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BRUSSEL

Zondagavond om 22 uur sloot
het laatste kraampje aan het
Sint-Katelijneplein. ‘Het zit er
weer op’, zegt Mariette, die al zes
jaar soep verkoopt op de kerst-
markt. ‘Het is altijd opnieuw
wennen als je hier zo lang hebt
gestaan.’

Klachten
De afgelopen weken bezochten
anderhalf miljoen mensen Win-
terpret. Dat zijn er tien procent
meer dan vorige winter. De eer-
ste drie weken daagden vooral
toeristen op, de laatste weken
bezochten veel Belgen het kerst-
evenement. Op de ijspiste waag-
den zich 46.000 schaatsers, tien
procent meer dan vorig jaar.
‘De editie van 2009 was iets min-
der succesvol’, zegt Philippe
Close, schepen van Toerisme.
‘De zopas afgelopen editie was
opnieuw een voltreffer.’
Toch blijven er ook na dit jaar
nog belangrijke aandachts-
punten. ‘Een verbetering van de
mobiliteit blijft een belangrijke
uitdaging’, beseft Close. ‘Veel
buurtbewoners hebben daar-
over hun beklag gedaan. Ook de
verbinding tussen het deel aan

de Beurs en de kerstmarkt aan
het Sint-Katelijneplein moet
volgend jaar beter, desnoods
door een fysieke afscheiding op
de Anspachlaan.’

Hotels goed bezet
De hotels in de stad Brussel de-
den alvast goede zaken. In de-
cember tekenden ze een bezet-
tingsgraad van 66 procent op, 2
procent beter dan in 2009.

De omzet van Winterpret steeg
van 27 naar 31 miljoen euro. ‘Dat
vind ik wel raar’, zegt soepver-
koopster Mariette. ‘Er was meer
volk deze winter, maar de uitga-
ven waren veel kleiner dan an-
dere jaren. De mensen leken veel
te kopen, maar het waren eerder
kleine dingen.’
Ook over de duur van de kerst-
markt heeft Mariette twijfels.
‘Hier vanaf 26 november als
staan, vind ik wat te vroeg. Voor
mij had Winterpret een weekje
later mogen beginnen.’
Niet iedereen is het daar mee
eens. Christian verkoopt al acht
jaar Zwitserse messen en toebe-
horen op de kerstmarkt. ‘Jaar na
jaar zien we het aantal bezoekers
stijgen. De omzet is voor ons na-
genoeg gelijk gebleven. Dat
weekje extra, kwam ons goed uit
om alles in alle rust voor te berei-
den. Volgend jaar vind je mij hier
zeker terug.’

ANDERHALF MILJOEN MENSEN IN ZES WEKEN

Winterpret lokt 
opnieuw meer volk 
De achtste editie van
Winterpret, de
Brusselse kerstmarkt,
lokte anderhalf miljoen
bezoekers naar de
hoofdstad. Dat zijn er
meer dan in 2009. De
standhouders zijn
tevreden met de
omzet, al klinkt er hier
en daar een kritische
noot. ROBIN DE BECKER 

Gisteren begon de afbraak van de kerstmarkt in Brussel. Het
werd een succeseditie. ©Herman Ricour

DE MOBILITEIT MOET
BETER. OOK DE
VERBINDING TUSSEN
DE BEURS EN HET
SINT-KATELIJNEPLEIN
MOET BETER

Philippe Close,
schepen van Toerisme
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VILVOORDE Aan het AZ Jan Portaels stonden gisterochtend opnieuw cameraploegen van
productiehuis Woestijnvis. Ze filmden er enkele opnames voor de nieuwe reeks over De Ronde, een
serie verhalen die met de Ronde van Vlaanderen hebben te maken. De serie komt uit rond april. (RDB)
©rdb 

