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Het zijn woelige tijden voor
de jeugdwerking in Kraainem.
Zo kregen de scouts eerder dit
jaar te horen dat ze hun loka-
len moesten verlaten omdat de
kerkfabriek de site wilde ver-
kopen. De Nederlandstalige
Chiro hield een sabbatjaar om-
wille van een gebrek aan leden
en de speelpleinwerking Ka-
dee van Kraainem werd de
voorbije twee jaar afgeschaft
omdat er geen monitoren wa-
ren om een degelijke speel-
pleinwerking te verzekeren.
Ondertussen keert het tij.

Het gemeentebestuur van
Kraainem liet weten dat zij de
gronden van de kerkfabriek
zou overkopen en dat de
Franstalige scouts in hun lo-
kalen kunnen blijven. De Chi-
ro maakt zich op haar beurt
sterk dat zij in september op-
nieuw kan opstarten en de
speelpleinwerking is sinds
twee jaar terug en kent met-
een heel wat succes.

De speelpleinwrking vindt
plaats op de speelterreinen

van de Nederlandstalige basis-
school aan de Emiel Bricout-
laan.

‘De voorbije twee jaar konden
we geen speelpleinwerking or-
ganiseren’, vertelt Luk Van
Biesen (Open).

‘Er waren niet voldoende mo-
nitoren. Dat was een tegenslag
voor vele ouders die geen op-
vang vonden voor hun kind tij-
dens de grote vakantie. Er
werden tijdens die twee jaar
wel ateliers georganiseerd in
samenwerking met het cul-
tuurcentrum, maar dat was
onvoldoende. Die ateliers kon-
den slechts plaats bieden aan
twintig kinderen en vonden
slechts twee weken plaats op
een hele vakantie. Ondertus-
sen hebben enkele jongeren
hun verantwoordelijkheid op-
genomen en zich geëngageerd
om de speelpleinwerking op
poten te zetten. Het succes liet
niet op zich wachten. Er wa-
ren meteen vijftig Nederlands-
talige kinderen ingeschreven.’

De monitoren zijn zelf ook
blij dat ze opnieuw aan de slag
kunnen gaan.

‘De voorbije jaren werkten
we mee aan de ateliers, maar
dat is toch nog anders’, zegt
hoofdanimator Sil Van Biesen.
‘Nu kunnen we helemaal ons
eigen ding doen. We hopen dat
de trein nu definitief vertrok-
ken is.’ (ddl)

Na twee jaar opnieuw
speelpleinwerking

De kinderen kunnen weer naar hartelust spelen op het speelplein.
Foto: ddl

KRAAINEM Een nieuwe
lichting van gemotiveerde
monitoren zorgde ervoor
dat er dit jaar opnieuw een
Nederlandstalige speel-
pleinwerking is in Kraai-
nem. Dat was de voorbije
twee jaar niet het geval.

OPWIJK

Tegenslag voor Zonnige Tuin
De Zonnige Tuin, een vereniging van tuinliefhebbers, staat elk
jaar in voor de versiering van de voorgevel van de pastorie op de
Singel en de bebloeming van twee praalwagens. De stoet viel dit
jaar in het water. Op de foto: een paar leden van de Zonnige Tuin
mét kunstenaar Redolf De Wit. (ego) Foto: ego

ZAVENTEM Kamerlid
OCMW-voorzitster van Za-
ventem Lieve Wierinck (Open
VLD) vreest voor de nachtrust
van de inwoners van Zaven-
tem. Tijdens de periode van 1
tot 15 augustus worden op de
luchthaven van Zaventem on-
derhoudswerkzaamheden aan
start- en landingsbaan
25R/07L, dat is de meest
noordelijke baan, die het
dichtst tegen Steenokkerzeel
ligt, uitgevoerd.

