VUL JE AUTO,

SCHIET IN ACTIE,
WANT ‘T IS OUDE SCHOENENACTIE!
Breng vanaf woensdag 02/03/11 t.e.m.
zaterdag 05/03/11* je oude schoenen naar Brantano.
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Voor de voorwaarden van deze actie zie www.brantano.be
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Drugsdealer heeft
traangas in auto
Een patrouille van de lokale politie heeft maandagnacht een 26jarige man uit Anderlecht opgepakt die traangas in zijn wagen
had liggen. De patrouille had
hem op de Anspachlaan opgemerkt in zijn wagen. Hij is gekend als drugsdealer.
De agenten zagen dat de man
zich probeerde te verstoppen en
besloten hem te controleren. In
zijn zakken vonden ze iets meer
dan 60 gram marihuana en 690
euro.
In de wagen lag een spray met
traangas. De man verklaarde
dat de drugs voor eigen gebruik
waren. Hij werd ter beschikking
gesteld van het parket. (RDB)

DIEGEM

Weer inbraak in
voetbalkantine
In de voetbalkantine van Diegem Sport werd in de nacht van
maandag op dinsdag alweer ingebroken. De inbrekers sloegen
met een steen één van de vensters stuk van de kantine van de
voetbalclub aan de Woluwelaan.
De buit bleef beperkt tot snoep,
chips en soep.
‘Gelukkig sloeg ons alarm meteen aan’, zegt voorzitter Guy
Van Weyenberge. ‘Daardoor zijn
de dieven niet te lang binnengebleven en hebben ze ook niet al
te veel kunnen meenemen.’
Geld hebben de inbrekers niet
kunnen buitmaken. ‘We laten
geen geld meer in onze lokalen.’
Een maand geleden werd de geluidsinstallatie gestolen.
De lokale politie onderzoekt de
zaak. (RDB)

VERBOD OP LEIDINGWATER NA ELF DAGEN ZINLOOS

Watervervuiling
blijkt loos alarm
Elf dagen lang mochten
een paar honderd
inwoners van de
Kerklaan, de
Rittwegerlaan en de
Nijverheidstraat in
Machelen geen
leidingwater
gebruiken. Het water
zou vervuild zijn. Dat
bleek uiteindelijk niet
het geval. WIM TROCH
MACHELEN
Van zaterdag 19 februari tot gisterennamiddag mochten de inwoners van de Kerklaan (tussen
de Woluwelaan en de spoorweg), de Rittwegerlaan en de
Nijverheidstraat geen leidingwater gebruiken.

Ongewenste stoffen
De bewoners kregen een briefje
in de brievenbus van watermaatschappij IWVB. ‘Naar aanleiding van een bodem- en
grondwaterverontreiniging in
de omgeving werd ook het leidingwater in uw buurt onderzocht. Wij vonden ongewenste
stoffen terug in het leidingwater
in een deel van de Kerklaan’,
stond er.
Het leidingwater mocht niet
worden gebruikt voor consumpBRUSSEL
tie. Zelfs tanden poetsen werd
verboden. Voor de vaat, de
Bewakingsagenten
schoonmaak of een douche
aan de slag in metro mocht het leidingwater wel worden gebruikt.
Vandaag gaan de eerste (privé) ‘Je ziet niets aan het water, maar
bewakingsagenten aan de slag
in de metro in Brussel.
Het gaat tien bewakingsagenten
van de firma Securitas. Ze spitsen de aandacht in eerste instantie toe op metrolijnen 2 en 6,
meer specifiek het stuk tussen
de haltes Beekkant en Koning
KRAAINEM
Boudewijn.
De bewakingsagenten blijven Gemeenteraadslid Luk Van Biezeker aan de slag tot de zomer- sen (Open) heeft vragen bij de
vakantie. Dan wordt de toestand prijs van het leidingwater in
geëvalueerd. Ze zijn in de week Kraainem.
actief tussen 15.30 en 18.30 uur Uit een studie van Test-Aanen op woensdagmiddag en in het koop (september 2009) bleek dat
weekend tussen 19 en 23 uur.
het kraantjeswater in Kraainem
Het MIVB-personeel legde in fe- bij het duurste van het land is.
bruari het werk neer na een con- ‘Al in oktober 2009 vroeg onze
frontatie tussen een MIVB-be- partij Open naar een verklaring.
stuurder en een passagier.
Zonder resultaat’, zegt Van BieDe directie beloofde toen op kor- sen.
te termijn meer personeel in te ‘Nu, zestien maanden later,
zetten voor de beveiliging en een vraagt het schepencollege om
particuliere bewakingsfirma in uitleg aan drinkwaterproducent
te schakelen om het personeel Vivaqua omdat er een interpellabij te staan. (RDB)
tie was tijdens de gemeente-

