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Verkeersvrije Steenkaai wordt 
wandel- en fietsboulevard

VILVOORDE

De Steenkaai tussen de Vlaanderenstraat en de 
Havenstraat wordt vanaf 15 februari definitief afge-
sloten voor het verkeer en ingericht als wandel- en
fietsboulevard langs het kanaal. Dat heeft alles te 
maken met de realisatie van een nieuw woonblok en-
met de aanleg van sportvelden onder het viaduct 
van de Vuurkruisenlaan.

DIMITRI BERLANGER

Het stadvernieuwingsproject Ka-
naalpark wordt gerealiseerd in
een samenwerkingsverband tus-
sen de stad Vilvoorde, Waterwe-
gen en Zeekanaal en de private
partner nv Watersteen (ViRiX).
De stad Vilvoorde is opdrachtge-
ver voor de aanleg van de speel-
velden onder de Vuurkruisen-
laan. Het inrichtingsplan voorziet
in de aanleg van speelvelden en
een rotstuin en ondersteunt de
verbinding tussen de parken aan
beide zijden van het kanaal. 

Binnenplein
«Wat KanaalPark betreft, vangen
in de eerste helft van dit jaar heel
wat werken aan», leggen Ingrid
en Dimitri Haenen namens pro-
jectontwikkelaar ViRiX uit. «Er
wordt gestart met de aanleg van
het binnenplein tussen het
Tuchthuis en het woonblok Ty-
beert alsook het park rondom. De
nv Zeekanaal start met de voor-

bereidingen voor de kadeboule-
vard. In een latere fase zal daar
ook een kleine haven met aanleg-
steiger voor de pleziervaart ge-
bouwd worden.»
ViRiX zal midden februari even-
eens van start gaan met de bouw
van Cantecleer dat vlak aan het
water gelegen is. «De verkoop van
de appartementen in Tybeert
loopt als een trein. In de eerste
fase bouwden we 64 apparte-
menten, waarvan er reeds 41 ver-
kocht zijn. De eerste apparte-
menten van deze fase zullen te-
gen de zomer van dit jaar klaar
zijn. Door dit enorme succes werd
beslist een tweede fase van Ty-
beert op te starten met 9 bijko-
mende appartementen, waarvan
er ook reeds 2 verkocht werden.
De gelijkvloerse verdieping van
Cantecleer wordt volledig gere-
serveerd voor een commerciële
invulling. De uitbater van de bras-
serie 3 Fonteinen reserveerde vo-
rig jaar op deze unieke locatie
reeds 880 vierkante meter voor

zijn nieuwe horecazaak, inclusief
een groot terras aan de water-
kant.»

Penthouses
Qua commerciële ruimte is in
Cantecleer nog een 730m! te
koop of te huur. «Verder krijgt dit
gebouw een residentiële invul-
ling. 59 ruime appartementen en
8 riante penthouses zullen een

prachtig uitzicht hebben over het
kanaal en het parkgroen aan de
overkant. Tot op heden zijn al 14
van deze appartementen en
penthouses verkocht. Onder de
esplanade van Cantecleer komt
eveneens een overdekte gelijk-
vloerse parking voor de bezoe-
kers van de horeca en winkels.»
«De stad Vilvoorde ontving voor
het stadsvernieuwingsproject

Kanaalpark 2,8 miljoen euro van
de Vlaamse overheid», legt Eva
Fonteyn, projectcoördinator Vil-
voorde Watersite uit. «Voor de
realisatie van het project het de
Vuurkruisenlaan kan de stad nog
eens beroep doen op 1 miljoen
euro EFRO-subsidie. De werken
onder de Vuurkruisenlaan zou-
den beëindigd zijn in het najaar
van 2009.»

Dimitri en Ingrid Haenen van projectontwikkelaar Virix die Kanaalpark realiseert 
met op de achtergrond het woonblok  Tybeert.Foto Lukas

Als het afval uit de provincie
Vlaams-Brabant vanuit Wilsele,
Vilvoorde en Huizingen op con-
tainers via de kanalen naar de
haven van Antwerpen getrans-
porteerd wordt, zouden er elk
jaar een kleine zesduizend
vrachtwagens minder op de weg
zijn. 

