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DE RING
HOEILAART

N-VA draagt
Paul Devroey voor
als ereburger

PaulDevroey. Foto PN

N-VA-gemeenteraadslid Danny
DeRudder steldedebekende fer-
tiliteitsarts PaulDevroeyvoor als
ereburger. «Paulwerdgeboren in
Hoeilaart en ik heb destijds sa-
men met hem in de toenmalige
gemeenteschool gezeten», zeiDe
Rudder tijdens de gemeenteraad
maandagavond. «Hij is de grond-
legger van kunstmatige insemi-
natietechnieken. Miljoenen ba-
by’szijn(mede)doorzijntoedoen
op dewereld gezet. In november
vorig jaar nam hij op 65-jarige
leeftijd afscheid vande academi-
schewereld.»Devroeywashoofd
vanhet CentrumvoorReproduc-
tieve Geneeskunde aan het UZ
van Brussel. Het gemeentebe-
stuur lietwetendathet schepen-
college de aanvraag tot erebur-
gerschapzalbehandelen. (ABH)

VILVOORDE
Bromfietser
onder bus
In Vilvoorde is maandag een
bromfietser onder een bus te-
rechtgekomen. Het ongeval ge-
beurde in de Kluitingstraat. De
bromfietserhielderslechts lichte
verwondingenaanover. (ABH)

VILVOORDE
Inbraak in woning
In Vilvoorde zijn weer inbrekers
op stap geweest. Zo drongen die-
venbinnenineenwoningaanhet
Harmoniepad. De buit is niet be-
kend. (ABH)

WATERMAAL-B’VOORDE

Politie lost schoten
om inbreker
te laten schrikken
De politie pakte zaterdagavond
eenauto-inbrekerop.Hijwasaan
het slot aan het prutsen van een
BMW die geparkeerd stond op
een parking op de hoek van de
TerhulpensesteenwegendeBun-
dersdreef in Watermaal-Bos-
voorde. Een politieagent zagwat
er gebeurde en hield hem in de
gaten.Toendedaderdatopmerk-
te, sloeg hij op de vlucht. De poli-
tie zette de achtervolging in. De
inbreker reed in de richting van
deondergrondsegaragesaanhet
complex Glaverbel, maar reed
zichzelf vastwantdegarageswa-
ren gesloten. Toen de agent hem
om uitleg vroeg, was hij zeer
agressief. Hij deelde vuistslagen
uit en trapte in het rond waarop
hij opnieuw op de vlucht sloeg.
Hij liep de sporen op van een
treinstationindebuurt.Omdater
op datmoment nog treinverkeer
was, greep de agent in en schoot
hij met zijn wapen tweemaal in
de luchtomdedaderaf te schrik-
kenwaarophijzichmeteenover-
gaf.
De 27-jarige Mohamed A. uit El-
sene werd ter beschikking ge-
steldvanhetBrusselsparket.

(ABH)

STADSBESTUUR STELT GLOEDNIEUW MOBILITEITSPLANVOOR

Brussel bant auto’s uit centrum

BRUSSEL

Je auto achterlaten aan de kleine ring en daar de
metro pakken naar het centrum. Dat wil het
stadsbestuur bekomenmet zijnmobiliteitsplan.
«Vanaf de kleine ring kiest de bestuurder zijn
‘toegangspoort’ tot de vijfhoek en wordt hij ge-
leid naar de overdekte parking die het dichtst bij
zijn bestemming ligt», legt schepen Ceux uit.

ANNELIES BAETEN

«Het autoverkeer en de vraag
naar parkeerplaatsen overheer-
sen stilaan de stedelijke ruimte»,
beseft schepen van Stedenbouw
en Mobiliteit Christian Ceux
(cdH). «Datgaat tenkostevanan-
dere verplaatsingsmogelijkhe-
den en de ontwikkeling van acti-
viteiten die leven brengen in een
stad. Ik denk daarbij aan woon-
functies, bedrijven, handel, cul-
tuur, toerisme, vrije tijd en ont-
spanning.»
Dat het drukke verkeer een han-
dicap is in Brussel en zo de stad
minder aantrekkelijk maakt, is
een feit en daar wil de schepen
iets aan doen. Het belangrijkste
doel is zoveel mogelijk autover-
keer mijden in het centrum. Om
dat te bekomen, zullen automo-

bilisten aangemoedigd worden
omhunautoachtertelatenineen
parkingvanzodrazehetcentrum
vanBrussel binnenwillen rijden.
«Vanaf de kleine ring kiest de be-
stuurder zijn ‘toegangspoort’ tot
de vijfhoek en wordt hij geleid
naardeoverdekteparkingdiehet
dichtst bij zijn bestemming ligt»,
legt de schepen uit. «Na het par-
keren van zijnwagenkanhij zich
in het centrum verplaatsen met
het openbaar vervoer, te voet of
metde fiets.»

