beperkte mobiliteit UIT hun kot komen en op hun
afspraken geraken.
Kan je jezelf kort voorstellen?
‘Mijn naam is Eddy en ik woon in Ruisbroek. In 2019
beëindigde ik mijn carrière als diensthoofd van een
logistieke afdeling en ging ik met pensioen. Nadat ik op
pensioen ging, heb ik eerst genoten van een zomervakantie van enkele maanden. Ik werkte sinds mijn 14 jaar,
dus de zomer van 2019 was een welverdiende pauze.
Na een paar maanden begon het te kriebelen, ik miste
het sociaal contact. Ik rij graag met de auto en aan de
slag gaan als vrijwilliger bij het MMC leek me een ideale
manier om mijn dagen te vullen als gepensioneerde.’

infoleeuw

Hoe combineer je het met je privé-leven?
‘Ik rij enkele dagen per week, op vaste dagen. Op die
manier ben ik ook nog thuis en kan ik tijd maken voor
mijn familie. Momenteel kan ik door corona mijn kleinkinderen helaas niet vaak zien. Desondanks zijn mijn dagen
steeds goed gevuld. Ik werk graag in de tuin en ook in
het huis zijn er steeds klusjes te doen.’

Kan je ons uitleggen waarom je vrijwilliger bent?
‘Mensen zijn vaak eenzaam door hun beperkte mobiliteit. Dankzij mijn vrijwilligerswerk heb niet alleen ik sociaal
contact; maar ook de personen die ik vervoer.’
‘Sommige mensen hebben zelfs geen familie en zitten
de hele tijd alleen thuis. Iemand vertelde me: ‘Als ik met
jou kan weggaan, is mijn dag goed.’ Ik vind mijn motivatie in het feit dat ik mensen kan helpen.’

9

Is het niet zwaar, rondrijden met mensen met een
beperkte mobiliteit?
‘Je weet op voorhand niet waar je aan begint en hoe
je met de verhalen van de mensen zult omgaan. Maar
ik vind het een goede persoonlijke bijdrage om mensen
te helpen. Ook word je goed ondersteund door het
lokaal bestuur. Als er een nieuwe klant is met een specifieke situatie of een rolstoel, word je op de hoogte
gebracht. Ik rij met een gewone auto, ik kan mensen
met een rolstoel vervoeren als ze nog in en uit een
wagen kunnen stappen. Als ik merk dat het toch moeilijk
gaat, dan geef ik dit door aan de verantwoordelijke
van de dienst. Ook merk ik dat je vaak zaken moet herhalen bij het oudere publiek. Dat vind ik niet erg, ik ben
meer dan enkel chauffeur en ik kan mensen ook goed
geruststellen.’

Wat is je beste herinnering aan je vrijwilligerswerk?
‘Ik heb al heel wat verschillende personen vervoerd.
Van jongeren met een gebroken been, tot hoogbejaarden. Hierdoor heb ik vele mooie herinneringen. Mensen
appreciëren dat je tijd vrijmaakt om met hen rond te
rijden. Af en toe ligt er een chocolaatje voor mij in de
mand als ik help met boodschappen doen. Ooit begon
er een vrouw te wenen toen ze afscheid nam. Ik kreeg
zelfs eens een kus! Dit was natuurlijk voor corona
bestond! Mensen zijn je dankbaar. Eigenlijk vind ik elke rit
een mooie herinnering.’

GEZOCHT

Chauffeurs voor de
Minder Mobielen
Centrale
Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw kunnen een
beroep doen op de Minder Mobielen Centrale
(MMC) wanneer ze ergens heen moeten en er
zelf niet geraken omwille van ouderdom, ziekte of
beperking. Je brengt hen bijvoorbeeld naar het
gemeentehuis, het ziekenhuis, de dokter, de
markt, de kapper ... of naar een locatie waar er
geen rechtstreekse busverbinding is. Als vrijwillige
chauffeur haal je hen op, breng je hen naar hun
afspraak en zet je hen nadien thuis af. De afspraken kunnen zowel sociaal als medisch van aard
zijn.

