
ELSENE

Mensen zonder
papieren slapen
aan gemeentehuis

Veertig mensen zonder
papieren verblijven sinds
maandag op het Fernand
Cocqplein, rechtover het
gemeentehuis. De sans-
papiers werden maan-
dagochtend uit de oude
gebouwen van de Frans-
talige televisiezender
AB3 gezet in Elsene.
Sindsdien hebben ze
geen verblijfplaats ge-
vonden. Ze leven van
giften van buurtbewo-
ners. Enkele Indignados
doken op om hun steun
te betuigen. Zij vragen
burgemeester Willy De-
courty (PS) dringend een
oplossing om de mensen
onderdak te bieden. (rdb)

EVERE

Wagen brandt uit
In de Friulilaan brandde

in de nacht van dinsdag
op woensdag een wagen
uit. Ook het voertuig
ernaast liep aanzienlijke
schade op. Volgens de
politie is het niet duide-
lijk of het om een acci-
dentele of een opzettelij-
ke brand gaat. (rdb)

EVERE

Wagen tegen tram
Op het kruispunt van de

Generaal Wahislaan en
de Rogierlaan reed gis-
ternamiddag om
14.20 uur een wagen in
op een tram van de
MIVB. In de tram vielen
geen slachtoffers. De
bestuurster van de wagen
moest met hoofdpijn
naar het ziekenhuis. Het
tramverkeer op lijn 23
lag 40 minuten stil. (rdb)
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De formele beslissing hier-
over wordt vrijdag in het sche-
pencollege genomen.

Leuven vreest de negatieve
gevolgen van dit gigantische
project voor de eigen midden-
stand. Een kwart van de op-
pervlakte is immers bestemd
voor zogenoemde belevenis-
winkels.

‘Wie bij zijn verstand is, weet

dat dit in een straal van 30 km
gevolgen zal hebben. Het pro-
ject zal op de Brusselse ring
4 kilometer bijkomende file
veroorzaken en steden kapot-
maken. Ik begrijp de Vlaamse
regering helemaal niet’, zegt
de Leuvense burgemeester,
Louis Tobback (SP.A).

‘Wij zitten met schrik. De
jobs die er daar zouden wor-
den gecreëerd, gaan ten koste
van onze jobs’, reageren Leu-
vense handelaars. ‘Ook ver-
wachten we minder klanten.
Een euro kan je maar een keer
uitgeven. Winkels die nu nog
kunnen overleven, zullen slui-
ten. Kijk maar naar het effect
van het Waasland Shopping
Center in Sint-Niklaas’, zegt
Yves De Pauw, voorzitter van
vzw Middenstand Groot Leu-
ven.

De kans is
groot dat ook andere steden en
gemeenten of organisaties
beroep aantekenen tegen de
bouwvergunning. Zo lieten de
afgelopen dagen Unizo
Vlaams-Brabant en de Bond
Beter Leefmilieu al scherpe
kritiek horen.

Touring waarschuwt

Ook Touring uit felle kritiek.
dinsdag in een persbericht. De
mobiliteitsorganisatie is reso-

luut tegen. Touring berekende
dat het aantal verliesuren op
de Brusselse ring jaarlijks met
424 uren zal toenemen.

De mobiliteitsorganisatie
begrijpt niet dat de Vlaamse
regering daarvoor een vergun-
ning verleent. ‘Dat is om mo-
biliteitsproblemen vragen. We
tellen nu al 32 procent vrij-
etijdsverkeer op onze wegen
tijdens de spitsuren. We moe-
ten er alles aan doen om dat
soort verplaatsingen te ver-
minderen.’ Touring vraagt de

(pas afgeleverde) bouwvergun-
ning te herzien.

De verbetering en uitbreiding
van de ring kunnen en mogen
niet dienen om nog meer ver-
keer te genereren dan nu al
het geval is, waarschuwt Tou-
ring, ‘maar wel om de huidige
chaos op te lossen en het hui-
dige sluipverkeer op de secun-
daire wegen rond de ring weg
te trekken.’

Uplace heeft sinds vrijdag
dus wel een bouwvergunning,
maar een milieuvergunning
werd eerder geweigerd door
de provincie Vlaams-Brabant.
De Vlaamse regering moet nog
een beslissing nemen over van
beroep van Uplace tegen die
weigering. In januari buigt de
Vlaamse regering zich hier-
over. (ivw, ddl)

Leuven naar Raad van State tegen vergunning Uplace
MACHELEN/
VILVOORDE/LEUVEN De
stad Leuven tekent bij de
Raad van State beroep aan
tegen de bouwvergunning
die de Vlaamse regering
afleverde aan projectont-
wikkelaar Uplace voor de
realisatie van de grootste
werk- en ontspanningssite
aan de Brusselse ring in
Machelen. 

’’ LOUIS TOBBACK,
burgemeester Leuven

Het project zal steden kapotmaken.
Ik begrijp de Vlaamse regering
helemaal niet
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KRAAINEM De nieuwbouw
in de Lijsterbessenbomenlaan
was een werk van lange adem,
maar het resultaat mag er zijn.
‘De voorbije elf jaar hebben
we in containers doorge-
bracht. Dat we eindelijk onze
intrek kunnen nemen in deze
nieuwbouw, is een grote op-
luchting voor iedereen’, zegt
directrice Ria Platel.

Platel was samen met sche-
pen Luk van Biesen een van de
initiatiefnemers van dit pro-
ject. ‘Kraainem had enkel
privé-crèches met het Frans
als voertaal. Om daar verande-
ring in te brengen, hebben wij
beslist zelf een kinderdagver-
blijf uit de grond te stampen.’

‘Maar dat was niet simpel,
want wij hadden geen finan-
ciële middelen. Kind en Gezin
heeft ons uiteindelijk ge-
steund. In december 2000 was
Het Kraaiennestje een feit.
Maar we moesten het stellen
met aftandse containers die
we konden krijgen op de
luchthaven. Daarin vingen we

28 Nederlandstalige kinderen
op.’

‘Dat was natuurlijk geen ide-
ale situatie en in 2004 beslo-
ten we tot nieuwbouw. Door

de administratieve
rompslomp konden
we pas in 2009 begin-
nen met de bouwwer-
ken’, zegt Platel.

Professioneel werken

‘We hebben een
lange weg afgelegd,

maar kunnen nu echt professi-
oneel werken want het kinder-
dagverblijf is uiterst modern.’

Toch zijn de werken nog niet
helemaal achter de rug. ‘Door

de zware overstromingen in
augustus stond er beneden
dertig centimeter water. Daar-
door was er heel wat schade
en liepen we vertraging op.
Volgende maand moet alles
klaar zijn. Daarna volgt groe-
naanleg rond onze nieuw-
bouw. Voorlopig vangen we
nog 28 kinderen op, maar als
alles klaar is, kunnen we het
aantal plaatsen optrekken.’

De nieuwbouw heeft een
miljoen euro gekost. 

De 28 kinderen van
crèche Het Kraaien-
nestje mochten giste-
ren de containerklas-
jes verlaten en hun
intrek nemen in een
nieuwbouw. Het
Kraaiennestje is het
enige Nederlandstalige
kinderdagverblijf in
faciliteitengemeente
Kraainem. 

DIETER DE BEUS

Kraaiennestje neemt
intrek in nieuwbouw

Kinderdagverblijf kan meer kinderen opvangen

Het Kraaiennestje heeft gisteren de gebouwen in De
Lijsterbessenbomenlaan in gebruik genomen. Foto:ddl

’’ RIA PLATEL,
directrice

Na elf jaar in
containers is
dit een grote
opluchting 


