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ZAAKVOERDER BANKKANTOOR MEET SCHADE OP NA RAVAGE

‘Verbouwing moet
worden overgedaan’
Twee dagen nadat een
automobilist in het
agentschap van Delta
Lloyd is
binnengereden en er
een ravage heeft
aangericht, is de bank
weer open. ‘We doen
voort op de tweede
verdieping.’ ERIK GYSELINCK
OPWIJK
Zaterdagavond boorde een 50jarige Opwijkenaar zich met zijn
bedrijfswagen in de zijgevel van
het bankagentschap van Delta
Lloyd in de Esp. De ravage op de
benedenverdieping was groot.
‘Ik werd opgeschrikt door de
alarmcentrale’, zegt zaakvoerder Bart Engels. ‘Toen ik ter
plaatse kwam, stond de hoek
van het Heiveld met de Esp vol
brandweer, politie en nieuwsgierigen.’
‘En dan kom je binnen en zie je
de ravage. Alle kasten lagen op
de grond. Heel ons archief is
naar de vaantjes. We zullen een
extra kracht aanwerven om het
archief weer op te bouwen. De
benedenverdieping is vernield.
Printers, computers en telefoons lagen op de grond.’
‘Maandagmorgen is de expert
langsgekomen. Hij stelde vast
dat de uitbouw naar omhoog gekomen is. Binnen- en buitenmuren moeten worden herbouwd
want er zijn scheuren in het gebouw van onder tot boven. De
vloer is zwaar beschadigd. De
verbouwingswerken
gaan
maanden in beslag nemen. Er is
nog geen kostenraming opge-

Bart Engels: ‘De schade was niet te overzien.’ © Erik Gyselinck

DE VERBOUWINGEN
ZULLEN MAANDEN
IN BESLAG NEMEN
Bart Engels,
zaakvoerder bankkantoor

’’

steld.’, zegt Bart Engels.
‘Het straffe is dat nog niet alle
facturen voor de verbouwing
die nu tenietgedaan is, binnen
zijn en dat het werk nu moet
worden overgedaan. Onze ver-

zekeringsmaatschappij zal alles
vergoeden. De onderneming zal
het bedrag verhalen op de verzekering van de tegenpartij, maar
als er dronkenschap in het spel
is, zal de man alles zelf moeten
vergoeden. Hij is gestraft voor
de rest van zijn leven. Ik heb met
hem te doen. Wie drinkt er al
eens niet? Vanmorgen nog heeft
hij telefonisch zijn verontschuldigingen aangeboden. Zelf komt
hij er met een whiplash vanaf.
Het belangrijkste is dat er alleen
materiële schade is en dat er niemand gewond werd.’
‘Het goede nieuws voor ons is
dat we openblijven’, zegt Engels.

‘We kunnen voortwerken op de
tweede verdieping. Onze klanten kunnen er probleemloos terecht.’
Engels nam pas drie weken geleden zijn intrek in het vrij nieuwe
gebouw op de hoek van de Esp
en het Heiveld. ‘Wij kwamen
van de Karenveldstraat. Voordien nam ik het kantoor van Augustijn Van Nieuwenhove in
Droeshout over.’
Bart Engels en zijn vennoot Johan Lissens hebben drie mensen
en een stagiaire in dienst. En
weldra dus een extrakracht om
het archief opnieuw samen te
stellen.

TELEX

MACHELEN Aan de Re-

gimentsberg werd in de nacht
van zaterdag op zondag in twee
wagens ingebroken. Er werd
een laptop gestolen. (RDB)
VILVOORDE Dieven braken
zondag een woning binnen in
de Rollewagenstraat. De hele
woning werd doorzocht. De
dieven gingen aan de haal met
een televisie, een dvd-speler,
laptop, videocamera, twee
fototoestellen en een gsm.
(RDB)
VILVOORDE Aan Lenterik
werd zondagochtend ingebroken via de achterdeur van een
woning. De dieven gingen
lopen met twee paar sportschoenen, een aantal jassen,
drie herenuurwerken, een ring
en vijfhonderd euro cash. Ze
vluchtten weg via een venster.
(RDB)
KOEKELBERG In de Wapenstilstandstraat werd zondagavond een man opgepakt nadat
die doodsbedreigingen had
geuit. Toen de politie aankwam, had de man zijn slachtoffer al bij de keel gegrepen en
een mes bovengehaald. Daarmee bedreigde hij ook de politie-inspecteurs. Niemand raakte gewond. (RDB)
GANSHOREN De politie arresteerde in de nacht van zondag
op maandag een man in de
Negen Provinciënlaan. Hij
werd betrapt toen hij diesel aan
het stelen was uit een vrachtwagen. (RDB)
SINT-JOOST-TEN-NODE De
politie bezocht zaterdagavond
zes handelszaken. Documenten
bleken niet in orde en in een
zaak in de Pacificatiestraat
bleken twee werklozen aan het
werk. (RDB)
SINT-JOOST-TEN-NODE De
politie kon afgelopen weekend
een man vatten die geseind
stond omdat hij één jaar gevangenisstraf moest uitzitten. Hij
werd onmiddellijk overgebracht naar gevangenis van
Vorst. (RDB)