Hou jij van persoonlijk contact met mensen?
Heb je een open en sociale persoonlijkheid
zonder vooroordelen en ben je daarbovenop ook
discreet en respectvol? Beschik je over een rijbewijs B en heb je een goede kennis van het Nederlands? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Heb je tips voor vrijwilligers-in-spé?
‘Je werkt met mensen, niet met cijfers. Je moet geduld
hebben en sociaal ingesteld zijn. Na verloop van tijd
krijg je ook een band met de mensen. Ze appreciëren
jou en je leert elkaar kennen. Ik heb soms zelfs de
behoefte om te bellen om te horen hoe het met mijn
passagiers gaat. Ik denk dat dit mijn tip is: rij voor de
mensen, omdat je wilt helpen.’

Bedankt voor je tijd en inzet, Eddy!

De werktijden spreken we samen af. Je kan alvast
rekenen op een jaarlijks griepvaccin en regelmatige momenten van waardering zoals een receptie, feestmaal …

Heb je er helemaal zin in of zit je nog met vragen?
Neem dan contact op met Else Vandaele,
Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
else.vandaele@sint-pieters-leeuw.be,
T 02 332 59 53.
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WORKSHOP E-LEARNING

Kritisch omgaan
met het internet

Het internet is een heel handig medium en maakt een
groot deel uit van het dagelijkse leven. We gebruiken
het om vrienden te ontmoeten, in contact te blijven met
familie, betalingen uit te voeren, lessen te volgen, op de
hoogte te blijven van het nieuws … je kan het zo gek
niet bedenken of het internet biedt er een oplossing
voor!
Jammer genoeg worden ook meer en meer mensen
slachtoffer van internetfraude en -oplichting waardoor
we steeds meer op onze hoede moeten zijn om niet in
dezelfde valkuilen te vallen. Welke online gevaren zijn er
eigenlijk allemaal en hoe kan je jezelf daartegen wapenen?
Nadenken over wat we online zetten en welke gegevens we achterlaten, is een heel belangrijke stap!
In de workshop ‘kritisch omgaan met het internet’
nemen we een kijkje naar de gevaren van het wereldwijde web en reiken we praktische handvaten aan om
met een kritische houding naar het internet te kijken. We
leggen uit wat phishing, clickbait, fake news, hoax of filterbubbel willen zeggen en een medewerker van de
lokale politie legt uit wat zij voor jou kunnen betekenen
wanneer je te maken krijgt met internetfraude.

Graag meer weten?
Schrijf je dan nu in.

Prijs: € 5.

De lokale
dienstencentra,
de bibliotheek,
de lokale politie en
Vief vzw slaan
de handen
in elkaar.

Wanneer en waar?
• Woensdag 19 mei 2021 van 14 tot 16 uur
LDC ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1a, Ruisbroek.
• Woensdag 2 juni 2021 van 14 tot 16 uur
LDC Negenhof, Sint-Stevenstraat 62, Sint-Pieters-Leeuw.
• Dinsdag 15 juni 2021 van 14 tot 16 uur
LDC Meander, Welzijnsweg 2, Sint-Pieters-Leeuw.
• Dinsdag 29 juni 2021 van 10 tot 12 uur
- Hoofdbibliotheek, Rink 2, Sint-Pieters-Leeuw.
- Coloma J. Depauwstraat 25, Sint-Pieters-Leeuw
(afhankelijk van de geldende coronamaatregelen).
Inschrijven is verplicht en doe je door het online formulier in
te vullen op www.sint-pieters-leeuw.be/workshopinternet
of via lokaledienstencentra@sint-pieters-leeuw.be.

Liever telefonisch?
Dat kan via LDC Meander, T 02 370 88 80 of
via LDC Negenhof T 02 33 59 53.

Onder voorbehoud van de geldende
coronamaatregelen.

infoleeuw
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Mantelzorgers zijn goud waard!
Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is het bieden van hulp en zorg aan een persoon met een chronische ziekte, een persoon met een
beperking of een hulpbehoevende persoon en dit
onbetaald en op langdurige basis. Mantelzorg vloeit
voort uit de sociaal-emotionele relatie die iemand heeft
met de persoon voor wie hij of zij zorgt zoals bijvoorbeeld een partner, ouder, kind, vriend …

De Leeuwse Zorgpremie
Sinds 2020 kunnen mantelzorgers die in onze gemeente
wonen en zorgen voor een inwonende zorgbehoevende de Leeuwse Zorgpremie, een financiële steun
van € 275 per jaar, aanvragen.

