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KRAAINEM
Gemeenteraad
duurt 3 minuten
Het moet een Belgisch record
zijn: een gemeenteraad van
slechts drie minuten. In de gemeente Kraainem staan ze er niet
meer van versteld. Omdat de lijst
Open van fractieleider Luk Van
Biesen geen bijkomende punten
op de agenda van de gemeenteraad plaatste, stopte de raad dus
vroeger dan voorzien. Normaal is
Open actief aanwezig op de zittingen en plaatst ze telkens enkele aandachtspunten op het programma. Om het non-beleid van
het huidige Franstalige gemeentebestuur (FDF) in de verf te zetten, deed Open dat tijdens deze
laatste zitting dus niet. Na de
goedkeuring van het verslag van
de vorige vergadering, drie aanduidingen van vertegenwoordigers en enkel wijzigingen in verband met het schoolreglement
zat de zitting erop. (KHK)

MACHELEN/VILVOORDE

Inbraak in woningen
Er werd ingebroken in een woning aan de Schetsstraat in Machelen. Over de buit is niets bekend. Ook in Houtem bij Vilvoorde waren inbrekers op stap. Ze
probeerden in verschillende huizen binnen te dringen. In de Kruipinstraat werd ingebroken in een
wagen. (ABH)

VILVOORDE
Voetganger
aangereden
Op de Schaarbeeklei in Vilvoorde
werd woensdagavond een voetganger aangereden. Het ongeval
gebeurde rond 21.30 uur. Het
slachtoffer raakte lichtgewond en
werd overgebracht naar het ziekenhuis.
(ABH)

VILVOORDE
Karla neemt deel
aan Inca Trail
Het is niet Klara maar Karla Vanden Bosch uit Vilvoorde die deelneemt aan de Inca Trail, een wandeling naar de stad Machu Picchu. In het artikel van gisteren
stond de naam van een deelneemster fout geschreven.
(RDK)

	
  

