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KRAAINEM De politieke
oorlogsvoering tussen de
Vlaamse eenheidslijst en oppo-
sitiepartij Open en de Franstali-
ge meerderheid barst enkele
maanden voor de verkiezingen
in alle hevigheid los. ‘Wij zijn
vooral ontzet over het financieel
wanbeleid dat de schepen van
Financiën en tevens waarne-
mend burgemeester van Kraai-
nem Arnold d'Oreye de Lantre-
mange (FDF) voert’, klinkt het
bij Luk Van Biesen (Open).

‘Tijdens de gemeenteraad van
maart laatst lede interpelleerde
ik de dienstdoende burgemees-

ter over de problemen met leve-
ranciers. Vele leveranciers heb-
ben hun samenwerking met de

gemeente
stopgezet
omdat ze
soms meer
dan één jaar
moesten
wachten op
een betaling.

De waarne-
mend burge-

meester 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 bevel-
schriften werden ontvangen in
de periode 2011 en 2012. En dat
voor vele duizenden euro's aan
verwijlintresten werden be-
taald. Als gevolg daarvan laten
ook herstellingen langer op zich
wachten. Bedrijven willen na-
melijk geen klusjes meer uitvoe-
ren omdat ze niet betaald wor-
den. Zo bleef de gemeenteschool
van Kraainem laatst tien dagen
lang open, omdat niemand het
slot wou vervangen. Ik heb
daaropvolgend een motie bij
hoogdringendheid toegevoegd

aan de dagorde en deze werd
aanvaard. Het gevolg is dat het
nummer van september niet in
de bus zal liggen omwille van de
vrees voor politieke manipulatie
van de waarnemende burge-
meester.’

Infoblad

Waarnemend burgemeester
Arnold d'Oreye de Lantremange
reageert ontzet. ‘Wij hebben in-
derdaad beslist om geen info-
blad meer uit te brengen in de
aanloop van de verkiezingen
omdat dit teveel als publiciteit
en campagnevoering kan be-
schouwd worden. Dat is traditi-
oneel en heeft in zijn geheel
niets te maken met de financië-
le problemen. Over die hele
zaak kan ik niets zeggen, want
ik ben gebonden aan geheim-
houding en dat geldt ook voor
dhr Van Biesen. Ik kan nu alleen
zeggen dat dit niet klopt.’

Van Biesen ontkent dat. ‘Er
loopt een tuchtprocedure tegen
een medewerker en daarover
moet ik zwijgen. Dat doe ik ook.’

Enkele maanden voor
de gemeenteraadsver-
kiezingen opent oppo-
sitieraadslid Luk Van
Biesen de aanval op
waarnemend burge-
meester Arnold
d'Oreye de Lantreman-
ge (FDF). Van Biesen
neemt vooral het
financieel (wan)beleid
onder de loep.

DIETER DE BEUS

Vlaamse eenheidslijst opent
aanval op burgemeester

,,ARNOLD D'OREYE
DE LANTREMANGE
Burgemeester
Kraainem

Over die hele zaak kan
ik niets zeggen, want
ik ben gebonden door
geheimhouding

Financieel beleid ontketent
oorlog tussen partijen

Luk Van Biesen.
Foto: ddl

Kris Thielemans, al tien jaar
directeur van de gemeentelijke
basisschool De Boot is, vroeg
op 3 juli een tijdelijke andere
opdracht (TAO) aan. Naar ei-
gen zeggen was hij de ver-
plaatsingen van Schepdaal
naar Opwijk beu en had hij
zijn drive verloren in de
school. Volgens de Open VLD
kwamen er onfrisse praktijken
in de school aan het licht.

Oppositieleider Albert Bee-
rens: ‘De meerderheid pro-
beert de heer Thielemans ele-
gant via een achterpoort bui-
ten te krijgen om een
tuchtprocedure te voorkomen.
Wij wensen te kunnen beslis-
sen met een volledig dossier
onder ogen. Nu vraagt men
ons om een beslissing te ne-
men zonder kennis van alle
elementen. Met andere woor-
den: men wil een doofpotope-
ratie toepassen. Men zegt niet
waarom de directeur plots
vertrekt. Eigenaardig toch.’

