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BRUSSEL

Stewards moeten
mensen aansporen
beter te sorteren
Vuilnisophaaldienst Net Brussel
zal binnenkort bij de mensen
thuis aanbellen als ze hun vuilnis
fout sorteren. Twee maanden
lang wil Net Brussel tien stewards
inzetten om de blauwe PMD-zakken te controleren. «Onze stewards zijn opgeleid om meteen te
kunnen zien waar er fouten zitten», luidt het bij Net Brussel. «Als
ze een fout opmerken, zullen ze
een rode sticker op de zak plakken. Nadien zullen de stewards,
telkens per twee, bij de mensen
aanbellen en hen aanspreken op
hun fouten. Ze zullen ook vragen
om de zak opnieuw te sorteren en
aan te bieden bij een volgende
ophaling.» Ook in 2010 zette Net
Brussel een dergelijke actie op.
«Ook toen werden de blauwe zakken aan een inspectie onderworpen.» De Brusselaars informeren
over de juiste sorteerwijze blijft
dus een belangrijk item voor Net
Brussel. «De meeste fouten zitten
nog steeds in de blauwe zakken.
Vandaar dat de campagne deze
keer rond de blauwe zakken
draait.» De meest gemaakte sorteerfouten volgens Net Brussel
zijn, onder meer, het stoppen van
hard plastic in de blauwe zak.
«Hard plastic zoals van bloempotten of speelgoed moet niet in de
blauwe maar in de witte zak. Ook
piepschuim en plastic zakjes
moeten in de witte zak», luidt het
nog. (JVH)

GRIMBERGEN

Bio jazz avond van
Bio Boerderij
In het kader van de Bioweek organiseert Den Diepen Boomgaard vandaag een ‘Bio Jazz
avond’ in samenwerking met afdeling Pop en Jazz van de Grimbergse Muziek Academie en de
Jazzband Bio Trio. De ‘Bio Jazz
avond’ is dit jaar een benefietavond waarvan de opbrengst integraal gaat naar de herinrichting
en renovatie van de Bio Boerderij.
Vandaag kan je vanaf 17 uur terecht voor een biobarbecue of
een drankje en genieten van de
gezellige sfeer met Jazz. Op het
menu staan een bio speenvarken,
biokip, uiteraard bio vegetarische
gerechten en lekkere biodessertjes. U kan uiteraard ook gewoon
komen genieten met een lekker
biobier of biowijntje in de hand.
(DBS)

ZEMST

Vader-zoon avond in
JH Tramalant
Met vaderdag komende zondag
op de kalender houdt jeugdhuis
Tramalant deze avond een vaderzoon avond. Vanaf 20 uur kunnen
alle zonen met hun vaders naar
het jeugdhuis afzakken voor een
frisse pint. Er zal ook een spelletje
nagelklop en darts gespeeld worden.
(RDK)

BOUWPROMOTOR MAAKT SERVICEFLATS IN BESCHERMD GEBOUW

Instituut Jaspar krijgt nieuwe toekomst

Een beeld van wat de bouwpromotor ervan wil maken. Foto kos

KRAAINEM

De bouwpromotor die het voormalige Instituut
Henri Jaspar in 2009 opkocht, heeft daar nu
concrete plannen mee. Bedoeling zou zijn om het
complex gelegen langsheen de steenweg op
Brussel in te richten als serviceflats voor senioren. «Een gemiste kans», luidt het bij de oppositie. «De gemeente had zelf iets met dat prachtgebouw moeten doen.» Het instituut staat sinds
2005 leeg.
JULIE VANSTALLEN
Het verkommerde gebouw langsheen de steenweg op Brussel in
het zuiden van Kraainem, bijna
op de grens met Tervuren, staat
sinds 2005 volledig leeg. De ramen en valse muren zijn er uitgebroken, er is overal graffiti te zien
en het zijgebouw werd duidelijk
meerdere keren gekraakt. Maar

nu blijkt een concrete oplossing
toch in het vooruitzicht: Ghelamco Groep, de bouwpromotor die
het instituut in 2009 opkocht van
de Koninklijke Schenking, wil in
het gebouw «luxueuze serviceflats voor senioren» bouwen. «Bedoeling zou zijn om daar 35 appartementen van te maken waar
senioren nog zelfstandig in kunnen leven maar wel met de nodi-