Daarom probeert het provincie-
bestuur samen met de intercom-
munales te onderhandelen met
Waterwegen en Zeekanaal en af-

valverwerkingsbedrijf Indaver en
met de hogere overheden om de
kost te verlagen. 
Nu is vervoer over het water nog
achttien euro per ton duurder,
maar de milieukost is aanzienlijk
lager. Daarnaast zouden gemeen-
ten tot vijf miljoen euro per jaar
kunnen uitsparen als ze hun af-
valbeleid op elkaar zouden af-
stemmen. Ook hiervoor wil de
provincie de partners rond de ta-
fel krijgen.

(CKD)

Naar driejaarlijkse gewoonte
wordt dit jaar in Kortenberg de
‘Week van de Amateurskunsten’
georganiseerd. Tijdens het week-
end van 30 april tot en met 2 mei
zal ook in Kortenberg een creatie-
ve wind waaien. Het thema van
deze editie van de WAK is ‘Goes-
ting’. Prikkelend, smakelijk, en-
thousiast, begeesterd, vurig, be-
zeten, plezierig, intens,... De Cul-
tuurdienst is nog op zoek naar
amateurkunstenaars die de
drang hebben om zich kunstzin-
nig van hun beste kant te laten
zien. Naast creatief talent is een
grote portie ‘Goesting’ daarbij
meegenomen. Alles kan en alles
mag: beeldhouwwerken, schil-
derijen, muziek, film, fotografie,
media, poëzie, keramiek, muziek,
theater, culinaire kunst... Nieuw
dit jaar is een heuse Murga, een
straatparade die bestaat uit groe-
pen muzikanten, dansers en
‘woordkunstenaars’ met opval-
lende kostuums, originele tek-
sten, dans en muziek. Ook kandi-
daat-deelnemers daarvoor mo-
gen contact opnemen met de cul-
tuurdienst via 02/755.22.89 of via
cultuur@kortenberg.be. Inschrij-
ven kan tot eind januari. Meer
info: www.kortenberg.be. (SPK)

’s Nachts hebben onbekenden op
de Luchthavenlaan in Vilvoorde
40 tot 50 kartons sterkedrank ge-
stolen uit een oplegger. (DBS)

De cafetaria van de sporthal op
de Leuvensesteenweg in Sint-
Stevens-Woluwe heeft een
grote opfrisbeurt gehad.
Sinds augustus van vorig jaar is
Phillipe Cnop de nieuwe uitba-
ter van de cafetaria en hij had
de eindejaarsperiode afge-
wacht om tal van opfrissingen
uit te voeren. «Eerst en vooral

werd de keuken onder handen
genomen. Alles werd heringe-
richt omdat ik vanaf nu ook
eten serveer in de cafetaria.
Geen grote keuken maar spa-
ghetti, croque monsieur en an-
dere snacks,» vertelt Phillipe
Cnop. «Nadien heeft de cafeta-
ria een nieuw kleurtje gekre-
gen. Het was echt nodig. Het

meubilair is niet veranderd
omdat die nog niet zolang gele-
den vervangen werd door de
brouwerij Haacht. We zien al
heel wat meer volk langsko-
men sinds de veranderingen in
de cafetaria. Dat doet echt ple-
zier,» aldus uitbater Phillipe
Cnop.

(HVDC/DDBZ)

De brandweer van Londerzeel
moest donderdagochtend om 3
uur uitrijden naar de A12 in Mei-
se. In de richting van Brussel was
ter hoogte van Sarens een onge-
val gebeurd waarbij een bestel-
wagen en een auto betrokken wa-
ren. Eén persoon zat gekneld en
moest door de brandweer bevrijd
worden. Het slachtoffer werd
zwaargewond overgebracht naar
het UZ van Brussel.

