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STROMBEEK-BE

Infoblad verschijnt niet uit vrees voor politieke manipulatie
KRAAINEM
De gemeenteraad van Kraainem heeft
unaniem beslist om tijdens de volgende
maanden geen gemeentelijk infoblad
meer te publiceren. Dit uit vrees voor politieke manipulatie van de waarnemend
burgemeester. Vooral het ‘woord van de
burgemeester’ stond volgens sommige
raadsleden vol leugens over de financiële
reserves van de gemeente.

Volgens Open Vld-fractieleider Luk Van
Biesen heeft waarnemend burgemeester
Arnold d’Oreye (FDF) gelogen in het laatste nummer van het infoblad over de financiële reserves van de gemeente. «Die
zouden volgens hem gestegen zijn, maar
het is juist door het financieel wanbeleid
van de schepen van Financiën, een functie
die eveneens door waarnemend burgemeester d’Oreye wordt uitgeoefend, dat
de aanleiding heeft gegeven tot de drastische belastingverhoging van 50% tijdens
deze legislatuur», aldus Van Biesen.

Tijdens de gemeenteraad van maart interpelleerde Luk Van Biesen d’Oreye nog over
de problemen met leveranciers.
Van Biesen: «Vele leveranciers hebben
hun samenwerking met de gemeente
stopgezet, omdat ze soms meer dan één
jaar moesten wachten op hun geld. Waarnemend burgemeester d’Oreye ontkende
de problemen en zei toen dat er geen vuiltje aan de lucht was. Tijdens de laatste gemeenteraad moest hij echter toegeven
dat niet minder dan 447 aanmaningen en
bevelschriften werden ontvangen in de

periode 2011 en 2012. En dat voor vele
duizenden euro’s aan verwijlintresten
werden betaald. De gemeenteraad distantieerde zich dan ook van hem.»
Het gevolg hiervan is dat het infoblad van
september niet zal verspreid worden uit
vrees voor politieke manipulatie van de
waarnemend burgemeester.
De Franstalige meerderheidspartijen MR
en cdH steunden dan ook de oproep van
de oppositie. Een reactie van d’Oreye, MR
of cdH kregen we niet.
(KHK)
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FAMILIE-HAPPENING BREIDT UIT MET OOG OP MEER BEZOEKERS

‘Plage’ keert terug naar Humbeek
HUMBEEK
Na de succesrijke eerste editie vorig jaar komt
er opnieuw een ‘Humbeek Plage’, naar analogie
met ‘Brussel Bad’. Zo’n 2.500 bezoekers vonden toen hun weg naar het kanaal Brussel-Willebroek. «Dit jaar zullen we onze ‘plage’ nog uitbreiden om zo nog meer strandgangers te kunnen ontvangen», klinkt het bij de organisatie die
opnieuw zorgt voor tonnen zand, een heuse beachbar, zomerse cocktails en zwoele muziek.
DIMITRI BERLANGER
Geeft de zomer voorlopig nog
verstek, in Humbeek zal je tenminste een weekend lang terechtkunnen voor een heerlijk
vakantiegevoel. Dat Brussel en
Parijs tijdens de zomermaanden
een tijdelijk strand hebben, is al
enkele jaren een gewoonte. Humbeek kon dan ook niet achterblijven, oordeelde een groepje enthousiastelingen. Op zaterdag 4
en zondag 5 augustus wordt de
Westvaartdijk nu al voor de tweede keer omgetoverd tot een exotisch vakantieparadijs.

Playmobiel
«Elke dag kan je er van 10 uur ‘s
ochtends tot 22 uur ‘s avonds terecht voor tal van activiteiten»,
legt Sven Moerenhout van de organiserende vzw Humbeek Plage
uit. «Terwijl mama en papa lurken

van een heerlijke cocktail, languit
genietend van de zon in een
strandstoel, kunnen de kinderen
zich het hele weekend uitleven.
Dankzij verschillende springkastelen, een ballonnenplooier, een
karikaturist en op zondag de
Playmobiel zullen de kids zich zeker en vast niet vervelen.»
«Je ook het ganse weekend een
begeleide rondrit maken in een
authentieke paardentram. Deze

BRUSSEL

Stadsfietssys
VILLO derde b
van Europa

VILLO, het stadsfietsen
van de stad Brussel, h
derde plaats weggekaa
rangschikking die door
mobile Club en de Euro
tomobiel- en Tourin
werd opgesteld. Deze o
ties hebben van maar
2012 een groot onder
daan naar 40 fietssyst
18 Europese landen. De
ningen werden daarvo
sis van vier criteria beo
toegankelijkheid, inf
huurgemak en kwalite
fietsen. Vélo’v uit Lyon
het hoogste schavotje
vermelding ‘zeer goed
rijse Vélib eindigde als
en het Brusselse VILLO
ledigt het podium met e
de’ evaluatie. Alle drie
systemen vallen onde
heer van JC Decaux NV
ganisatie met negen ja
ring in meer dan 60 ste