Aan Esplanade
WievandeA12komt zal zijnwa-
genvoortaanoverigensookkwijt
kunnen op een pendelparking
vlakbijdeeindhaltevandeEspla-
nade-tram.«Daar isookvoldoen-
de ruimte voor een goed uitge-
ruste parking voor autocars en

vrachtwagens», aldus Ceux. In de
stadzelf zal jeslechtseenbeperk-
te tijdkunnenparkeren.
Meerparkerenbuitendestadbe-
tekentnatuurlijkdatde stadbin-
nen de Brusselse vijfhoek meer
dan ooit moet inzetten op open-
baar vervoer. «De stad wil met
plaatselijkemaatregelenhetver-
keer van de bovengrondse lijnen
aanzienlijk verbeteren door on-
dermeeroversteekplaatsenvoor
voetgangerste leggen,eigenbed-
dingen, bussen die in tegenge-

stelde richting mogen rijden en
voorrang aan de verkeerslich-
ten.»

Nieuwe fietsroutes
Ook fietsers en voetgangers krij-
genextraaandacht.«Defietswint
terrein, maar toch fietsen we in
Brussel nog teweinig in vergelij-
king met andere landen zoals
Duitsland,DenemarkenenZwit-
serland», weet Ceux. «Er worden
meer comfortabele en veilige
fietsroutesaangelegdenhetaan-

tal fietsparkingsdrijvenweop.De
stad ondersteunt tevens de aan-
koop van elektrische fietsen en
hetnetwerkwaarbij fietsengratis
ter beschikking worden gesteld
wordtuitgebreidnaardebuiten-
wijkenenrecreatiecentra.»
Wie toch nog meer info wilt, is
welkomopdinsdag 13maart om
20uur indegotische zaal vanhet
stadhuisaandeGroteMarktofop
donderdag15maartom20uurin
het Atheneum Emile Bockstael
aandeReperVrevenstraat80.

Het is niet de bedoeling dat er nog veel verkeer zal rijden aan de beurs. Foto PN

«Staat wegdekWestvaartdijk is schrijnend»

De Westvaartdijk en Fabrieks-
weg liggen er volgens gemeen-
teraadslid Bart Laeremans
(Vlaams Belang) abominabel
bij. «Ten gevolge van de grote
hoeveelheden modder en slijk
endegrotegaten indeweg isde
toestand meer dan schrijnend
tenoemen», stelt hij. «Voor fiet-
sers is deze weg levensgevaar-
lijk, maar ook voor personen-
wagensdreigtzwareschade.Op
veel plaatsen is het wegdek zo-
danigafgesletendat langestuk-
ken ijzer uit het asfalt steken.
Door de grote hoeveelheden
slijk zien de bestuurders ook
niet meer waar de weg is en
waardeberm.»
Volgens Laeremans mag deze
situatie niet te lang meer aan-
slepen.«Degemeentemoetzeer
dringend werk maken van het
herstel van het wegdek en van
hetopvullenvandeputteninde
bermen. Tevens moet men het
wegdek, de bermen bermen
alsook van het bushokje aan de
appartementsgebouwen en de
omgeving ervan eens flink
schoonmaken. Ookmag er ein-

GRIMBERGEN

Timoti Beelaerts uit Vilvoorde fietst dagelijks via de kapotte
wegnaar zijnwerk. Foto Lukas

delijk eens duidelijkheid komen
over het statuut van deze wegen
en de vordering van de bespre-
kingenmetdehogereoverheid.»

Oevers versterken
Schepen van Openbare Werken
Chris Selleslagh (Open Vld) be-
looftdatdeputten inhetwegdek
snelwordenweggewerkt. «Struc-
tureel is het wel wachten op de

oeverversterkingswerken van
Waterwegen en Zeekanaal
langsdiekant.Dewegisookvan
hen. Wij zijn als gemeente al
heel blij dat we die mogen ge-
bruiken. Vier à vijf jaar geleden
hebben we de Westvaartdijk
helemaal heraangelegd tussen
Vilvoorde en de Fabrieksweg.
Toen was de toestand wel veel
ergerdannu...» (DBS)

DRIE JAAR NAAR CEL VOOR
BRANDSTICHTING IN ‘IN DE VELDKANT’
Decorrectionele rechtbankver-

oordeeldegisterenPatrickV.C.

tot eencelstraf van3 jaar.De

helft vandezestraf ismetuitstel.