(ABH)

In voertuig gekneld
na aanrijding op A12

Cafetaria sporthal in nieuw kleurtje

Uitbater Phillipe Cnop in de vernieuwde cafetaria.Foto Galicia

Sterkedrank gestolen
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 Kom onze Saloncondities ontdekken

‘Goesting’ voor
Amateurkunsten

Provincie wil afval vervoeren over water
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VLAAMS-BRABANT

DIEGEM
Brand in kleuterklasje
De brandweer van Vilvoorde
moest donderdag naar de basis-
school in Diegem. Iemand had
papier verstopt achter een elek-
trisch verwarmingstoestel waar-
door brand ontstond. De juf kon
het vuur zelf blussen. De brand-
weer moest het klasje enkel nog
ventileren. (ABH)

Voor de correctionele rechtbank
van Brussel hebben vier Marok-
kanen en Turken zich moeten
verantwoorden nadat hun can-
nabisplantage vorige zomer
werd opgerold in Ath. Hoofdver-
dachte Redouan O. uit Grimber-
gen riskeert een celstraf van vijf
jaar effectief en een verbeurd-
verklaring van maar liefst
240.000 euro.

«Uit de verklaringen van Redouan
is af te leiden dat hij 4.000 euro
vroeg per kilo cannabis», zei
openbaar aanklaagster Wenke

Roggen. «De plantage in Ath,
waarin achthonderd planten
stonden, werd twee keer geoogst,
goed voor zestig kilogram. De
man heeft dus in totaal 240.000
euro verdiend.»
Een onderzoek leidde in juli 2009
naar de woonplaats van de twee
verdachte, waarin de plantage
was ondergebracht. Twee andere
mannen, die waren ingehuurd
om de boel te bewaken, werden
ook opgepakt. De eigenaar van de
woning en de twee bewakers ris-
keren twee tot drie jaar cel effec-
tief. 
De advocaat van de hoofdver-

dachte, vindt de gevorderde ver-
beurdverklaring veel te hoog. «De
opbrengsten van de verkoop
kwamen nooit tot bij mijn cliënt»,
zei meester Johan De Smet. «Er
zijn hier nog andere mensen in
het spel, die hier vandaag niet
worden vervolgd. Bij een huis-
zoeking werd een bedrag van
3.900 euro gevonden, wat niet
overeenkomt met die 240.000
euro. Had hij dat geld gehad, zou
dat moeten gevonden zijn. Je kan
daar moeilijk mee naar de bank
gaan.»
De rechter doet een uitspraak op
27 januari. (CVH)

De brandweer van Londerzeel
moest donderdag om 12.30 uur
uitrijden naar de A12 richting
Antwerpen. Ter hoogte van de
verkeerslichten in Meise lag
steenslag op de rechterrijstrook.
Vermoedelijk ging het om een
deels verloren lading van een
vrachtwagen. De brandweer riep
de hulp in van de borstelwagen
van de civiele bescherming voor
het opruimkarwei. De rijstrook
werd hierdoor een tijdje afgeslo-
ten. Rond 14.30 uur was de klus
geklaard. De werken brachten
weinig of geen verkeershinder
met zich mee. (ABH)

De politie van de zone Kampen-
hout, Steenokkerzeel en Zemst
(Kastze) heeft van 27 november
2009 tot 11 januari dit jaar haar
jaarlijkse Bobcampagne gehou-
den. Er werd gecontroleerd op al-
cohol en drugs in het verkeer. De
politiezone heeft tijdens deze pe-
riode bijna dagelijks controles
uitgevoerd op verschillende loca-
ties en op verschillende tijdstip-
pen. Er werden in totaal 2296
ademtests afgenomen. Dit is een
stijging van duizend ademtests
ten opzichte van vorig jaar. Kastze
is hiermee, samen met de politie-
zone van Zaventem, koploper in
het arrondissement Halle-Vil-
voorde.
Slechts 37 bestuurders hadden
teveel gedronken. Tijdens deze
periode werden er ook 4 bestuur-
ders betrapt op het rijden onder
invloed van drugs. Hun rijbewijs
werd onmiddellijk ingetrokken
voor een periode van 15 dagen.