Heb ik recht op de Leeuwse zorgpremie?
Om recht te hebben op de Leeuwse zorgpremie moet
je voldoen aan volgende voorwaarden:
• de mantelzorger en zorgbehoevende hebben hun
domicilie op hetzelfde adres;
• de mantelzorger houdt zich daadwerkelijk op geregelde tijdstippen bezig met de mantelzorg. De mantelzorg gebeurt op een kwaliteitsvolle manier;
• de zorgbehoevende kent een verminderde of onbestaande zelfredzaamheid die langdurig is. Hiervan kan
bewijs geleverd worden wanneer:
- de zorgbehoevende recht heeft op een zorgbudget
van de Vlaamse sociale bescherming;
- de zorgbehoevende recht heeft op een zorgtoeslag
van het groeipakket als ‘kind met een specifieke
ondersteuningsbehoefte’;
- de zorgbehoevende recht heeft op een persoonlijk
budget van het VAPH.
• de zorgbehoevende is niet opgenomen in een residentiële instelling, woonzorgcentrum of ziekenhuis.

Nieuwsbrief voor
mantelzorgers
Met de nieuwsbrief voor mantelzorgers ontvang
je belangrijke informatie, nuttige weetjes, interessante activiteiten ... rechtstreeks in je mailbox. Je
kan je inschrijven op www.sint-pieters-leeuw.be/
registratie-mantelzorgers om de nieuwsbrief te
ontvangen.

Hoe vraag ik de Leeuwse zorgpremie aan?
Surf naar www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwsezorgpremie
en vul het aanvraagformulier in.
Belangrijk: ook als je deze premie vorig jaar hebt aangevraagd en ontvangen, dien je je aanvraag jaarlijks te
vernieuwen.
Voor meer informatie of hulp bij het invullen van het
aanvraagformulier kan je terecht op onderstaande
adressen:
• LDC ’t Paviljoentje:
Fabriekstraat 1a, 1601 Ruisbroek, T 02 377 03 55;
• LDC Negenhof:
Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
T 02 332 59 53;
• LDC Meander:
Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 370 88 80;
• WZC Zilverlinde:
Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 370 88 00;
• Sociaal Huis:
Fabriekstraat 1, 1601 Ruisbroek, T 02 371 03 50.
Maak bij voorkeur vooraf een afspraak.

Praatcafés
Het lokaal bestuur organiseert jaarlijks enkele
mantelzorgcafés en praatcafés dementie. Dit is
een ‘samenkomen’ van mensen die zorg dragen
voor een zorgbehoevende persoon. In een open
en ontspannen sfeer kan je kennismaken met
lotgenoten, nuttige informatie delen en ervaringen uitwisselen. De praatcafés zijn vrij toegankelijk, rolstoelvriendelijk en gratis. Zodra ze terug
van start gaan, lees je er alles over in infoLeeuw!

MEI 2021
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WONEN

Vergelijk energieleveranciers en bespaar
Als consument kan je je energieleverancier vrij kiezen. Een gezin dat een
gemiddeld elektriciteits -en aardgasverbruik heeft, kan tot bijna € 300
besparen door over te stappen op een goedkoper contract.
Om te weten wie voor jou de goedkoopste energieleverancier is, kan je de V-test doen. De V-test is een objectieve vergelijking van de verschillende elektriciteits- en
aardgasproducten van alle energieleveranciers in
Vlaanderen. Het is een module waarmee je op basis
van je verbruik berekent hoeveel je het komende jaar
zou betalen als je nu een contract afsluit met een leverancier. Dit kan online via https://vtest.vreg.be.
Er worden verschillende soorten energieprijzen gehanteerd. Een ‘variabele energieprijs’ betekent dat de
energieprijs, nettarieven en heffingen kunnen wijzigen in
de loop van de contractduur. Bij een ‘vaste energieprijs’
ben je beschermd tegen mogelijke prijsschommelingen
op de energiemarkt, maar kunnen nettarieven en heffingen wijzigen als ze worden goedgekeurd door de
overheid.
Als je wil veranderen van leverancier, moet je enkel een
nieuw contract afsluiten met je nieuwe energieleverancier. Zodra je een energiecontract afsluit, zal je nieuwe
energieleverancier je oude energieleverancier contacteren. Zij regelen de overdracht onderling.
Je zal enkel gecontacteerd worden door de
netbeheerder om je meterstanden
door te geven, zodat er een eindfactuur kan worden opgemaakt.

infoleeuw

Geen computer of niet duidelijk wie voor jou de
goedkoopste leverancier is?
Kom langs op de permanentie van de Woonwinkel, en wij maken voor jou de vergelijking. Neem
zeker je eindafrekening mee van elektriciteit en
eventueel aardgas.