WOESTIJNVIS AAN AZ PORTAELS VOOR DE RONDE

MERCHTEM

Hoorzitting over
overstromingsgebied
De gemeente organiseert op 11
januari om 20 uur een hoorzit-
ting over de zogenaamde ’klem’
die de Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening (VMM)
in Merchtem wil plaatsen op de
Grote Molenbeek. Die vernau-
wing moet een nieuw gecontro-
leerd overstromingsgebied cre-
eren aan Breestraeten.
Begin 2009 werden tegen die
vernauwing 47 bezwaarschrif-
ten ingediend. Het schepencol-
lege kon de bezwaarschriften
niet gemotiveerd weerleggen en
bracht dan ook ongunstig advies
uit.
Maar op 13 oktober 2010 werd
een stedenbouwkundige ver-
gunning verleend door de ge-
westelijke stedenbouwkundige.
Het college van burgemeester en
schepenen besliste tegen deze
beslissing beroep aan te tekenen
en een advocaat aan te stellen
om de belangen van Merchtem
te verdedigen.
Het gemeentebestuur nodigt
met het oog op de VMM-plan-
nen de inwoners van Bree-
straeten, Terlinden en Langevel-
de uit op een hoorzitting waarbij
het gemeentelijk standpunt
wordt toegelicht.
De hoorzitting vindt plaats in de
raadszaal van het gemeentehuis
op dinsdag 11 januari om 20 uur.
(JHW)

ZAVENTEM

Soep op de stoep
tijdens de markt
Zaventem neemt voor de eerste
keer deel aan de campagne ‘Soep
op de Stoep’. Welzijnszorg zet
daarmee de strijd tegen armoede
in de kijker. Duizenden vrijwilli-
gers trekken dan de straat op en
verkopen soep.
De opbrengst van de actie gaat
naar één van de 150 projecten die
dagelijks armoede bestrijden in
Vlaanderen en Brussel.
Zaventem sluit zich aan. ‘We
houden een soepactie tijdens de
wekelijkse markt in Zaventem
op 10 januari en in Sterrebeek op
11 januari’, zegt Dirk Philips
(Open VLD), schepen voor Soci-
aal Beleid en Gelijkekansenbe-
leid. ‘Samen met de voorzitsters
van het OCMW en de sociale
raad zullen wij vanaf 10 uur de
handen uit de mouwen steken
bij de soepbedeling. Wie wil,
kan ook soep op de markt ko-
men halen om mee naar huis te
nemen om op die manier de actie
steunen.’ (WTK)

KRAAINEM

Gemeente geeft
kerkfabriek ‘cadeau’
van 160.000 euro
Voor de restauratie van de Sint-
Pancratiuskerk krijgt de kerkfa-
briek een subsidie van de ge-
meente van 160.000 euro. De op-
positie vindt dat erg vreemd.
Nadat het dossier ruim een
kwarteeuw in de wachtkamer
heeft gelegen, is afgelopen na-
jaar toch begonnen met de res-
tauratie van de Sint-Pancratius-
kerk. De grondige renovatie zal
anderhalf jaar duren. De kost-
prijs wordt geraamd op 1,6 mil-
joen euro. Tachtig procent daar-
van wordt betaald door de pro-
vincie Vlaams-Brabant en de
Vlaams overheid. De rest zou
worden betaald door de ge-
meente en de kerkfabriek. Die
twee laatste partijen hadden een
overeenkomst gesloten waarbij
elk een even groot deel zou beta-
len: elk 160.000 euro.
Groot was de verbazing bij de
oppositie toen bleek dat de ge-
meente de kerkfabriek een toe-
lage gaf van 160.000 euro. ‘Ter-
wijl de kerkfabriek daar niet om
had gevraagd’, zegt Luk Van
Biesen (OPEN). ‘We zijn natuur-
lijk blij dat de kerk eindelijk ge-
renoveerd wordt, maar de kerk-
fabriek kan dat deel van de kos-
ten zelf betalen. Ze heeft eigen-
dommen en landerijen.’
De kerk is eigendom van de ge-
meente, maar dat is volgens Van
Biesen geen afdoende verkla-
ring.
‘We horen altijd dat de gemeente
geen geld heeft, maar voor zulke
kerstcadeaus is er dus blijkbaar
wel ruimte’, zegt Van Biesen.
‘Erg vreemd.’ (WTK)