De brandweer van Londerzeel
moest donderdag om 10.40 uur
uitrijden naar de Mechelsesteen-
weg in Kapelle-op-den-Bos voor
een voertuigbrand. Ter hoogte
van huisnummer 341 stond een
bestelwagen in brand. De oor-
zaak is onbekend, maar kwaad
opzet wordt niet uitgesloten. Een
technisch defect is weinig waar-
schijnlijk aangezien de bestelwa-
gen al drie dagen niet gereden
had. Het voertuig brandde ge-
deeltelijk uit en is klaar voor de
schroothoop. (ABH)

ANNELIES BAETEN

Het bleef gisteren rustig op de
speelplaats van het Koninklijk
Atheneum in Tervuren. De leer-
lingen hadden dan ook een dagje
vakantie gekregen nadat woens-
dagochtend een gaslek werd
vastgesteld in de omgeving van
de school. «Eén van de perso-
neelsleden merkte een gasgeur
op», vertelt directeur Frank Ro-
chus. «We hebben meteen de gas-
maatschappij gebeld. Eandis
heeft na een eerste controle de
gaskraan dichtgedraaid.»

Geen paniek
Er was op geen enkel moment pa-

niek in de school. Frank Rochus:
«Door de gastoevoer vrijwel met-
een af te sluiten, was alle gevaar
direct geweken. Dit had echter tot
gevolg dat we zonder verwar-
ming zaten. De leerlingen zijn
woensdagnamiddag dan ook
naar huis gekeerd met de mede-
deling dat ze donderdag niet naar
school moesten komen. De basis-
school en het kinderdagverblijf
bleven wel gewoon open. Die zijn
op aparte circuits aangesloten.»
Gisteren werd de hele dag naar
het gaslek gezocht. «De werken
zijn ‘s morgens vroeg gestart,
maar het lek werd niet meteen
gevonden. Van in de Tervuren-
laan waar de gascabine staat naar

onze school is natuurlijk een aan-
zienlijke afstand, zo’n 150 meter.
In de late namiddag werd het lek
toch gelokaliseerd en het bleek
gelukkig niet omvangrijk te zijn.
Vrijdag starten de herstellings-

werken om het lek te dichten. De
school zal ook die dag dus ook nog
gesloten zijn. De leerlingen wer-
den ofwel telefonisch ofwel via
het elektronisch platform verwit-
tigd. Naar alle waarschijnlijkheid

zullen we maandag terug de les-
sen kunnen hervatten.» Voor de
leerlingen van het KAT staat dus
een lekker lang weekend voor de
deur. In het atheneum lopen 430
kinderen school.

De NMBS heeft besloten om het
station van Etterbeek beter te be-
dienen. De VUB-studenten had-
den geprotesteerd tegen de
slechte dienstregeling. 

De NMBS besloot om in plaats van
één rechtstreekse trein vanuit
Mechelen in de ochtendspits vier
rechtstreekse stellen in te zetten.
In de avondspits worden er ook
vier rechtstreekse treinen vanuit
Etterbeek naar Mechelen.

8.000 studenten
«De VUB-campus in Elsene telt
2.700 personeelsleden en 8.000
studenten. Daarenboven bevin-
den zich op dit traject nog heel
wat bedrijven waaronder de VRT.
Voor ons was het essentieel dat
die mensen goed bediend blijven
met het openbaar vervoer. Het is
dan ook een goede zaak dat de
NMBS tot het juiste inzicht is ge-
komen om meer treinen in te leg-
gen,» aldus Open Vld-volksverte-
genwoordigers Carla Dejonghe
en Ann Brusseel. (HVDC/DDBZ)