Demanhadcafé ‘IndeVeldkant’

trachten inbrandte stekennadat

derelatiemetzijnvriendin,uit-

baatsterRositaVandoren,opde

klippenwasgelopen.

Op 13 oktober verbrandde de
man al eens kleren op het terras
van het café en sloeg de rest van
het leegstaande café kort en
klein. Toen Rosita de dag erna
naar het café kwam, vergezeld
van de politie en een gerechts-
deurwaarder, sloegendestoppen
helemaal door bij Patrick V.C. Hij
draaide - nadat de uitbaatster
met haar gezelschap vertrokken
was - de gaskraan open en stak
zowel in de keuken als aan de
toog een hoopje kleren in brand.
De brandweer verhinderde net
optijddatdehelezaakinrookop-
ging. Bij het doorzoeken van het
huis vonden ze hem half bij be-
wustzijn terug in zijn bed. Oor-
zaak van de
zelfmoordpoging/brandstichting
waren de relatieproblemen. De
manhaddrie jaar een relatiemet
Rositamaarhetkoppelwas sinds
juli uit elkaar maar Patrick V.C.
weigerdehetgebouwteverlaten.

GRIMBERGEN

In deVeldkant staat nu op
overnemen. Foto Lukas

Patrick V.C. heeft twee kinderen
met Rosita maar heeft die nooit
erkend. «Beklaagde was in het
verleden ook al geen modelbur-
ger»,oordeeldederechter, «daar-
om lijkt een zware straf mij ge-
past zodat hij leert om te gaan
met frustraties.»
Naast deze straf legde de rechter
hem enkele voorwaarden op. Zo
mag hij onder andere geen con-
tactmeerhebbenmetdeuitbaat-
ster.Dezelaatstekreegeenprovi-
sionele schadevergoeding van
1.500 euro toegekend. Ookmoet
V.C.dik40.000euroterugbetalen
aan de verzekeraar. Het café, dat
een geschiedenis van 145 jaar
achterlaat, staatmomenteelover
tenemen. (WHW)

VILVOORDE

Mandatarissen vragen steun van pendelaars voor renovatie station
Sp.a- en Groenmandatarissen
hielden gistermorgen een flyer-
actie inhetstationvanVilvoorde.
Daarmeewillenzedeerbarmelij-
kestaatvanhetstationaanklagen
en Infrabel aanzetten tot een
spoedige renovatie,métde steun
van de pendelaars. «Wij hebben
gehoord van de beslissing van de
NMBS-top om toch niet over te
gaan tot een snelle vernieuwing
van het Vilvoordse station», legt
schepen Hans Bonte uit. «De
broodnodigevernieuwingdiehet
onthaal van de reiziger op een
deftig niveau moet brengen, zal
tenvroegsteeind2020af zijn.Wij
willen deze verrassende vertra-
ging aanklagen door pamfletten
uit te delen aan de Vilvoordse
treinreizigers.» In het pamflet
vragen de mandatarissen aan de
reizigeromzijnongenoegendui-

HansBonte (sp.a) geeft een flyer aan een pendelaar. Foto Galicia

delijk te maken via Facebook
(http://www.facebook.com/Re-
noveerStationVilvoorde) of de

websites van sp.a Vilvoorde en
GroenVilvoorde.

(DBS)

Rechter geeft Rolinbende

zware straffen

De correctionele rechtbank van
Brusselbestraftegisterendrie le-
den van een beruchte inbrekers-
bende met celstraffen van 52
maanden voor leider Mohamed
M., 4 jaar voor Younes C. en 30
maandenvoorChorenH.Delaat-
ste twee straffenwerdendehelft
metuitsteluitgesproken.
De drie maakten deel uit van de
zogenaamde ‘Rolinbende’ naar
de naam van de oude kazerne in
Etterbeekwaar ze regelmatig sa-

menkwamen. Ze zouden verant-
woordelijk zijn voor maar liefst
48 inbraken in Wallonië in de
tussen april en juli 2010. De drie
veroordeelden, alle drie 23 jaar,
werden herkend op bewakings-
beelden en konden niet anders
dan enkele inbraken te beken-
nen.
Tijdenshunstrooptochtenpikten
zevanalles:vancashgeldoverju-
welen tot elektronica...

