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MACHELEN

Nieuw reglement
voor zorgpremie
vanaf januari

Vanaf 1 januari geldt een nieuw
toelagereglement voor thuiszorg.
Inwoners van Machelen die een
hulpbehoevende
inwonende
verzorgen, kunnen rekenen op
steun als er voldaan wordt aan
enkele voorwaarden. Zo moeten
de zorgbehoevende en de verzorger op hetzelfde adres wonen
en is er een inkomensbeperking.
Het bruto inkomen mag niet
hoger liggen dat de inkomensgrenzen voorgeschreven om in
aanmerking te komen voor een
woning van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. De zorgverlener moet ook al minstens
zes maanden in Machelen-Diegem wonen.
De toelage bedraagt 50 euro per
maand indien één persoon verzorgd wordt, 75 euro per maand
indien meerdere personen verzorgd worden.
Twee keer per jaar zal de sociale
dienst ter plaatse nagaan of de
zorgverlener en de zorgbehoevende nog op hetzelfde adres
wonen.
Zie ook:
www.machelen.be
www.ocmw-machelen.be
(WTK)
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‘Spaarbekken onder Vulga ’

Oppositiepartij Open wil dat de gemeente
eindelijk werk maakt van een spaarbekken in
Laag-Kraainem. Dat het Vulga-gebouw te koop
staat, is voor Open een ultieme kans om er een
spaarbekken aan te leggen. WIM TROCH
KRAAINEM
Al tientallen jaren kampt LaagKraainem – aan het viaduct van
de E40 – met overstromingen.
Twee tot drie keer per jaar staan
de bewoners er kniehoog in het
water. Verscheidene ingrepen
sinds de jaren tachtig haalden
niets uit. De partij Open lanceert
een nieuw voorstel in de hoop de
waterellende voorgoed te bannen.
Laagste punt
‘De Vulga polyesterfabriek staat
te koop’, weet Open-fractieleider Luk Van Biesen. ‘Dit is een
unieke gelegenheid voor de gemeente om het gebouw te kopen
en er een spaarbekken aan te
leggen. De site beslaat veertien
are en bevindt zich op het laagste punt van de gemeente. Door
daar in ondergrondse wateropvang te voorzien, kan dat de wijk
opwaarderen. Nu is de wijk aan
het verloederen. Huizen staan
lang te koop; de koopprijzen zijn

er, voor Kraainem, spotgoedkoop.’
Om te vermijden dat de wijk
echt ten dode wordt opgeschreven, wil Open dat de gemeente
daadkracht toont.
Levendig
‘Laag-Kraainem was vroeger
een levendige wijk, met veel horecazaken’, gaat Luc Timmermans voort. ‘Het is het laagste
punt van de Woluwevallei, dus
is het niet onlogisch het water
daar op te vangen, voor het met
de collectoren wordt afgevoerd.
Want het is vaak zo dat het water wat hier uit de riolen naar boven komt, eigenlijk de neerslag
is die in bijvoorbeeld Hoeilaart
of Overijse is gevallen.’
‘We moeten ons evenwel geen illusies maken. Water zal altijd
naar het laagste punt komen en
Laag-Kraainem zal altijd een delicaat punt blijven. Maar water
tot aan de enkels in plaats van
tot aan de knieën, is al een stap
vooruit. Een spaarbekken kan

Open Kraainem van fractieleider Luk Van Biesen (tweede rachts):
‘De Vulga polyesterfabriek staat te koop. Een unieke gelegenheid
voor de gemeente om het gebouw te kopen.’ ©kms

heel wat leed voorkomen.’
De Vulga-site in de Jozef Van
Hovestraat is volgens de Openfractie de ideale locatie voor een
ondergronds opvangbekken.
‘Boven de grond zou de gemeente de technische dienst kunnen
onderbrengen’, meent Van Biesen. ‘Die zit nu in de Hoeve Van

Deuren, maar de Vulga-site zou
beter zijn.’
De kostprijs voor de hele operatie raamt Van Biesen op 1,5 tot 2
miljoen euro. ‘Maar dat zal de
belastingbetaler niet voelen
want Kraainem heeft voldoende
reserves om dit plan te financieren, zonder extra leningen.’
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Iedereen heeft zo zijn klassiekers.
Katja Retsin kiest voor ZIJ HEEFT STIJL van De Kreuners.
En jij? Wat is jouw klassieker?

Luister vanaf 2de kerst naar
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de eindejaarstop van Radio 2.

