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de politie dus een strafrechtelijke
procedure in gang.
Het onderzoek van Iava maakt
deel uit van een eerste luik. Uit
hun dossier blijkt een zwaar vermoeden dat IVMH op verschillende manieren fraudeerde. Iava
wijst op de verdacht hoge schattingen van gebouwen die de Vilvoordse huisvestingsmaatschappij moest betalen. Bovendien zijn
er enkele verdachte facturen ge-

Kick voorgeschoteld. Hij is een
echte youtube-sensatie, want
zijn jongste videoclip ‘Playing the
Villain’ werd al meer dan vijf miljoen keer bekeken. Voor meer
info surf je naar www.couleurcafe.be. (KHK)

KRAAINEM
CDH en MR
blijven weg
tijdens discussie

Inter-Vilvoorde
vonden en zijn er vermoedens dat
de wet op de overheidsopdrachten is overtreden.
Omdat de fraudevermoedens van
IVMH ernstig zijn, is ook de afdeling Toezicht van het Agentschap
Wonen betrokken. In opdracht
van de Vlaamse overheid licht het
Toezicht nu de boekhouding

IVMH. «Eventueel zullen d
malige leden van de raad v
stuur moeten opstappe
blijkt dat de vermoeden
fraude worden bevestigd
men bij het kabinet van M
Van den Bossche. «Maar éé
is zeker: de feiten uit het r
van de auditdienst weg
zwaar door dat de strafrech
procedure alvast is ingezet
Het is dus wachten tot het t

KAPELLE-OP-DEN-BOS

De lijst Open van fractieleider Luk
Van Biesen is het non-beleid van
het regerende FDF grondig beu.
Daarom kregen de inwoners de
voorbije weken flyers in de bus
over een informatievergadering
omtrent de toekomst van Kraainem. «De avond was zeer positief», vertelt Van Biesen. «Er zijn
heel wat burgers afgezakt van
verschillende afkomst. Zo waren
er bijvoorbeeld Engelstaligen en
Italianen aanwezig.» Afgevaardigden van de Franstalige partijen MR en CDH stuurden wel hun
kat. Van Biesen hoopt op de steun
van zijn Franstalige collega’s om
de heerschappij van het FDF in
Kraainem te doorbreken. Afgelopen woensdag werd het wanbeleid van FDF nog eens in de verf
gezet, toen de gemeenteraad na
drie minuten al werd afgesloten.
(KHK)

TERVUREN
Goedkoper
renoveren
Wie zijn dak beter wil isoleren of
een nieuwe verwarmingsinstallatie koopt, kan dat binnenkort
doen via een goedkope lening.
Via het Fonds ter Reductie van de
Globale Energiekost kunnen inwoners van Tervuren een lening
aangaan met een vaste rentevoet
van 2%. Personen met een laag inkomen of geldproblemen krijgen
persoonlijke begeleiding en komen zelfs in aanmerking voor een
lening zonder intrest. De gemeente en het OCMW willen er
zo voor zorgen dat de kwaliteit
van de woningen erop vooruitgaat, zodat mensen investeren in
energiebesparende maatregelen.
De lening bedraagt maximum
10.000, de terugbetalingsperiode
is hoogstens vijf jaar.
(KHK)

Vrienden verrassen oud-burgemeester met fees
Onder de naam ‘BAL: Bedanking aan Leo’ organiseren zeven leden van sp.a maandagavond een groot volksfeest om
gewezen burgemeester van Kapelle-op-den-Bos, Leo Peeters,
te bedanken. «Hij zette zich altijd in voor het volk en nu doet
het volk iets terug voor hem»,
aldus mede-organisator Dirk
Hermans.

	
  

Meer dan 30 jaar was Leo Peeters burgemeester van Kapelleop-den-Bos. Daarnaast was hij
ook een tijdje minister. In december gaf hij de fakkel door
aan partijgenote Else De Wachter. Nu is het volgens enkele leden van sp.a tijd om de gewezen
burgemeester in de bloemetjes
te zetten. En hoe! Maandag zakken meer dan 700 mensen naar
de sporthal van Eternit af voor
een volksfeest. «Tijdens zijn actieve politieke loopbaan was
Leo altijd aanspreekbaar en bewoog hij zich tussen de mensen», zegt Dirk Hermans, gemeenteraadslid en coördinator
van het feest. «Om hem te bedanken voor al wat hij betekende voor onze gemeente speelden wij, al van bij zijn aftreden,
met het idee om een groot be-

De vrienden van de burgemeester maakten een affiche
om het feest aan te kondigen. Foto Lukas
dankingsfeest op poten te zetten.
Het was even zoeken naar de geschikte locatie en nu zijn we tevreden dat er maandagavond
meer dan 700 mensen naar de
sporthal van Eternit komen.»

700 kaarten verkocht
Met verschillende optredens wil
de werkgroep, die uit zeven personen bestaat en zich al enkele
maanden bezighoudt met de uitwerking van het project, jong en
oud aantrekken. «We starten met
het orkest The Sunbeats, gevolgd

door een optreden van W
Sommers. Nadien draaien
plaatselijke dj’s plaatjes
hebben al 700 kaarten in
verkoop verkocht en ook a
kassa zijn kaarten verkrijgb
Leo Peeters kijkt vol span
uit naar maandag. «Dit kom
verwacht», zegt hij. «Het
me uiteraard plezier dat me
voor mij doet. Ik weet nie
ik ervan mag verwachten.»
De opbrengst van het BAL
naar het goede doel.

TERVUREN
Nieuwe verkeerssituaties door kermis en wandeldagen
Tot zondagavond 20 uur mag er
niet gereden of geparkeerd worden op het middenplein van de
Markt. Het verkeer dat uit Duisburg komt, wordt omgeleid naar
de School aan de Tervurendreef.
Deze tijdelijke verkeerssituatie

komt er door de wandel-en fietsdagen van dit weekend.
Maar ook in Duisburg gelden een
aantal verkeersmaatregelen door
de zomerkermis. Zo mag je tot
woensdag 2 mei 23 uur niet rijden of parkeren op het midden-

plein van de Kerkplaats.
tussen 13 en 22 uur ook ver
te parkeren langs de kant
onpare huisnummers tus
Mechelsestraat en de Root
Daar komen namelijk de k
attracties te staan. (KHK)
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