
  Verschillende wandelingen

  Elke dag mooie streekproducten 
te winnen
  Coronaproof

Leeuwse paaswandelingen

Nieuwe bewoners voor het oude gemeentehuis van Vlezenbeek
Het oude gemeentehuis van Vlezenbeek krijgt een nieuwe invulling, nadat het recent gerenoveerd werd. En wat voor een invulling! 

We zetten onze samenwerking met vzw De Poel verder op 
lange termijn. En dat op een duurzame manier met een eet- en 
drinkgelegenheid waar een regionaal en gezond aanbod te 
vinden zal zijn. 

Naast dat ‘streekproductenrestaurant’ is er ruimte voor 
tentoonstellingen van kunstenaars, workshops of opleidingen 
voor ondernemers of jongeren.

Tot slot komt er ook een winkelgedeelte waar producten van 
de gasten te koop zijn en promotie gemaakt zal worden voor 
streekproducten. 

Een mooie invulling van een huis waar al onze inwoners 
elkaar al decennialang ontmoeten en zullen blijven 
ontmoeten.

Beste Leeuwenaar,

Restaurants, cafés, theaters, bioscopen, 
sportterreinen … al die leuke plekken zijn 
gesloten. Echt balen, maar nu kan het even 
niet anders. Maar dat wil niet zeggen dat we 
moeten blijven stilzitten!

En daarom is er nu de eerste Leeuwse paas-
wandeling. Verschillende wandelingen langs 
mooie Leeuwse plekjes om corona even te 
vergeten en de natuur in onze gemeente op 
te zoeken. Voor de minder mobiele mensen 
onder ons voorzien we een wieltjeswandeling.

Wandelen kan de hele paasvakantie, van 3 
tot en met 18 april.

Maakt u tijdens de wandeling een verras-
sende foto, dan maakt u kans op een van de 
dagprijzen of wie weet zelfs de hoofdprijs op 
het einde van de paasvakantie.

Schrijf u dus snel gratis in via 
www.n-va.be/sint-pieters-leeuw 
of vraag uw routes aan via 
sint-pieters-leeuw@n-va.be
en wandel uit uw kot!

Hopelijk tot dan!

Marc De Bosscher
Voorzitter N-VA 
Sint-Pieters-Leeuw

Secretaris Sarah Van Hassel, schepen Olivier 
Huygens en gemeenteraadslid Gust Crabbe.

Alle info en de gratis wandelroutes vindt u op www.n-va.be/sint-pieters-leeuw 

Van 3 t.e.m. 

18 april

Wieltjeswandeling
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 29 maart.
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 6,5 miljoen Vlamingen

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden we onder 
meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten aanpakken. Laat u 
dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 6,5 miljoen andere Vlamingen.”
Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, 
bubbels, beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel 
voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groepsimmuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmettelijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ontzettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak met 
gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 

Nieuwe bestemming voor het oude gemeentehuis/bibliotheek van Leeuw
De werken aan het landhuis De Viron in het Colomapark 
gaan goed vooruit. Alle vrijetijdsdiensten (jeugd, sport, 
cultuur, toerisme en erfgoed) zullen er samen met de 
bibliotheek een nieuw onderdak vinden. En daarvoor is 
het gemeentebestuur op zoek naar een nieuwe naam. Wie 
inspiratie heeft voor een nieuwe naam kan dat tot 30 april 
laten weten via www.leeuwdenktmee.be. 

Maar wat gebeurt er dan met het oude gemeentehuis 
waar nu de bibliotheek gevestigd is? Die vraag hield velen 
de laatste tijd bezig. Tijd om daar nu duidelijkheid in te 
brengen.

Muziekacademie en pop-upruimte

Op de eerste en tweede verdieping komt een volwaardige 
muziekacademie, mooi gelegen naast de huidige kunst-
academie, voortaan met eigen lokalen in plaats van in 
verschillende scholen te moeten sukkelen met al hun 
materiaal.

Het gelijkvloers wordt voor het grootste gedeelte verbouwd tot een pop-upruimte waar verschillende soorten activiteiten van het 
lokale bestuur, onze verenigingen, onze handelaars en inwoners kunnen plaatsvinden. Een extra ontmoetingsplaats voor onze 
inwoners.

Schepenen Veerle Seré en Marleen De Kegel naast bestuurslid Jan Van Belle.
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