WE ZULLEN ONZE
‘PLAGE’ DIT JAAR
VERDER
UITBREIDEN. WE
HOPEN DAARMEE
OP EEN GROTERE
OPKOMST

Organisatoren

Een 26-jarige man ui
beek-Bever heeft z
avond zelfmoord geple
van een balkon te spri
feiten speelden zich in
welaan in de deelgeme
Grimbergen af. Omstre
uur sprong hij van de vi
dieping naar beneden.
lende getuigen zagen
vallen en belden de hu
sten. Die kwamen ter p
probeerden het slach
reanimeren, maar de h
niet meer baten. On
wees uit dat de jongem
moord pleegde. Hij kam
psychische problemen

De organisatoren toveren het kanaal Brussel-Willebroek ook dit jaar om tot een groot strand. Lukas
gegidste tochten worden georganiseerd in samenwerking met
Brabantse Kouters.»
Op zaterdagmorgen kan elke
fietsliefhebber ook langskomen
om zijn fiets gratis te laten graveren door de politie en om 16 uur
komt de Vlaams-Brabantse folkgroep Nogal Neig optreden. «Zondag zijn er verse hapjes te verkrijgen», gaat Moerenhout verder.

«Deze worden bereid door de
twee koks van restaurant Sallamangee en ‘t Onbekende uit Vilvoorde. De namiddag wordt muzikaal ingezet door Trio Soneros,
een Caribisch orkest. Als afsluiter
is er een exclusief reünieconcert
van De Kaskrakers uit Humbeek.»

Gratis toegang
De toegang tot dit familie-evene-

ment is volledig gratis en net als
vorig jaar zal de opbrengst van
Humbeek Plage geschonken worden aan het goede doel. Zo heeft
de vzw Humbeek Plage vorig jaar
2.000 euro kunnen overhandigen
aan vzw Eigen Thuis in Grimbergen, een woonvoorziening voor
mensen met een zware motorische handicap. Meer info vind je
op www.humbeekplage.be.

ELEWIJT

Wielerclub neemt intrek in zelfgebouwde chalet
Wielerclub Steun der Jonge Renners Elewijt heeft eindelijk een
eigen chalet. Die werd door de leden zelf gebouwd. Voor de wielerclub, die jarenlang in een container onderdak had, is dit een
grote vooruitgang.
«Bij wedstrijden moesten we de
koelkasten elke ochtend vullen
en ook onze tapkranen moesten
we telkens opstellen in een tent»,
blikt secretaris van wielerclub
Steun der Jonge Renners Elewijt
nog even terug. «Dat betekent dat
we ‘s avonds ook alles opnieuw
moesten afbreken, wat ons heel
wat tijd kostte. Dankzij de houten
chalet kunnen we alles nu al ‘s
avonds klaarzetten voor de dag
nadien en moeten we niet alles
opnieuw afbreken.»
Het zijn de leden van de wielerclub zelf die de houten chalet gebouwd hebben. «Dat ging heel
vlot», aldus Eric Lesage. «We heb-

Schepen De W
trekt CD&V-lij

Eerste schepen Edward
is de lijsttrekker van C
pelle-op-den-Bos voo
meenteraadsverkiezin
oktober dit jaar. Op de
plaats staat Ria Devo
drie is voor schepen Jos
gevolgd door gemeente
Inge Spildooren. Twee j
Ann Van Rompaey
Steenackers, staan resp
lijk op plaatsen vijf en
meenteraadslid Chris
duwt de CD&V-lijst.
Twee vaste waarden
Smedt en Jeannine Van
verlaten de politiek. (RD

BRUSSEL
Veertien
rijbewijzen
ingetrokken

Secretaris Eric Lesage bij de zelfgebouwde chalet. Foto Lukas
ben er met zo’n zes man aan gewerkt. Ik ben dan ook tevreden
dat alles klaar is. Ook voor de supporters is dit een duidelijke ver-

betering. Zij zitten nu lekker
warm en droog in ons nieuwe
stulpje», besluit de secretaris van
de wielerclub. (RDK)

KRAAINEM

De politie van Anderlec
Gillis en Vorst heeft in
van zaterdag op zond
tien rijbewijzen ingetro
dens een controle. D
plaats tussen 22 uur e
Zeven automobilisten
onder invloed van alcoh
ven hadden drugs ge
Eén van hen had boven
gram hasj in zijn wa
stopt. Bij een huiszoeki
man vond de politie n
meer dan twee kilogram
verschillende vormen.
ter beschikking gesteld
parket. (ABH)

SCHAARBEEK

Kraainem-Unie wil met meertalige lijst naar verkiezingen
De leden van Kraainem-Unie zijn
de communautaire verhaaltjes in
hun gemeente beu. Om het wanbestuur in de faciliteitengemeente aan te klagen plant het inwo-

KAPELLE-OP-DEN

van Kraainem-Unie. «Ik droom
van een meertalige partij die geen
onderscheid maakt in taal of
kleur en zich richt op de belangrijke dossiers die onze gemeente

dringende dossiers. Voorlopig
heeft Michaux wel nog geen fiat
gekregen van de Franstalige partijen cdH en MR. Wanneer zij niet
meegaan in het verhaal van

Diefstal in Aarschot

De politie pakte in de n
zaterdag op zondag een
dief op in Schaarbeek.
had even voordien in
schotstraat, bekend om
meisjes van plezier, de
van een man afgeru

