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SPEELPOINT
Van o tot 12 jaar

INDOOR KINDERSPEELTUIN
IS VANDAAG OPEN OM 12 UUR

Spelen = bewegen = gezond

STATIONSSTRAAT 14 - 1861 WOLVERTEM

KETEN WIL WINKEL OPENEN VLAKBIJ DRUK KRUISPUNT

Buurt protesteert
tegen mogelijke komst Lidl
GRIMBERGEN

Een tiental buurtbewo-
ners verzet zich tegen
de komst van een Lidl-
warenhuis bovenaan de
Brusselsesteenweg. Ze
vrezen voor overlast,
lawaaihinder, vervui-
ling en een gebrekkige
bereikbaarheid. Bo-
vendien is het nabijge-
legen drukke kruispunt
met de Spaans Linde-
baan een heikel punt.

DIMITRI BERLANGER

Bij de gemeente Grimbergen
loopt tot 4 januari een openbaar
onderzoek betreffende de in-
planting van twee warenhuizen
bovenaandeBrusselsesteenweg.
De locatie is een wat verscholen
landbouwveld,plat ineenwoon-
gebied. Het gaat om een terrein
van 1 hectare groot. Een kwart
daarvan zou ingenomenworden
doordewinkels.Deoverigeruim-
te zou dienen voor 109 parkeer-
plaatsen. Men verwacht tussen
de 500 en de 1.100 bezoekers per
dag. Initiatiefnemer is waren-
huisketen Lidl maar er is ook
sprake van een tweede vestiging
vanC&A inGrimbergen.

Winkels genoeg
De buurtbewoners zijn niet ak-
koord en blijven niet bij de pak-
ken zitten. Zij hebben een geza-

menlijk bezwaarschrift inge-
diend. «In Grimbergen zijn toch
winkels genoeg. Ik begrijp het
niet...», zegt buurtbewoner Da-
niel De Coninck. «Je zal hier niet
alleen een enormdrukte creëren
grenzend aan onze achtertuinen
maarookons zicht opeenprach-
tig stukje natuur verdwijnt. Hier
komt een muur van vier meter
waarweopgaanuitzien.Daniser
ook nog het lawaai. Ik ben graag
in mijn tuin maar op die manier
gaan we geen rust meer kennen.
Al die wagens gaan ook veel ver-
vuilen. Dat er iets komt kunnen
we begrijpen, het is nu eenmaal
eenwoonzone.Maarhier zijnwe
absoluut tegen.»
Groen! en Vlaams Belang zijn

eveneens niet te spreken over de
mogelijke inplanting. «Het gaat
immers om het gevaarlijkste en
meest filegevoelige kruispunt
van de gemeente», zegt Bart Lae-
remans. «Deinplantingzal leiden
tot extra files en meer verkeers-
onveiligheid.»
Het terrein ligt bovendien volle-
dig indewoonzoneendusniet in
een bedrijvenzone. «Gezien het
tekort aan betaalbarewoongele-
genheid voor Grimbergenaars,
zou men deze terreinen daad-
werkelijk moeten benutten als
woonzone. Bovendien is de om-
gevingsterkresidentieel.Waren-
huizen passen er niet.» Vlaams
Belangbetreurtookdegebrekki-
ge bekendmaking van het open-

baaronderzoekdoordegemeen-
te. Die bleef beperkt tot een affi-
cheeneenbrief aandeaanpalen-
de eigenaars. «Dit soort onder-
zoekenbelangtdehelegemeente
aan.»

Standpunt
Volgens burgemeester Marleen
Mertens (CD&V) heeft het ge-
meentebestuur nog geen stand-
punt ingenomen.«Die aanvraag
vooreenbouwvergunningisbin-
nen», reageert ze. «De adviezen
zijn nu aan het binnenkomen. Ik
kannual zeggendatdienietalle-
maalpositief zijn.Maarwezullen
hierpasindeloopvanjanuarieen
beslissing over nemen inhet col-
lege.»

Daniel DeConinck enBéatriceVander Eykenhopen dat dit stukje natuur niet verdwijnt. Foto Nijs

Ringdicht doorwagenbrand

Op de laatste dag van het jaar,
zaterdag in de late avond, ge-
beurde op de buitenring een
spectaculair verkeersongeval
voor. Een sportieve wagen met
vijf inzittendenaanboord, ging
in Zaventem over de kop. De
chauffeur verloor net na de
bocht de controle over het
stuur. De wagen schoof van de
baan en ramde aan hoge snel-
heiddebetonnenmiddenberm
ter hoogte van van de afslag
Luchthaven. De wagen kwam
tientallenmetersverdertotstil-

standophaardakmiddenopde
ring.Devijf inzittendenkonden
hun wagen verlaten vooraleer
deze inbrandschoot.Debrand-
weer bluste het vuur snelmaar
kon niet verhinderen dat het
voertuig uitbrandde. De volle-
dige buitenring werd afgeslo-
ten. De vijf inzittendenwerden
naar ziekenhuizen in de regio
gebracht. Het duurde nog tot
middernacht vooraleer de ring
weervolledigwerdopengesteld
voorhetverkeer.