Het gebouw staat al tien jaar leeg en is vervallen. Foto Baert
ge medische zorgen nabij», vertelt Stijn Depreter van Ghelamco.
«Het is een ideale plek want er is
een ruime tuin en het is heel dicht
bij Brussel. Momenteel zitten we
wel nog maar in de planningsfase. Wel hopen we dit jaar al een
bouwvergunning te kunnen aanvragen.»

Beschermd
Volgens Olivier Joris (CDH), schepen bevoegd voor Erfgoed, is het
gebouw beschermd en zal de
nieuwe eigenaar het complex
zijn vergane glorie moeten teruggeven. «Ze zullen niet mogen
aanbouwen noch afbreken»,
luidt het. «Bovendien is het domein in een parkgebied gelegen.

Dus zullen er ook strikte regels
zijn wat betreft de tuin.»
De oppositie zegt blij te zijn dat er
eindelijk een project is voor dat
gebouw maar vindt het een «gemiste kans». «Het gemeentebestuur had zelf iets moeten ondernemen om dit prachtgebouw in
te richten», zegt Luc Van Biesen
(Open vld), oppositielid. «De gemeente had daar zelf iets prachtig kunnen realiseren met een socioculturele functie die alle inwoners van Kraainem ten goede zou
komen. Men had daar bijvoorbeeld een school kunnen bouwen of, zoals wij tien jaar geleden
al voorstelden, een kinderopvang
kunnen van maken.» Volgens Olivier Joris had de gemeente in

Kind en Gezin tijdelijk in WZC Trappeniers

ZAVENTEM

De 700 gezinnen uit groot-Zaventem die een beroep doen op Kind en
Gezin moeten vanaf 17 juni niet meer in de gemeentelijke basisschool
van Sint-Stevens-Woluwe zijn, maar wel in woonzorgcentrum Trappeniers in Zaventem. De Vlaamse overheidsinstelling moet wijken
voor leerlingen die wegens nakende renovatiewerken de drie klaslokalen zullen inpalmen.
Al geruime tijd was Kind & Gezin gehuisvest in klaslokalen van de gemeentelijke basisschool van Sint-Stevens-Woluwe op de Leuvensesteenweg. De zoektocht naar een nieuw onderdak verliep niet zo vlot.
«Ik ben dan ook opgelucht dat we een nieuwe, tijdelijke locatie voor
Kind en Gezin gevonden hebben», zegt schepen van Sociale Zaken Dirk
Philips (Open Vld). «De zoektocht was al enkele weken aan de gang en
er werd zelfs al gedacht om tijdelijk in containers in te trekken. Eigenlijk zijn we met deze nieuwe locatie nog beter gediend, want het woonzorgcentrum ligt op de Hector Henneaulaan in het centrum van Zaventem en is goed bereikbaar. Ook de toegankelijkheid is uitstekend.
Zo kunnen mensen met koetsen het gebouw vlot betreden.»
De 700 gezinnen die hun kinderen bij Kind en Gezin laten wegen, meten en/of vaccineren zullen binnenkort een brief met uitleg over de
verhuis ontvangen. Vanaf 17 juni zal Kind en Gezin tijdelijk actief zijn
in het woonzorgcentrum. «Het Zaventemse gemeentebestuur zal uitkijken naar panden op de privé-markt om zo een nieuw onderkomen
te vinden», besluit de schepen.
(RDK)

Ria Letist van Kind & Gezin en schepen Dirk Philips
op de nieuwe locatie. Foto Lukas

2009 niet de nodige middelen om
het domein te kopen. «Ook vandaag niet trouwens... Had het financieel gekund, dan hadden we
dat zeker gedaan!»