Hoewel Annelies D’Haese (29)
woensdagavond in haar apo-
theek in de Bodegemstraat hard-
handig werd aangepakt door
twee overvallers, stond ze giste-
renochtend alweer haar klanten
te woord. «Bij de pakken blijven
zitten, heeft geen zin,» zegt ze. De
twee dieven van Afrikaanse origi-
ne kwamen woensdag even na 18
uur rustig de apotheek binnen
gewandeld. «Ze bestelden een
doosje condooms», doet D’Haese
het verhaal van de feiten. «Toen ik
me bukte om dat te nemen, werd
ik langs achter vastgegrepen door
een van de mannen, terwijl de an-
dere in de kassa graaide. Daarbij
moet ik blijkbaar iets gedaan
hebben wat hen niet zinde, want
plots kreeg ik een ferme slag op
mijn hoofd.»
Gealarmeerd door het lawaai,
kwam Outjo, de Labrador van het
gezin, een kijkje nemen. «Geblaft

heeft hij niet gedaan», zegt Anne-
lies. «Maar blijkbaar was zijn ver-
schijning genoeg om de mannen
op vlucht te jagen. Ze deden zelfs
de moeiten niet meer om de kas-
sa leeg te maken. Uiteindelijk
hebben ze niet meer dan een paar
honderd euro meegenomen.»
Terwijl het duo op de vlucht sloeg,
begon Annelies te gillen. «Toen
pas zag ik dat een van hen een
vuurwapen had», vertelt de apo-
thekeres. «Natuurlijk besefte ik
op dat moment dat ik beter kon
zwijgen. Ik vluchtte snel naar
achteren en verwittigde de poli-
tie. Nog terwijl ik aan de lijn was,
stond er al een patrouille voor de
deur. Die boden mij hulp aan,
maar ik wou liever dat ze achter
de daders aangingen.» Die kon-
den echter niet meer worden op-
gespoord, omdat niemand had
gezien met welke wagen ze er
vandoor waren. Ondanks de trau-

matische gebeurtenis, stond
D’Haese alweer in de apotheek.
Bijkomende veiligheidsmaatre-
gelen komen er voorlopig niet.
«Binnenkort verhuizen we naar
een nieuw gebouw wat verderop

in de straat», legt ze uit. «Daar zul-
len we wel zorgen voor een
wachtloket en een elektrische
deur die we eventueel in de win-
termaanden kunnen afsluiten
zodra het donker wordt.» (CKD)

Het openbaar onderzoek met be-
trekking tot de herziening van de
BPA’s Centrum en St-Engelbertus
loopt vanaf vrijdag. Het volledige
dossier zal gedurende 30 dagen
ter inzage liggen (van 15 januari
2010 tot 15 februari 2010) op de
dienst Ruimtelijke Ordening, ge-
meentehuis, Dr. H. Folletlaan 28,
van maandag tot vrijdag tussen
8.30 en 11.30 uur en op woens-
dagnamiddag van 13.30 tot 16.30
uur. Al wie bezwaren en/of op-
merkingen betreffende deze ont-
werpplannen van aanleg heeft,
moet deze schriftelijk aan het
College van Burgemeester en
Schepenen, Dr. H. Folletlaan 28 in
1780 Wemmel, kenbaar maken,
ten laatste op 15 februari vóór 17
uur. (DBS)

De Vlaamse oppositiepartij Open
heeft bij de gouverneur klacht
neergelegd tegen het feit dat drie
andere leden van de fractie Frans
hebben gesproken tijdens de ge-
meenteraad van eind december.
De Vlamingen grijpen de klacht
aan als ultieme middel om een
zware belastingverhoging tegen
te houden.
«We hebben tijdens de bewuste
gemeenteraad sommige amen-
dementen in het Frans neerge-
legd en ook in die taal toegelicht»,