Woonwinkel Zennevallei
Fabriekstraat 1B, 1601 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 03 47,
info@woonwinkelzennevallei.be,
www.woonwinkelzennevallei.be
Openingsuren:
• woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur
(Hemelrijck in Ruisbroek);
• woensdag van 13 tot 15 uur (gemeentehuis)
na afspraak.
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Bespaar op je jaarlijkse kosten en
verminder de CO2-uitstoot van je woning
Onze woningen zorgen nog steeds
voor een zeer groot deel van onze
CO2-uitstoot. In het kader van het
lokaal klimaatplan, wil het gemeentebestuur een handje toesteken om
je woning energiezuiniger te maken.
Hoe kan ik m’n woning energiezuiniger maken? Wat zijn de prioriteiten?
Hoe groot zijn die investeringen?
Hoeveel kan ik besparen? Welke
lokale aannemers kunnen dit uitvoeren? Welke premies bestaan er
hiervoor? Voor het antwoord op
deze en vele andere praktische
vragen kunnen ook inwoners van
Sint-Pieters-Leeuw terecht bij de
BENOvatiecoach van Klimaatpunt
VZW.
De afgelopen 3 jaar heeft Klimaatpunt 300 gezinnen begeleid voor de
renovatie van hun woning. Tweederde gaat over tot actie en liet
één of meerdere energierenovatie(s) uitvoeren. Wil je een individuele begeleiding rond de
mogelijkheden van het energiezuinig renoveren van je eigen woning,
dan kan je de begeleiding via de
BENOvatiecaoch aanvragen.
Deze begeleiding bestaat uit een
doorlichting van je woning, een individueel besparingsplan, het opstellen van een berekening van de
beste ingrepen rond vocht, asbest,
isolatie, ventilatie, verwarming (bvb
warmtepomp) en zonne-energie,
begeleiding bij de uitvoering van
deze ingrepen via lokale aannemers en hulp bij het aanvragen van
de premies en renovatieleningen
via lokale woonconsulenten.

Klimaatpunt betaalt die 100 euro
terug zodra één BENOvatie werd
uitgevoerd en daarvoor de premie
bij Fluvius werd aangevraagd.
Met dit project wil de gemeente
Sint-Pieters–Leeuw, samen met Klimaatpunt, al haar inwoners helpen
om met onafhankelijk en concreet
advies hun woning op een juiste
manier energiezuiniger te maken.
Het uiteindelijke doel is om alle
woningen in Sint-Pieters-Leeuw
tegen 2050 te renoveren zodat ze
het A-label krijgen.

• dienst Leefmilieu, Liesbeth Bortels,
T 02 371 63 53,
leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be
• Klimaatpunt vzw, Bart Rogiers,
T 0468 19 07 74,
benoveren@klimaatpunt.be

Meer informatie vind via
www.klimaatpunt.be

Als inwoner van onze gemeente
betaal je 100 euro voor de begeleiding. De gemeente legt de rest bij.
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VACATURE

Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw zoekt (m/v):

PSYCHOLOOG
MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT
A1a-A1b-A2a niveau - voltijds – statutair verband

B1-B3 niveau - voltijds – contractueel verband/onbepaalde duur

Infobundel

Ons aanbod

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

• Aantrekkelijke verlofregeling (35 dagen).
• Verloning met validatie van relevante beroepservaring.
• Maaltijdcheques (8€/gewerkte dag) en ecocheques.
• Tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietspremie, hospitalisatieverzekering.
• Aanvullend pensioen (3%) bij contractuele aanstelling.
• Via de Gemeenschappelijke Sociale Dienst-Vlaanderen 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.