Lezers scannen boeken en cd’s zelf
STEENOKKERZEEL
Wie in de bibliotheek van
Steenokkerzeel een boek of cd
uitleent of inlevert, zal dat
voortaan zelf scannen.
Steenokkerzeel is één van de
eerste bibliotheken in de provincie die met dit vernieuwde
uitleensysteem uitpakt. ‘De
30.000 werken in de bib, grootletterboeken en luisterboeken
inbegrepen, werden uitgerust
met een uniek identificatielabel
dat gekoppeld is aan dit systeem’, legt Yolanda Simons,
voorzitster van de beheerraad,
uit. ‘Een immens werk dat in een
maand door onze mensen werd
gerealiseerd.’
SINT-JANS-MOLENBEEK/LAKEN GROTE SCHOONMAAK
Aan de twee zelfscanschermen
Goed twintig buurtbewoners hebben een grote netheidsactie aan is een betaalautomaat met
de Jubelfeestbrug georganiseerd. Sluikstorten is er een plaag. ‘De muntstukken verbonden. Wie
schepenen voor Netheid van Molenbeek en Brussel-stad beloven te laat boeken inlevert, ziet metde netheidsproblemen gezamenlijk aan te pakken. (MMV) © mmv een hoeveel hij moet betalen.
Aan de uitgang werd een con-
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BOOMROOSTERS PALMEN BIJNA HELE VOETPAD IN

Roosters verhinderen doorgang
Nieuwe boomroosters
bemoeilijken de
doorgang in de
Nachtegaalslaan in
Melsbroek. Voor
rolstoelgebruikers is
het haast onmogelijk
om er voorbij te
geraken. Is er een fout
gemaakt bij de aanleg?
‘Indien blijkt dat er
fouten werden
gemaakt, moet het
voetpad opnieuw
worden aangelegd,’
stelt burgemeester
Karel Servranckx.

VERKIEZINGEN KORT

Kans op behoud
negende Vlaamse
zetel vergroot

MELSBROEK

Het voetpad is de Nachtegaalslaan is slecht aangelegd. MS-patiënte Kirsten Boijen is op stap met
de Klaverfractie en stelt vast dat zij niet of nauwelijks langs het rooster kan rijden. © Koen Merens

INDIEN BLIJKT DAT
ER FOUTEN WERDEN
GEMAAKT, MOET HET
VOETPAD OPNIEUW
WORDEN AANGELEGD
Karel Servranckx,
burgemeester

’’

dat wat schepen Trostmann bedoelde met werken uitgevoerd
conform de veiligheidsvereisten?’
MS-patiënte Kirsten Boijen (28)
begrijpt het evenmin. ‘Ik snap
echt niet dat er geen rekening
wordt gehouden met rolstoelpatiënten. En dat met een
MS-kliniek op nauwelijks enkele honderden meters hiervandaan.’
‘Ik ben niet tegen het planten

van bomen’, verzekert Boijen,
‘maar of dit nu echt op een voetpad? Ik heb daarnet geprobeerd
langs het rooster te rijden. Het
lukt me nauwelijks. Langs de
ene kant van mijn rolstoel houd
ik nauwelijks een paar centimeters over om het gat van het
boomrooster te ontwijken.
Langs de andere kant schuur ik
met mijn hand tegen het tuinmuurtje. Ik heb al ervaren dat in
heel wat gemeenten en steden er
meer rekening wordt gehouden
met ons dan hier.’
Alex Trostmann (LVB-VLD),
schepen van Milieu, reageert:
‘Volgens het plan van de architect was er wel degelijk plaats
om met een rolstoel te passeren.
Maar in werkelijkheid blijkt het
voetpad smaller dan volgens
plan. Ik durf niet zeggen of de
ontwerper of de aannemer hier
in de fout is gegaan. De groen-

trolepoort geïnstalleerd. Die beveiligt de collectie en moet voorkomen dat werken ongezien verdwijnen. Wie dit toch probeert,
krijgt een loeiharde sirene te horen. De komende maanden
wordt iedere bezoeker vertrouwd gemaakt met deze nieuwe vorm van uitlenen. De oude

lidkaarten worden omgeruild.
Het scansysteem biedt heel wat
voordelen. Het personeel houdt
meer tijd over voor advies en bijstand.
De kostprijs van de zelfuitleenbalie bedraagt 56.000 euro,
waarvan de provincie 24.000
euro subsidieert. (KMS)

MS-patiënte
Kirsten Boijen

’’

dienst is hier niet verantwoordelijk voor.’
Burgemeester Karel Servranckx
(LVB-VLD) belooft de zaken op
te volgen. ‘Deze week stuur ik de
toezichter langs om alles na te
meten. Indien blijkt dat er fouten werden gemaakt, moet het
voetpad opnieuw worden aangelegd’.
De kostprijs van de werken werd
geraamd op 136.109 euro.