klinkt het bij fractieleider Luk Van
Biesen. «Door het in het Frans uit
te leggen hoopten we dat de
Franstaligen eindelijk zouden be-
seffen wat ze de inwoners van
Kraainem aandoen. Door de aan-
slagvoeten op personenbelasting
en onroerende voorheffing fors te
doen stijgen moet elke Kraai-
nemnaar jaarlijks gemiddeld 400
euro meer belasting betalen ter-
wijl daar geen enkele reden toe
is», aldus Van Biesen. 
«Klacht neerleggen tegen het feit

dat we zelf Frans gepraat hebben,
is inderdaad gek», vervolgt Van
Biesen. «Het is echter het ultieme
middel opdat de gouverneur de
beslissing over de belastingver-
hoging schorst en we er eind ja-
nuari in de gemeenteraad nog
eens over kunnen praten», besluit
Van Biesen.
Burgemeester Arnold d’Oreye de
Lantremange (FDF-Union) was
gisteren niet bereikbaar voor
commentaar.

(ABH)
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Klacht tegen eigen Franstalig taalgebruik

Openbaar
onderzoek BPA’s

Overvallen apothekeres meteen weer aan de slag

Annelies D’Haese is Outjo dankbaar 
dat hij de overvallers wegjoeg. Foto Persin fo

Meer treinen
voor studenten

KONINKLIJK ATHENEUM TWEE DAGEN DICHT DOOR WERKEN

Verlengd weekend door gaslek
In het Koninklijk Atheneum van Tervuren had-
den de leerlingen gisteren een dagje vakantie.
Oorzaak was een gaslek dat woensdagochtend
werd vastgesteld. Hierdoor moest de gastoevoer
worden afgesloten waardoor de school zonder
verwarming zat. In de late namiddag kon het lek
worden opgespoord. Vandaag starten de herstel-
lingswerkzaamheden, waardoor de leerlingen
een verlengd weekend ingaan.

A lles wordt in het werk gesteld om het gaslek zo snel mogelijk te dichten. Foto Galicia

Bestelwagen in brand

Succesvolle BOB-campagne

Steenslag op de A12

Cannabisteler riskeert verbeurdverklaring van 240.000 euro
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Auto in brand in garage

Een korte maar felle brand heeft
gisterochtend een auto vernield
die in de garage van een woning
stond. Ook de woning zelf liep
daarbij schade op. De brand
ontstond gisterochtend om 9.20
uur in de Averbeekstraat in Op-
wijk. De eigenaar had ‘s och-
tends zijn Mercedes na een rit
weer in de garage geparkeerd.
Even later hoorde hij het ge-
knetter van vuur. Toen hij de ga-
ragedeur opentrok, zag hij dat
zijn voertuig in lichterlaaie
stond. De man alarmeerde met-
een de brandweer. Omdat de
wagen in de garage stond, dreig-
den de vlammen over te slaan
naar de rest van het huis. De

brandweer kon dat voorkomen
door de auto naar buiten te ta-
kelen. Niemand raakte gewond,
maar de auto brandde helemaal
uit. Hoe de brand precies ont-
stond, is nog onduidelijk. «Wel-
licht was er een kortsluiting in
de motor», zegt officier Frans De
Smedt. «Het vuur kon zich vrij
snel uitbreiden onder de motor-
kap. Het blijft wel opmerkelijk
dat een auto vanzelf in brand
schiet.»
De garage raakte door de vlam-
men beschadigd. De woning
niet, maar ze moest wel ver-
lucht worden omdat de rook
alle kamers doordrongen had.

(WDS)

OPWIJK

De brandweer takelde de auto uit de garage. Foto De Smet

Tijdens de verschillende contro-
leacties werden nog tal van ver-
keersinbreuken vastgesteld. Zo
werden 10 voertuigen in beslag
genomen aangezien ze niet ver-
zekerd waren. 57 bestuurders
werden betrapt met een verval-
len of ontbrekend keuringsbe-
wijs. 41 personen kregen een
boete voor het niet dragen van de
veiligheidsgordel. De politiezone
Kastze zal ook de komende
maanden nog intensieve contro-
les op het sturen onder invloed
blijven uitvoeren. (ABH)
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