‘Thielemans heeft op 2 juli
een onderhoud met de burge-
meester en de schepen van
Onderwijs in afwezigheid van
de gemeentesecretaris, die dus
buitenspel gezet wordt, en een
dag nadien loopt zijn ontslag
binnen. Zijn aanvraag voor
een tijdelijk andere opdracht
is bovendien onvolledig en on-

wettelijk.’
Toen de Open VLD de verga-

dering verliet, stapte Jacqueli-
ne Verplancke (VB) mee op.
‘Ik kon mij ook onthouden
hebben, maar ook wij vinden
dat we moeten kunnen beslis-
sen op basis van een volledig
dossier.’ Bij de meerderheid
van CD&V, N-VA en Inzet ont-
braken Gwen Meskens
(CD&V) - met vakantie - en

Emma Van Biesen (CD&V) die
te laat toekwam, zodat met elf
raadsleden op 23 de gemeente-
raad niet meer in aantal was
om geldig te kunnen vergade-
ren.

Speelt de oppositie dan een
politiek spelletje, zoals burge-
meester Lutgard Vander
Borght (CD&V) in een persno-
ta suggereert? ‘Het college be-
treurt ten zeerste de houding
van Open VLD en Vlaams Be-
lang en vreest dat de kinderen
en hun ouders het slachtoffer
zullen worden van politieke
discussies.’

Albert Beerens: ‘We hebben
in deze legislatuur al een paar
keer de kans gehad om de
meerderheid voor blok te zet-
ten, maar we hebben dat niet
gedaan omdat we geen spelle-
tjes spelen. Het dossier moet
vervolledigd worden. Nu heb-
ben we het gevoel dat er zaken
gebeurd zijn, die het daglicht
niet mogen zien.’ (jhw)

Kris Thielemans. Foto: eg

OPWIJK De gemeenteraad
telde donderdagavond on-
voldoende leden om een
examen uit te schrijven
voor de aanwerving van
een schooldirecteur, nadat
het vorige schoolhoofd een
andere opdracht had aan-
gevraagd. De oppositie wil
dat in deze klare wijn
wordt geschonken. ,,ALBERT BEERENS

(OPEN VLD)
Oppositieleider

Meerderheid wil
doofpotoperatie
toepassen

KAPELLE-OP-DEN-BOS

Goud voor Nieuwsbladlezers Maria en Marcel
Maria Cooremans (72) en Marcel Steenackers (75) uit Ramsdonk vierden hun gouden huwelijks-
verjaardag. Ze huwden in Malderen. Het koppel kreeg drie kinderen (Patrick, Gerda en Ingrid) en
vier kleinkinderen (Jeroen, Koen, Sara en Stijn). Marcel werkte bij Renault Vilvoorde, Maria was
huismoeder. Samen zijn ze actief in verschillende verenigingen, hun grote passie is samen dansen,
wandelen, naar een show of musical gaan. Marcel gaat heel graag fietsen, Maria houdt het bij
bloemschikken. Maria en Marcel zijn niet alleen 50 jaar getrouwd, ze zijn ook al 50 jaar trouw
abonnee van het nieuwsblad. (jhw) Foto: jhw

BRUSSEL Deze zondag gaat in
Brussel de tweede editie door
van Cyclovia, een familie-event
om fietsen in Brussel te promo-
ten. Deze keer loopt het parcours
langs Sint-Joost-ten-Noode,
Schaarbeek en Evere. Cyclovia
wil dit jaar de Gewestelijke
Fietsroutes (GFR's) in de kijker
plaatsen. Dat zijn routes die de
Brusselaars de kans bieden om

hun stad te doorkruisen via we-
gen waar het verkeer minder
druk is en minder snel verloopt.
Vanaf 11 uur is er animatie op
het Sint-Joostplein in Sint-
Joost-ten-Noode en in de Ernest
Cambierlaan in Schaarbeek. Er
staan onder meer een ‘pimp your
bike'-stand, een fietsherstelate-
lier en een demonstratiestand
met BMX'en. (dbb)