Ook Gilberte (73) is tevreden
met het aanbod. ‘Ik ben de afgelopen jaren al veel geopereerd.
Ik heb veel breuken opgelopen
omdat ik vaak gevallen ben. Ik
maak van twee tot drie keer gebruik van de vervoerdienst. Met
de bus gaan, lukt nog wel. Toch
is de opstap vrij hoog. De metro
durf ik niet nemen.’

Gemeenschapscentrum
De
Vaartkapoen biedt nu ook een
naai- en kostuumatelier en een
sociale vervoerdienst voor ouderen en mindervaliden.

© Koen Merens

ER WORDT GEEN
REKENING GEHOUDEN
MET ROLSTOELPATIËNTEN.
EN DAT MET DE
MS-KLINIEK IN DE BUURT

Door de geringe inschrijving in
Brussel-Halle-Vilvoorde van
Belgen in het buitenland, is de
kans vergroot dat de Nederlandstalige partijen hun negende Kamerzetel in de kieskring
kunnen behouden. Dat stelt
Luk Van Biesen, eerste opvolger op de Open VLD-Kamerlijst
in BHV, op basis van het aantal
inschrijvingen van ‘expats’ voor
de verkiezingen van 13 juni.
14.027 Belgen in het buitenland
schreven zich in de kieskring
BHV in. In 2007 waren dat er
29.689 en vorig jaar nog 28.660.
Bij de federale verkiezingen van
2007 stemde 83,5 procent van
onze landgenoten vanuit het
buitenland op Franstalige lijsten in BHV, aldus Van Biesen.
Door de geringe inschrijving
zullen er volgens hem ruim
13.700 Franstalige stemmen
minder uitgebracht worden
dan drie jaar geleden. ‘Deze wijziging zal ongetwijfeld helpen
om de negende zetel te behouden.’
In 2007 behaalden de Franstaligen in Brussel-Halle-Vilvoorde
13 zetels (509.036 stemmen), de
Nederlandstaligen 9 zetels
(341.212 stemmen). (blg)

Vaartkapoen start met sociale taxi
SINT-JANS-MOLENBEEK

Het zelf-scansysteem ontlast het bibliotheekpersoneel.
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De fracties Klaver en Vlaams Belang kaartten de heraanleg van
het voetpad in de Nachtegaalslaan aan.
‘Meer dan een maand geleden
klaagden we de toestand in de
Nachtegaalslaan al aan’, zegt
Bart Verstockt van Klaver. ‘We
stelden toen voor de nieuwe bomen te laten groeien in wortelkokers. Die verhinderen dat op
termijn de tegels door de wortels
omhoog worden geduwd. Jammer genoeg had het bestuur
geen oren naar onze oplossing.’
In de plaats werden boomroosters aangelegd die – blijkt nu –
bijna het hele voetpad inpalmen.
‘Het resultaat is nog erger dan
gedacht’, stelt Kurt Ryon vast.
‘Roosters van anderhalve bij anderhalve meter en dit voor een
voetpad van 1,83 meter! Aan de
straatkant blijft er nog 40 centimeter over tot het roostergat,
aan de huizenkant 64 centimeter. Wat een klucht! Een groot
gat middenin het voetpad waar
in het najaar ook nog eens een
boom in wordt geplant. Is het
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‘Mensen kunnen onze vervoerdienst bijvoorbeeld gebruiken
om naar een ziekenhuis te gaan
of boodschappen te doen’, zegt
coördinator Felix Gybels. ‘Onze
chauffeurs helpen de mensen bij
het in- en uitstappen. Ze dragen
zelfs de boodschappen.’
De sociale vervoerdienst is fors
goedkoper dan een klassieke
taxi. Binnen het Brussels Gewest kost de rit twee euro per
traject. Buiten Brussel komt er
50 cent per kilometer bij.
Alice (65) uit Sint-Jans-Molenbeek is ermee opgezet. ‘Ik heb
een trombose gehad. Daardoor

Tifanny Van Esch, coördinator naaiatelier: ‘We doen retouches,
verkopen stoffen en knoopjes.’ ©Herman Ricour

heb ik veel evenwichtsproblemen. De Vaartkapoen
kan mij overal naartoe voeren.
De taxi brengt me waar het
moet: de dokter, de bank, de

winkel. Het is bovendien helemaal niet duur. Voor mij zijn die
taxi’s belangrijk want een bus
kan ik niet meer nemen. Ik kan
moeilijk rechtstaan.’

Retouches
De Vaartkapoen opende ook een
naaiatelier om retouches te laten
uitvoeren. ‘We verkopen ook
stoffen en knoopjes’, zegt Tifanny Van Esch. ‘We tekenen patronen en ontwerpen kledij, bij- MERCHTEM BORD OP
voorbeeld voor theatergroepen STELTEN In de voortuin van
een van de stichters van de
of filmproducenten.’ (mmv)
Merchtemse Steltenlopers, Albert Van Hoeymissen, staat een
origineel verkiezingsbord in de
■■
vorm van een Merchtemse StelInlichtingen: 02-412.39.20 of
tenloper. (JHW) © Koen Merens
www.vaartkapoen.be