Joseph Soetemeyer en Aimée Quiddoes moesten meer dan een week water gaan halen. Het
leidingwater gebruiken, mocht niet. © wtk

blijkbaar zit er toch iets in wat
niet hoort’, zeggen bewoners Joseph Soetemeyer en Aimée
Quiddoes. ‘Zelfs als je het kookt,
mag je het water niet gebruiken.
Dan zal het wel iets serieus zijn,
zeker?’
De bewoners mochten elke dag
flessenwater ophalen op de parking van de Makro. De eerste vijf
liter, later meer. ‘Dat is voldoende, maar ik kan mij inbeelden
dat het voor gezinnen met kinderen moeilijker is. Ik begrijp dat
er af en toe eens iets mis kan
gaan, maar dat dit zo lang moet

Van Biesen wil uitleg
over duur leidingwater

Ten voordele van: ‘Stichting tegen Kanker’,
‘Kinderkankerfonds’ of ‘School Zonder Pesten’.
*Voor winkels open op zondag 06/03/11,
surf naar www.brantano.be

Hebt u nieuws voor ons?
Bel Axel Florijn, 02 467 95 65
brabant@nieuwsblad.be
www.nieuwsblad.be/regio

raad.’

Het viel Van Biesen op dat schepen Thierry Van de Plas (UnionCdH) aankondigde dat de gemiddelde prijs van het water
voor huishoudelijk gebruik dit
jaar opnieuw zal stijgen.
‘Al eerder werd duidelijk dat
Kraainem zijn rechten voor een
appel en een ei verkocht had aan
Vivaqua’, zegt Van Biesen. ‘Andere gemeenten kregen een forse
overnameprijs; Kraainem nooit.
Bovendien weigert Vivaqua haar
verantwoordelijkheid op te nemen in de strijd tegen de overstromingen in Laag-Kraainem.’
Van Biesen vraagt het college de
directie van Vivaqua uit te nodigen op een informatiemoment
met de bewoners. (WTK)

duren en dat we niet op de hoogte worden gehouden, dat kan
toch niet. Dit is spelen met onze
gezondheid’, vindt Aimée Quiddoes.
Uit voorzorg
Tweehonderd inwoners mochten tien dagen lang geen leidingwater gebruiken voor consumptie. Tot gisteren. ‘Staalnames op
de Biochimsite gaven aan dat het
leidingwater mogelijk vervuild
was’, stelt Jan Verheyen, woordvoerder van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam).

‘Uit voorzorg hebben we daarom
beslist het gebruik te beperken.’
Gisterenmiddag werd het leidingwater weer veilig geacht
voor gebruik. ‘Grondige analyses hebben aangetoond dat het
water nooit vervuild is geweest’,
gaat Verheyen voort. ‘Het bleek
loos alarm; het water is nooit
schadelijk geweest voor de gezondheid.’
‘Wij gaan aan elk huis aanbellen
om de bewoners op de hoogte te
brengen’, liet Bruno Pessendorffer van watermaatschappij
IWVB weten.

Brussel maakt geld vrij
voor wie waterfactuur
niet kan betalen
nen doen.
De Brusselse regering trekt het
Het budget voor het Sociaal budget van het Sociaal WaterWaterfonds in het Brussels ge- fonds op van 600.000 euro
west wordt verdrievoudigd. naar 1,8 miljoen euro.
Dat heeft de Brusselse regering
dinsdag beslist op voorstel van Water besparen
minister van Waterbeleid Eve- Het fonds gaat daarnaast de
lyne Huytebroeck (Ecolo).
OCMW’s de mogelijkheid bieHet Sociaal Waterfonds is be- den bepalingen in te voeren die
doeld voor gezinnen die hun helpen water te besparen.
waterfactuur niet kunnen be- Het gaat onder meer om het
talen.
plaatsen van watermeters of
De regering besliste ook dat in kranen en douchekoppen met
de toekomst meer mensen op laag debiet. (BLG)
het fonds beroep zullen kun-
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