(DBS/VPB)

ZAVENTEM

Dewagen is helemaal uitgebrand. Foto Vigneron

TERVUREN
Inbrekers riskeren
tot 20maanden cel
DeLeuvenseopenbareaanklaag-
stereist celstraffen tot20maan-
denvoor tweeRoemeensezigeu-
ners, dieeen inbraakpleegden in
Tervuren.MariusR. (29) enRo-
bertM. (24) riskerenook962,50
euroboete.

De twee drongen de nacht van 9
op10november2011eenwoning
inTervurenbinnen.Maarzewer-
den verraden door het inbraak-
alarmdat afging, en toenéénvan
de bewoners naar beneden
kwam stond het schuifraam
open.Zowelopdeboordsteenals
de vloer werden schoensporen
gevonden, die overeenstemden
metdeze vandedaders. Diewer-
den overigens even later in de
kraag gevat. In hun wagen met
Franse nummerplaten werd ook
nog inbrekersmateriaal gevon-
den zoals een koevoet, zaklamp,
schroevendraaierenzwartemut-
sen.
De daders ontkenden aanvanke-
lijkde feiten. «Wij redennaarons
tentenkamp in het Franse Lille,
maar waren de weg verloren»,
vertelden ze de politie.Maar uit-
eindelijk bekenden ze toch. Ma-
rius R. ging de week voordien
overigens in Puurs al aan de haal
met onder meer een fototoestel,
gsmengoudenhalsketting.
Volgens de procureur maken de
Roemenen deel uit van een ben-
de,dieookal inLubbeektoesloeg.
«De daders waren immers af-
komstig uit hetzelfde woonwa-
genkamp», luiddehet.
De twee Roemenen drukten hun
spijt uit. Zij zitten nu anderhalve
maandinvoorhechtenis.Hunad-
vocaat vraagt het daarbij te hou-
den.
Uitspraakop10 januari. (MVH)

KRAAINEM
Joëlle Eggermont
nieuwe
gemeentesecretaris
De gemeenteraad van Kraainem
heeft in speciale zitting JoëlleEg-
germont aangeduid als nieuwe
gemeentesecretaris van de ge-
meente Kraainem. Joëlle Egger-
mont(34)waseerderalbestuurs-
secretaris in Kraainem en stu-
deerde Politieke Wetenschap-
pen.ZevolgtStefanColpinop,die
vorig jaar na een slepende ziekte
overleed. Tijdens diens ziekte
werdLucienVogelswaarnemend
secretaris. Vogels keert nu weer
naar zijn functie als diensthoofd
Stedenbouw.
«Joelle Eggermont staat voor een
zwareopdracht»,zegtOpen-frac-
tieleider Luk Van Biesen. «De ge-
meente Kraainem draait be-
stuurlijkvierkant.Hopelijkslaagt
zeerineenbrugteslaantussende
diverse diensten en vooral de ge-
meentecorrecttebesturen.Daar-
bij zal haar kennis vandepolitie-
ke wetenschappen haar helpen.
Tenslotteiser inKraainemslechts
éénbestuurstaal,hetNederlands.
Daarvan is zij zich terdege be-
wust.Bijzonderewaarderinggaat
uit naar de heer Vogels die in
moeilijke tijden het hoofd wist
koel te houden en daardoor de
verantwoordelijkheid wist op te
nemen inKraainem.»

(DBS)

MACHELEN

Tweegewondenbijongeval
Op de aansluiting van de E19 op
de ring rond Brussel is zondag-
morgen iets voor 7 uur een ver-
keersongeval gebeurd. Twee in-
zittenden werden met verwon-
dingen overgebracht naar het
Sint-Lucasziekenhuis.

(DBS)

Aan al wie iets doét
Aan wie nu z’n nek uitsteekt
Of een keurslijf doorbreekt

 
Aan wie blijk geeft van moed
Aan wie zaait en dus weet

Wat het vergt om te oogsten
 

Aan wie ophoudt met zeuren
Aan wie vol energie en gedrevenheid

het roer durft om te gooien
en de zaken echt vooruit doet gaan

 
Aan wie niet langer wil stilstaan
Aan wie zijn job en zijn bedrijf
mee verandert en zo bouwt aan

een betere toekomst
 

Aan wie tegen de stroom in
Initiatief durft te nemen

Aan wie lak heeft aan onzin
en blijft ondernemen

 
Aan wie elke dag opnieuw

Méér dan zijn steentje bijdraagt
En met zijn inzet en zijn talent

Voorop loopt en zo het verschil maakt

Een respectvolle groet
— eerste werkdag van 2012 —