(WHW)
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ONDANKS PROTEST BEWONERS KIEST GEMEENTERAAD VOOR VLOTTE DOORGANG

«Geen parkeerverbod in Wijndaalstraat»

HOEILAART

Bewoners van deWijndaalstraat voerden bij het
begin van de Hoeilaartse gemeenteraad actie.
Met de slogan ‘Geen lijnen in onze straat en ie-
dereen is gebaat’ protesteerden ze tegen het
parkeerverbod dat een gans jaar zal gelden als
gevolg van de omleiding door de werken op de
Brusselsesteenweg. De bewoners vrezen dat het
sluipverkeer zal toenemen. «Straks wordt het
hier een autostrade», zeggen ze boos.

ANNELIES BAETEN

‘Geen lijnen in onze straat en ie-
dereenisgebaat’.Metdezebood-
schapheetteEugèneSohiedege-
meenteraadsleden maandag-
avondwelkom. Die avondmoest
de gemeenteraad stemmen over
het aanbrengen van een onder-
brokenwitte lijn in de straat wat
het parkeerverbod definitief
maakte.AnnieDuprezdeeldeon-
dertussenblaadjes uitmetuitleg
erop. Zij en een handvol andere
bewonersmaakteninderaadzaal
duidelijk dat ze niet gediend zijn
met het parkeerverbod in hun
straat. Dat werd een week gele-
den ingevoerd engeldt tot 20de-
cember. In deWijndaalstraat zal
menduseenjaar langnietmogen
parkeren,stationerenof stilstaan.
«Netvoorhetverlofdokendiepa-
nelen opwaardoor het hier plots
parkeervrij werd», zegt Annick
Dupon. «De Wijndaalstraat be-
staat voornamelijk uit kleine ar-
beiderswoningen die niet over
eengarageofeigenparkeerplaats

beschikken. Daarom zetten veel
bewoners net als ik hun auto op
straat.Vandeenedagopdeande-
re is dat nu verboden. Bovendien
vrees ik dat het parkeerverbod
nooit meer opgeheven zal wor-
denenwehierzelfsnadewerken
dus nooit meer zullen mogen
staan.»

De bewoners vrezen dat het par-
keerverbodook extra verkeer zal
meebrengen. «Straks wordt het
hier een autostrade», foetert An-
nie Duprez. «Overal in de ge-
meente ontmoedigt men het
sluipverkeer door allerlei maat-

regelenenhiergaatmenhet juist
toejuichen», gaat een andere be-
wonerverder.«Dat iseencomple-
te contradictie.»
Door de aanwezigheid van de
misnoegde bewoners en het te
behandelen punt op de agenda
ontstond tijdens de gemeente-
raadmeteeneendiscussietussen
meerderheid en oppositie die
zich achter het standpunt van de
bewoners schaarde. «Geef de
straat terug aan de inwoners»,
trok Alain Borreman (CD&V) van
leer. «De omleiding ten gevolge
van dewerken aan de Brusselse-
steenweg is volledig buiten pro-
portie», trad Jan Van Assche

(CD&V) zijn collega bij. Tot slot
steldedeoppositiezichvragenbij
de gevolgde procedure. «Werd
dezeomleidingwelbesprokenop
de verkeerscommissie?», vroeg
WimLaureys (CD&V)zichaf.

Makkelijk kruisen
Volgens schepen van Verkeer en
Mobiliteit Jean-Paul Van Horen-
beke (Open VLD) hoeven de be-
woners niet te vrezen. «Zij zullen
nog steeds mogen parkeren»,
zegt hij. «Enkel op twee plaatsen
brengenweeenonderbrokenlijn
aanwaardooreenparkeerverbod
geldt.Concreethoudtdat indat je
aan het begin van de Wijndaal-

straat(komendevanhetcentrum
vanHoeilaartnvdr.)nietmeerzal
mogen parkeren. Ook een stukje
ergens in het midden van de
straat wordt parkeervrij zodat
auto’smekaarmakkelijkkunnen
kruisen. Anders zouden wagens
te lang moeten wachten voor-
aleer ze de hele rij geparkeerde
wagens gepasseerd zijn door de
blijvende stroom van tegenlig-
gers.»
«Inderestvandestraatmogende
bewoners dus nog steeds parke-
ren»,benadruktdeschepen. «Bo-
vendien leggen we twee extra
parkings aan. Ook daar kunnen
debewonershunautokwijt.»