PEIZEGEM

Bewoners mogen
ideeën aanreiken
voor dorpsplein
Het gemeentebestuur van
Merchtem organiseert een idee-
enwedstrijd voor de inwoners
uit de omgeving van het
Stationsplein of Leireken. De ge-
meente wil het plein, waar ser-
viceflats worden gebouwd, her-
inrichten.
Bedoeling is dat zowel het kerk-
plein als het Stationsplein met
een fiets- en wandelweg worden
verbonden. Die weg zal dan
worden aangelegd achter de stil-
le weide achter de kerk van Pei-
zegem en zal via de ingang van
de school Ten Bos aansluiting
geven op de Sint-Huybrecht-
straat en het Stationsplein Lei-
reken.
Alle bewoners uit de onmiddel-
lijke omgeving van het Stations-
plein worden uitgenodigd om
hun ideeën aan het gemeentebe-
stuur voor te stellen. Aan de
hand van de ingediende voor-
stellen zal de gemeente een pas-
send plan tot herinrichting van
het Stationsplein opmaken.
De ideeën dienen voor 31 maart
bezorgd te worden aan de dienst
infrastructuur, Nieuwstraat 1,
tweede verdieping of via mail
naar infrastructuur@merch-
tem.be. (JHW)

2010 vruchtbaar jaar
in onze provincie
2010 was een vruchtbaar jaar.
Dat blijkt uit het aantal bevallin-
gen in onze provincie. In 2009
waren er in Vlaams-Brabant
9.386 ziekenhuisbevallingen ge-
registreerd. Vorig jaar steeg dat
tot 9.512 (+1,3 procent).
Ook in de andere provincies
werden meer bevallingen geno-
teerd.
De cijfers komen van het Studie-
centrum voor Perinatale Epide-
miologie in samenwerking met
het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid. (JHW)
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LONDERZEEL

‘We hebben nogal wat pech ge-
had in ons zwembad’, zegt sche-
pen van Sport Conny Moons
(CD&V). ‘In de nacht van 4 op 5
november was een waterleiding
in de kelder onder het recreatief
gedeelte gesprongen. Daardoor
was de hele kelder – tot 1,70 me-
ter – volgelopen met chloorhou-
dend water. De meeste machi-
nes raakten aangetast. Pas na
het leegpompen werd de schade
helemaal duidelijk. Volgens een
expert van een gespecialiseerde
firma moesten de zware machi-
nes en pompen worden vervan-
gen omdat ze defect waren door
het chloorhoudend water.’
Daardoor konden de fonteinen,
de glijbaan, het bubbel- en golf-
slagbad en het peuter- en kleu-
terbad niet meer open blijven.
Wie dat wilde, kon wel tegen
sterk verminderd tarief baantjes
zwemmen in het gewone bad.’
‘We hebben samen met de ge-
specialiseerde firma oplossin-
gen gezocht, maar dat was niet
eenvoudig. De levertermijn van
de machines die we nodig had-

den, loopt op tot meerdere we-
ken. Uiteindelijk kon met de
kerstperiode alles worden geïn-
stalleerd. De pompen en de in-
stallaties om het chloorgehalte
te regelen, zijn – na een testpe-
riode – volledig operationeel en
kan het recreatief gedeelte op-
nieuw geopend worden.’
De kostprijs van de herstelling
bedraagt 75.000 euro.