‘Belgocontrol heeft van de
staatssecretaris voor Mobili-
teit instructies gekregen om
tijdens de werkzaamheden 's
nachts baan 02 niet te gebrui-

ken’, zegt Wierinck. ‘Dat bete-
kent dat alle nachtvluchten
over Zaventem zouden vlie-
gen. De inwoners van Zaven-
tem zullen hun nachtrust ver-
stoord zien.’ De Zaventemse
volksvertegenwoordigster in-
terpelleerde de bevoegde
staatssecretaris Melchior Wa-
thelet. ‘Alle vluchten zullen
'’s nachts moeten vertrekken
vanaf baan 25L, de baan die
vlakbij het centrum van Za-
ventem ligt. Per dag zullen er
naar schatting vijftig uren ver-
traging zijn. Die kunnen noch-
tans worden vermeden, door
baan 02, die de banen 25R en
25L kruist, beter te gebruiken.
Nu zullen de vliegtuigen

's nachts zeer laag en uit-

sluitend over het centrum van
Zaventem vliegen. Niemand is
opgezet met deze beslissing.
Navraag leerde ons dat noch
de operatoren, noch de belang-
rijkste luchtvaartmaatschap-
pijen zich kunnen vinden in
het opgelegd baangebruik. De-
ze beslissing zal honderddui-
zenden passagiers met lange
vertragingen opzadelen.’

Ondertussen pleit Lieve Wie-
rinck voor een billijke sprei-
ding van de nachtvluchten.
‘Uiteraard moet ook rekening
worden gehouden met de
windrichting. We vragen dat
er een tussentijdse evaluatie
komt, en dat de staatssecreta-
ris erop toeziet dat de werken
geen vertraging oplopen.’

De nachtrust van de
inwoners van Zaven-
tem kan in de maand
augustus wel eens in
het gedrang komen.
Dan starten onder-
houdswerken aan de
start- en landingsbaan
25R/07L, waardoor
alle nachtvluchten
over Zaventem zullen
vliegen.

DIETER DE BEUS

Nachtrust in gevaar door
werken aan landingsbaan

,, LIEVE WIERINCK,
KAMERLID

Deze beslissing zal
honderdduizenden
passagiers met
vertragingen
opzadelen

Lieve Wierinck vreest voor de nachtrust van de inwoners van
Zaventem. Foto: ddl

Alle nachtvluchten
boven Zaventem
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WEMMEL Directeur Filip
Van Landeghem van Colruyt-
Groep bevestigt dat Colruyt gro-
te plannen heeft in Wemmel. Zo
wil de warenhuisketen er een
Colruyt bouwen van 1.991 vier-
kante meter, waarvan 1.000
vierkante meter opslagruimte
en de rest winkelruimte.

Filip Van Landeghem: ‘Het is
de bedoeling om aan de Ro-
meinsesteenweg een Colruyt te
bouwen met een ondergrondse
parking die tot niveau min 2
gaat en goed is voor zo'n 140-tal
wagens. In samenspraak met
een projectontwikkelaar wor-
den er ook 41 appartementen
bovenop het warenhuis gereali-
seerd. Er zijn ook twee grote
fietsenstallingen voorzien.’

‘We gaan nu de procedure vol-
gen. De Colruyt zal ten vroegste
binnen twee jaar de deuren
kunnen openen. De realisatie
van het warenhuis in Wemmel

heeft te maken met het feit dat
Colruyt haar netwerk in de rand
rond Brussel wil uitbreiden.’

‘Ook in Dilbeek (Itterbeek)
voorzien we ter hoogte van de
Bettendries een nieuwe Colruyt.

In, Brussel worden enkele van
onze warenhuizen vergroot, zo-
als onder meer in Ukkel. On-
danks het feit dat de Colruyt-
winkel in Strombeek vrij dicht
is gelegen tegen de Romeinse-
steenweg (2 km) blijven we ook
die vestiging behouden’, aldus
Van Landeghem.