«Geen lijnen in onze straat en iedereen is gebaat» staat op het bord van de actievoerders. Foto Baert

IK VREES DAT HET
PARKEERVERBOD
IN ONZE STRAAT
NOOIT MEER
OPGEHEVEN WORDT
Annick Dupon

Weer ‘de weeg’ in ‘t Kraaiennestje

Sindsgisterenkunnen jonge

oudershunkleinespruitop-

nieuwlatenwegenenmetenbij

KindenGezin inKraainem.

Tweemaandengeledenkreeg

KindenGezinvanhet schepen-

college tehorendathetmoest

vertrekkenuitdeNederlands-

taligegemeenteschool,maar

nukrijgthetonderdak inkin-

derdagverblijf ’tKraaiennestje.

Tot gisteren moesten ouders
uitwijken naar Wezembeek-
Oppem.«Maar liefstveertig jaar
verbleef KindenGezin indege-
meenteschool, maar plots
moest men verdwijnen», zegt
Luk Van Biesen (Open Vld), ge-
meenteraadslid in Kraainem.
«Onlangs zaten Kind en Gezin
enkinderdagverblijf ‘t Kraaien-
nestje samen,met dit als resul-
taat. Fantastischnieuwsdatou-
ders hun kleine spruit hier
voortaan kunnen laten wegen
enmeten.»
«In ‘t Kraaiennestje hebben we
nog voldoende ruimte voor de
vrijwilligers van Kind en Pre-

KRAAINEM

Het eerste kindje op deweegschaal in ‘t Kraaiennestje
heeft veel bekijks. Foto Galicia

ventie, een partner van Kind en
Gezin»,zegtRiaPlatel,voorzitster
van de vzw ‘t Kraaiennestje. «We
hoopten al jaren op een uitbrei-
ding,maar die komt er voorlopig
niet. Daarom bieden we onze
vrije ruimteaanvoordevrijwilli-
gers vanKindenPreventie.»
«Behalve het traditionele meten
enwegen,krijgenbaby’shierook

een massage», zegt Monika
Smets,provinciaalverantwoor-
delijke van Kind en Preventie,
dat een tiental vrijwilligers in-
schakelt. «Elke eerste, derde,
vierdeenvijfdedinsdagmiddag
vandemaandenelketweedeen
vierde woensdagavond van de
maand kunnen jonge ouders
hier terecht.» (RDK)

DUISBURG

Minister Smet leest luisterboek in

Vlaams minister van Onderwijs
Pascal Smet trapte gisteren de
campagne ‘Ik haat lezen! Ik kan
niet lezen!opgangindeSint-An-
naschool inDuisburg (Tervuren).
De campagne stimuleert kinde-
ren met dyslexie om luisterboe-
ken tekopen.
1 op 20 schoolgaande kinderen
kamptmet dyslexie. Omdat dys-
lexie niet te genezen valt, bieden
tal van organisaties hulpmidde-
len aan om het de kinderen mo-
gelijk te maken toch boeken te
kunnen lezen. «Daarom worden
luisterboeken gemaakt», zegt
Saskia Boets van de Luisterpunt-
bibliotheek, dat luisterboeken
uitleent. «Het zijn gewone boe-
kendieiemandvanbegintoteind
inleest.DeVlaamsUitgeversVer-
eniging(VUV)organiseertdatsa-

De leerlingen enminister Pascal Smet nemen een kijkje
in het luisterbusje. Foto Baert

menmetEurekaADIBib.»
Minister Pascal Smet steunt te
campagne. Hij las ook zelf het
boek ‘Zoon’ van Raf Walschaerts
in. «Samen willen we iedereen
met dyslexie een hart onder de

riem steken en aantonen dat le-
zenaltijdkan,voor iedereen», zei
hij.
Meerinformatieoverdecampag-
ne staat op de website www.ik-
haatlezen.be. (RDK)