Onze groenten:
lekker, vers, gezond.
Vraag ernaar!

Opvangcentrum
De gronden waarop het instituut
staat, werden in 1919 verworven
door een Koninklijke schenking
om er een opvangcentrum te
bouwen. Het instituut stond in de
wijde regio bekend als opvangcentrum voor kinderen uit de sociaal lagere klassen uit de rand en
Brussel. Tot 2005 werd een klein
gedeelte van de gebouwen gebruikt door Kind en Gezin, sindsdien staat het complex volledig
leeg.

We hebben
allemaal iets
met Flandria.

BRUSSEL

Meer reizigers nemen ’s
nachts openbaar vervoer
Het aantal reizigers dat ’s nachts
het openbaar vervoer in Brussel
neemt, zit in de lift. Momenteel
maken elke maand ruim 20.000
mensen er gebruik van, tegenover slechts 15.000 een jaar geleden. Een stijging met een derde
dus, die zich vooral voordoet bij
de collectieve taxidienst Collecto
(van 800 naar 7.450 gebruikers).
Goed een jaar geleden besliste de
Brusselse regering om duchtig te
snoeien in het nachtelijk aanbod
van de busdienst Noctis. Van de
17 lijnen bleven er nog slechts elf
over. Die bedienen elke maand
nog 13.500 klanten, of zo’n 90
procent van de oude Noctis-klanten. «Nauwelijks minder dan voor
de hervorming», aldus minister
voor Mobiliteit Brigitte Grouwels
(CD&V), die benadrukt dat de
hervorming van het Noctis-netwerk zo’n 600.000 euro besparingen opleverde. (JVH)

VASTGOED IN JOUW REGIO
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Lierde
Deftinge - ruime goed onderhouden
doktersvilla in cottagestijl. Het privéged. omvat o.a. 7 slpkms, het praktijkged. ( 4 ruimten) heeft een zij-ing.
Groene,landelijke omkadering.
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv
€ 750.000

Tollembeek
Trendy gerenoveerde herenwoning
met tuin (opp.13a80ca). Omvat: strak
mod.kkn.annex eetk., woonk., waspl.,
terras, tuin,keld.,3 slpkms, bur.,
nieuwe badk. met infraroodcab., 1
extra kam. mog. (zold.).
Vg,Ag,Gdv,Gvkr,Gvv
€ 399.000

Tollembeek
Te renoveren hoevetje met inpandige
garage op 3a30ca. Groene, landelijke
omg. Op 5 min. van de A8-E429
(Brussel- Doornik).
Vg,Ag,Gdv,Gvkr,Gvv
€ 165.000

Zwalm
Comfortbale villa tegenover het kasteel te Roborst.
Omv.: dub.gar.,/bergr. woonk.,
ing.kkn., badhuis met douche, 1
slpkm op woonverd. + 2 slpkms op
eerste verd. , badk. ,tuin
Airco, LIFT, zwembad.
€ 415.000
Geraardsbergen
Centrum (Wijngaardstraat).
Stijlvolle, gerenoveerde
appartementen in herenwoning met lift:
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Galmaarden
Ideaal voor wie zeer rustig en toch in
het centrum wenst te wonen.
Bouwgrond (2a67ca) in hartje centrum (doodlopend zijstraatje naast de
kerk). Geschikt voor 3-gev. of app.
gebouw (2 app.). Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Vv
€ 99.000

LE

Galmaarden
Instapkl. OB op 6a10ca. ideale
gezinswoning. Omv.: hal,wc,
woonk.open kkn., keld.,veranda, 3
slpkms,bur./dressing,badk., tuin.
Vg,Wg,Gdv,Gvkr,Gvv.
€ 247.500

1-Omv.: zr ruime woonk., kkn., badk., 2
slpkms,bergr.,2 toil., terras. Aank.
garagebox mog.
€ 260.000 (app.)
2-Omv.: woonk., kkn.,berg.badk.,
2 slpkms,toilet, 2 terrassen.
Aank.garagebox.mog.
€ 160.000 (app.)
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