Colruyt zal nu binnen 105 da-
gen een officiële bouwaanvraag
indienen, waarna een openbaar
onderzoek voor de buurt volgt.

Op de Wemmelse gemeente-
raad werd ook de aanleg van de

weg naar de nieuwe Colruyt
goedgekeurd. Die komt
langs de Albert Schweizer-
laan, die nog niet is aange-
legd, maar enkel bestaat uit
een grindweg.

De Albert Schweizerlaan
telt vijf huizen. De buurtbe-
woners wachten er af tot er
een officiële bouwvergun-

ning komt.
Bewoner Vidal Aurelio: ‘Hier

wordt al veertig jaar gesproken
over allerlei projecten die naast
onze doodlopende straat zouden
komen. We wachten af’, klinkt

het.
Eerder diende het warenhuis

Aldi ook al een aanvraag in om
een warenhuis te bouwen in de
Nerviërslaan, naast het bedrijf
Vasco Data Security.

Wemmel heeft de laatste jaren

De Wemmelse gemeenteraad heeft haar princi-
piële goedkeuring gegeven voor de inplanting
van een Colruyt langs de Romeinsesteenweg,
naast de Albert Schweizerlaan. Bovenop het
warenhuis komen 41 appartementen.

JORIS HERPOL

Colruyt krijgt toestemming voor
warenhuis van 1.991vierkante meter

Colruyt breidt uit in Wemmel

,, FILIP VAN LANDEGHEM
Directeur Colruyt

We breiden ons netwerk
van warenhuizen
in de rand uit

Colruyt plant een warenhuis aan de Romeinsesteenweg,
naast de doodlopende Albert Schweizerlaan. Foto: jhp

een sterke uitbreiding gekend
van het aantal warenhuizen.
Thans is er in Wemmel een
Carrefour, Delhaize, GB Ex-
press, Lidl, Deli en daar zouden
dus een Aldi en Colruyt bijko-
men.

HOFSTADE Het Sportimo-
nium haalt een innovatief toe-
ristisch project binnen rond
lokale wielergeschiedenis en
krijgt hiervoor 92.000 euro
subsidie van Toerisme Vlaan-
deren. Het project ‘Wielerhel-
den in het wiel van Eddy
Merckx’ bestaat uit verschil-
lende onderdelen. In 2013
kunnen bezoekers beroep doen
op een digitale multimediagids.
Aan de hand van de hoogte-

punten in de carrière van Eddy
Merckx wordt het verhaal van
de wielersport in Vlaanderen
vertolkt. Er worden ook drie
thematische fietslussen ont-
worpen van ongeveer 40 à 50
kilometer. Die laten recreatie-
ve fietsers via apps en papie-
ren dragers laten kennismaken
met onze lokale wielergoden.
In het voorjaar van 2013 hoopt
men met het project te kunnen
uitpakken. (kms)

Toerisme Vlaanderen geeft een subsidie van 92.000 euro. Foto: kms

BRUSSEL Deze zomer kun-
nen de bezoekers van Mini-
Europe opnieuw elke zaterdag
genieten van een licht- en
klankspektakel van 28 juli tot
25 augustus. Met enkele hon-
derden lichtjes worden de be-
kendste Europese gebouwen
en monumenten in een nieuw
daglicht geplaatst. Het spekta-
kel wordt afgesloten met een
vuurwerk van zo'n 15 minuten

lang om 22.30 uur. De organi-
satie belooft dat het effect van
het lichtspektakel dit jaar nog
groter zal zijn dan bij de vori-
ge edities. Bovendien zijn er
recent verfraaiingswerken ge-
beurd in het park, met als uit-
schieter het bloementapijt.
Voor het spektakel hoeft niet
worden bijbetaald. Mini-Euro-
pa bevindt zich op het Heizel-
plateau. (dbb)

Mini-Europa geeft licht-
en klankspektakel

Innovatief project
rond Eddy Merckx