ANDERLECHT
Inbreker op
heterdaad betrapt
Depolitieheeftmaandagmiddag
een 18-jarige inbreker opgepakt.
Hij probeerde binnen te dringen
in een appartement op de Ni-
noofsesteenweg in Anderlecht,
maar werd verrast door een be-
woner. De dader sloeg op de
vlucht, maar de politie kon hem
even verderop in een café in de
boeienslaan.Depolitie fouilleer-
de hem en trof een schroeven-
draaier aan. De man man is ille-
gaal in het land. Hij werd ter be-
schikking gesteld van het Brus-
selsparket. (ABH)

BRUSSEL
Nieuwonderkomen

voorhongerstakers

De23hongerstakersdiesindsno-
vember onderdak krijgen in en-
keleVUB-lokalenlangsdeTriom-
flaan in Oudergem mogen nog
wat langer blijven. Ze zullen tij-
delijk in een ander VUB-lokaal
ondergebracht worden. «De
groep mensen zonder papieren
kan er terecht tot in juli. We ho-
pen dat staatssecretaris voor
AsielenMigratieMaggieDeBlock
tegen die tijd een oplossing kan
uitwerken», aldus Steph Fere-
mans van de VUB. De oplossing
komt er net op tijd,want de hon-
gerstakers dreigden morgen op
straat te komen staan omdat de
lokalen waarin ze de voorbije
maanden verbleven, verbouwd
worden.Dehongerstakersetenal
sinds14 januarinietmeer.

(RDK)

Overvallers naar correctionele rechtbank
De raadkamer verwees vier ver-
dachten door naar de correctio-
nele rechtbank. De vier zouden
96.000 euro te hebben gestolen
uit een huis in Anderlecht. Het
kwartet, 2 Bulgaren en 2 Turken,
warengetiptdater inhethuiseen
enorme som geld te vinden was.
Het pand diende als onderdak
voor chauffeurs die indienstwa-
renvaneeninternationaal trans-

portbedrijf. Indezomervan2011
werden ze ‘s nachts verrast door
meerdere inbrekers. Hierbij vie-
len rake klappen en werden ze
zelfsevenvastgehouden.Voorlo-
pig zijn vier verdachten opge-
pakt, de andere daders zijn nog
spoorloos. Opvallend is dat het
transportbedrijf slechts vier
maanden na de feiten klacht in-
diende. (WHW)

ANDERLECHT

TERVUREN
Inschrijvingen

voetbalkampvanstart

Sindsbegindezeweekkanieder-
een zich inschrijven voor het
voetbalkampvanKVTervuren.Er
zijn 100 plaatsen. Snel zijn is dus
de boodschap. Kandidaturen
kunnen ingestuurd worden op
het e-mailadres voetbal-
kamp@kvtervuren.be.
Het voetbalkampvindt vandins-
dag 10 tot enmet vrijdag 13 april
plaatsopdeterreinenvanKVTer-
vuren. Tussen 9 en 16 uur zal er
gesport worden. Donderdag-
avond kunnen zij die willen blij-
ven overnachten in de lokalen
van de Nettenberg. Op vrijdag
sluit het voetbalkampafmet een
spaghettifestijn.

(RDK/ABH)

HOEILAART
Wegmet
onderdelen auto
Inbrekers braken maandag in in
een Volkswagen Golf. De auto
stond geparkeerd aan de Klein
Vuurgatstraat inHoeilaart.Zena-
mendebatterijeneenafdekplaat
vandemotormee. (ABH)

VILVOORDE

BEDRIJVEN
LOZEN AFVAL
IN DE ZENNE

Twee bedrijven lozen afval in
de Zenne op de grens Brussel-
Vilvoorde. Op dit moment lo-
pen twee klachten tegen de
bedrijven.
«Het gaat inderdaad om in-
breuken tegen de milieuwet-
gevingwaarbijafval indeZen-
ne terechtkomt. Daarbij gaat
het vooral om bouwafval. Wij
kunnen daar op dit moment
weinigaandoenaangeziende
bedrijvengeenconcessiehou-
der zijn van de haven», zegt
woordvoerder van de minis-
ter, Philippe Vanstapel. «Wij
hebbenwelhetBrussels Insti-
tuut voor Milieubeheer (BIM)
opdehoogtegebracht. Zij zul-
len de klachten verder onder-
zoeken.»
Een van de twee bedrijven is
AramisContainers.Bijhetpar-
ketzoueenvooronderzoeklo-
pen tegen Aramis Containers
omdatdewerkplaatsgeengel-
dige vergunning zou hebben.
Debedrijven lozennetvoorbij
het waterzuiveringsstation.
Hetafval komtdus ingefilterd
water terecht. (ABH)