Voorwaarden
• Taalvoorwaarde: voldoen aan vereiste over taalkennis
opgelegd door wetten op gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18/07/1966.
• Nationaliteitsvoorwaarde:
- Psycholoog: onderdaan zijn van EER of Zwitserse
Bondsstaat.
- Maatschappelijk assistent: wereldburger zijn.
• Diplomavoorwaarden:
- Psycholoog: masterdiploma of diploma van universitair onderwijs of diploma van hoger onderwijs van
2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs - afstudeerrichting klinische psychologie.
- Maatschappelijk assistent: bachelordiploma van
maatschappelijk assistent.
Studenten krijgen eveneens toegang tot de selectieprocedure.

Selectieprocedure & werfreserve
Indien je geslaagd bent voor de vergelijkende selectieprocedure word je volgens je behaalde resultaat opgenomen in een werfreserve met een geldigheidsduur van
1 jaar, maximum verlengbaar met 2 jaar.
De selectie wordt begeven bij procedure van aanwerving en bevordering en gaat door in de tweede helft
van juni 2021.

Solliciteren
Vul het sollicitatieformulier digitaal in via
www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures en laad je
diploma samen met je motivatiebrief op.
Ben je een student? Leg dan een studiebewijs voor en
een verklaring dat je binnen een termijn van max. vier
maanden je einddiploma kan behalen. Uiterlijk op de
datum van een aanstelling bij de gemeente moet je het
bewijs leveren dat je aan de diplomavereiste voldoet.
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 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 12 mei 2021 sluiten we deze vacatures af en aanvaarden wij voor deze functies geen kandidaturen
meer.

infoleeuw

WEGENWERKEN

Wij werken aan …
Sint-Pieters-Leeuw
steunt projecten
rond ontwikkelingssamenwerking

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

Deel 2c tussen Bevrijdingsstraat
(uitgezonderd kruispunt) tot Hemelstraat
4 augustus 2020

30 april 2021

> Bergensesteenweg (N6)

Werk jij aan een project rond ontwikkelingssamenwerking?
Dan kan je in aanmerking komen voor een subsidie van het
gemeentebestuur. Ons lokaal bestuur steunt jaarlijks projecten in het Zuiden (4e pijler).

Herinrichtingswerken 2020 - 2026

Hoe kan jouw project in aanmerking komen?
Je project moet voldoen aan een aantal criteria:

Fase 1B: kant Olmenlaan
3 mei 2021
30 november 2021

• er moet een band zijn met een inwoner van Sint-PietersLeeuw;
• het project situeert zich in ontwikkelingsgebied;
• projecten met kinderen krijgen voorrang;
• ook projecten in verband met water krijgen voorrang;
• de keuze van het project wordt geadviseerd aan het college van burgemeester en schepenen door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ‘Leeuw
Mondiaal’.

Hoe vraag je de gemeentelijke toelage aan?
Je kan de aanvraagformulieren opvragen bij de gemeentelijke dienst voor Ontwikkelingssamenwerking en op de
website www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwmondiaal.
Wegens de coronacrisis wordt de periode waarin de
aanvraag moet worden ingediend uitzonderlijk verlengd,
en dit tot uiterlijk 31 juli 2021.

Lid worden van Leeuw Mondiaal?
Wil je meer weten over de werking van de gemeentelijke
raad voor ontwikkelingssamenwerking ‘Leeuw Mondiaal’? Wil
je jouw steentje bijdragen aan de werking hiervan? Word lid
van ‘Leeuw Mondiaal’ en help mee bij het organiseren van
lokale activiteiten ten voordele van projecten in het Zuiden!
Erik Devillé, diensthoofd Welzijn, Fabriekstraat 1b,
1601 Sint-Pieters-Leeuw, T 02 371 03 49,
erik.deville@sint-pieters-leeuw.be

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

> F20 Fietssnelweg kanaalroute
Werken aan fietsoversteek Sasplein van
Ruisbroek
3 mei 2021
2 juli 2021

> Jan Baptist Troucheaustraat
Vernieuwen voetpaden
maart 2021
april 2021

De vermelde begin- en einddata kunnen steeds
wijzigen door ongunstige weersomstandigheden
en/of onvoorziene omstandigheden!
Alle wegenwerken van de gemeente vind je op
www.sint-pieters-leeuw.be/wegenwerken.
Meer info over de wegenwerken op de
Bergensesteenweg (N6) vind je op
https://wegenenverkeer.be/werken/
de-herinrichting-van-de-bergensesteenweg.
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