Kinderen
Nu komt het erop aan zwemlief-
hebbers opnieuw naar het
zwembad te halen. Om kinde-
ren warm te maken voor een
zwembeurt, zijn in alle scholen
van groot-Londerzeel net voor

de kerstvakantie tekeningen
verspreid. Kinderen die de teke-
ning inkleuren en meebrengen,
krijgen een zakje snoep aan de
kassa van het zwembad.
‘We verloren de voorbije maan-
den de helft van de bezoekers’,
zegt de schepen. ‘Uit ervaring
weten we dat het recreatief bad
dé aantrekkingspool van ons

zwembad is. Bovendien waren
er werkzaamheden in de buurt
van het zwembad en waren we
moeilijker bereikbaar. Via de
omleiding langs de Blauwen-
hoek en Spoelbergstraat kunnen
mensen er wel vlot geraken’, be-
sluit de schepen.
Het zwembad van Londerzeel
trekt jaarlijks tot 200.000 bezoe-
kers.

Schepen Conny Moons: ‘Door de sluiting van ons recreatief gedeelte, bleef meer dan de helft van
de bezoekers weg.’ ©jhw

ZWEMBAD OPNIEUW VOLLEDIG OPEN NA DRINGENDE WERKEN

Recreatiebad na
twee maanden hersteld
Het zwembad van
Londerzeel is vanaf
vandaag opnieuw
volledig open voor
sportievelingen. Door
een gesprongen
waterleiding in de
machinekamer moest
het recreatief gedeelte
twee maanden sluiten
voor herstelling.
JORIS HERPOL

HET RECREATIEF BAD IS
DÉ AANTREKKINGSPOOL
VAN ONS ZWEMBAD 
Conny Moons,
schepen van Sport

’’
Hebt u nieuws voor ons? Mail
naar londerzeel@nieuwsblad.be

MACHELEN
- 3 miljoen euro voor OCMW
- 2 miljoen euro: politiezone
Vilvoorde-Machelen
- 600.000 euro: asfaltering
straten en aanleg fiets- en voet-
paden
- 425.000 euro: ontwikkeling
masterplan voor woonzones
- 240.000 euro: ontwerp nieuw
sportstadion
- 181.000 euro: vernieuwing
kinderdagverblijf Ferréstraat
- 70.000 euro: uitbouw ge-
meentelijke website en elektro-
nische dienstverlening, zoals
registratiesysteem voor de
huur van gemeentelijke zalen
- 50.000 euro: projecten voor
lagere scholen, zoals busver-
voer en lessen Nederlands
voor ouders
- 27.225 euro: ontwerp nieuw
kinderdagverblijf
- gratis busabonnement voor
60-plussers en busrittenkaart
voor nieuwe inwoners (WTK)

Belangrijkste
uitgaven 2011

‘De bibliotheek wordt een echte
ontmoetingsruimte’, licht bur-
gemeester Jean-Pierre De Groef
(SP.A) toe. ‘Vandaag kun je in de
bib alleen boeken en dvd’s ontle-
nen, maar we willen die functie
uitbreiden. Er moeten andere
activiteiten kunnen plaatsvin-
den, zoals lezingen of andere
culturele activiteiten. Er wordt
een ontwerper aangesteld om te
bekijken hoe dat concreet kan.’
Gemeenteraadslid Luc De Wil-
der (CD&V) heeft vragen bij de
haalbaarheid. ‘‘Er is gediscussi-
eerd over de vraag wat er met de
bibliotheek zou moeten gebeu-
ren. Het antwoord luidde dat

werd onderzocht of de biblio-
theek zou verhuizen naar een
ander pand. Wat is de bedoe-
ling? Blijft de bibliotheek in het
kasteel van Pellenberg? Zo ja,
dan dient er zeker extra ruimte
te komen want de bibliotheek is
al veel te klein. We moeten er-
over waken dat we niet raken
aan het authentiek karakter van
het kasteel.’
Aan de buitenkant van de bi-
bliotheek zal niet veel verande-
ren, reageert burgemeester De
Groef. De inrichting verandert
wel grondig.
‘Bezoekers moeten nu langs ach-
teren het gebouw binnen. Dat
zal veranderen. We willen op-
nieuw de grote kasteelpoort als
ingang gebruiken. Dat moet de
openheid van de bibliotheek be-
nadrukken. Door die vernieuw-
de toegang zullen onbenutte
grote ruimtes een betere functie
krijgen.’ (WTK)

Bibliotheek wordt
ontmoetingsplaats
MACHELEN

De bibliotheek van Machelen
ondergaat de komende jaren
een grondige metamorfose. Ze
moet uitgroeien tot een ont-
moetingsplaats.

De Indo-Pakistaanse geloofsge-
meenschap Ahmadyya in de
Bourdonwijk heeft een project
ingediend voor een nieuwe mos-
kee met minaret langs de Al-
sembergsesteenweg. Schepen
van Stedenbouw Marc Cools
(MR) spreekt voorlopig tegen
dat er een minaret bij zou ko-
men. 
‘Het project is nog in de ont-
werpfase. Het staat nog lang niet
vast dat er een minaret komt. Ik
wacht de aanvraag af. Daarna
volgt een openbaar onderzoek.’
Al 25 mensen hebben intussen
een petitie getekend tegen de

moskee in hun buurt. De petitie
verscheen ook al op het internet.
Volgens hen past het project niet
in de buurt. Schepen Cools
kreeg ook al enkele brieven van
ongeruste bewoners.
‘Laat ons eerst de bouwaan-
vraag afwachten’, zegt hij. ‘Ik zal
alleszins niet weigeren om een
moskee te laten bouwen. Daar-
mee maak ik mij alleen populair
in de wijk Kalevoet, die tegen het
project gekant is.’

Bescheiden
De moskee zou worden ge-
bouwd op de terreinen van de
oude Carrosserie d’Uccle. De
Ahmadyyah-gemeenschap
heeft die terreinen gekocht.
Het project is eerder beschei-
den. De moskee zou een capaci-
teit hebben van vijftig gelovigen
en er is voorzien in een ruime
parking om parkeeroverlast te
vermijden. (RDB)

Kalevoet verzet zich
tegen bouw moskee
UKKEL

Langs de Alsembergsesteen-
weg komt mogelijk een mos-
kee. Sommige buurtbewoners
uitten al hun ongenoegen. Ge-
heel ten onrechte, aldus sche-
pen Cools.

SINT-JANS-MOLENBEEK

Man slaat vrouw
voor ogen van kind
In de Serenadelaan werd afgelo-
pen weekend een 38-jarige man
opgepakt nadat hij zijn vrouw
had geslagen voor de ogen van
hun zevenjarige dochter. De
man is gekend voor zeven gelijk-
aardige feiten en gedroeg zich
ook agressief bij zijn arrestatie.
Hij werd ter beschikking gesteld
van het parket. (RDB)

SINT-JANS-MOLENBEEK

Agent bedreigd met
luchtdrukpistool
In de Sint-Mariastraat werd
vrijdag een agent bedreigd door
twee 20-jarigen met een lucht-
drukgeweer. De agent had net
zijn dienstwagen geparkeerd
toen hij bedreigd werd. Hij kon
collega’s verwittigen die de twee
konden arresteren. Ze zijn bei-
den gekend bij de politie. (RDB)

JETTE

Man neergeslagen
in oudejaarsnacht
In de Firmin Lecharlierlaan
werd tijdens oudejaarsnacht een
man neergeslagen op de openba-
re weg. Een 17-jarige jongeman
liep met zijn vriendin over straat
en mepte zonder aanleiding de
man neer. De jongen en zijn
vriendin probeerden te vluch-
ten, maar werden even later op-
gepakt. (RDB)

ZAVENTEM

Wagen brandt uit
De brandweer van Zaventem
moest gisterochtend omstreeks
11 uur uitrukken naar de A201
richting Brussels Airport. Daar
was een rijdend voertuig in
brand geschoten. De inzittenden
kwamen er met de schrik van af,
de wagen brandde wel uit.
(RDB)