Tweede Cyclovia nu zondag

Albert Beerens. Foto: eg

Via achterpoort buiten om
procedure te voorkomen

Arnold d'Oreye de Lantremange (midden op de foto) kan niets
zeggen over de zaak. Foto: ddl

HET NIEUWSBLAD WEEKEND ZATERDAG 14 JULI 2012 31HET NIEUWS UIT UW STREEK

BRUSSEL-NOORDRAND

KAPELLE-OP-DEN-BOS Om
gewezen burgemeester Leo
Peeters - die 30 jaar burgemees-
ter was - te bedanken, werd
door een groep vrienden een
groot bedankingsfeest voor de
inwoners op poten gezet.

Nog voor aanvang van het eve-
nement liet de organisatie we-
ten, de opbrengst te zullen ver-
delen onder een aantal initiatie-
ven die werken voor het goede
doel en een link hebben met Ka-
pelle-op-den-Bos.

De opbrengst van het bal werd
door huidig burgemeester Else
De Wachter en voormalig bur-
gemeester Leo Peeters, in
woonzorgcentrum Akapella,
verdeeld.

Er werd bewust zonder spon-
soring gewerkt en toch kon een
bedrag van 1.200 euro worden
overhandigd.

Leo Peeters en Else De Wach-
ter: ‘Het Schachteshofcomité

dat eind juni een zeer geslaagd
weekend organiseerde ten voor-
dele van Levedale, een tehuis
voor mensen met een verstan-
delijke handicap, kreeg op deze
manier nog wat extra steun. De
‘vzw steunt Multiple Sclerose’,
die naar jaarlijkse traditie in au-

gustus de befaamde fiets- en
motorhappening organiseert,
kreeg hiervoor al een mooi
startbedrag mee. Tot slot werd
ook een cheque overhandigd
aan de vele vrijwilligers van
woonzorgcentrum Akapella. Da-
gelijks staan deze mensen ter

beschikking om de inwoners
van het woonzorgcentrum te
helpen, te begeleiden en te zor-
gen voor het nodige vermaak. Ze
verdienen daarvoor een woordje
van dank en ook zij krijgen hier-
voor steun van dit initiatief.’
(jhw)

Opbrengst dankfeest Leo Peeters naar goed doel

De opbrengst van het dankfeest aan Leo Peeters ging naar goede doelen. Foto: jhp

ASSE De gekapte bomen -
vooral acacia’s, hazelaars, es-
doorns en beuken - vormden
de grens tussen het hoofdplein
en het lager gelegen B-terrein
aan de Waalborre. Op dat
B-plein start volgende maand
de aanleg van een kunstgras-
veld. De bomen werden veer-
tig jaar geleden aangeplant als
bermversteviger, maar ze wer-
den nooit gesnoeid. Gevolg is
dat er rond het plein een rij uit
de kluiten gewassen bomen
stonden.

‘Als het kunstgrasveld er ligt
kunnen we deze bomen nooit
nog met een kraan bereiken
om ze te kappen’, zegt schepen
Rik De Baerdemaeker (CD&V).
Dus werd beslist de bomenrij
te kappen.

Cecile Sillis, waarnemend
voorzitter van Groen Asse,
vond het vreemd dat de bo-
menrij werd omgelegd zonder
kapvergunning. ‘Ik stapte naar
de politie met de vraag de wer-
ken stil te laten leggen, maar

dat laatste werd geweigerd. Ik
heb ook de Natuurinspectie
Vlaams-Brabant op de hoogte
gebracht, maar daar komt
evenmin een reactie’, aldus
Sillis.

Het gemeentebestuur han-
teert een andere, wat vreemde

interpretatie. Het college gaf,
weliswaar na de klacht van
Sillis, toestemming om de
berm te ‘snoeien’, waarbij de
tientallen volwassen bomen
plots als ‘gewoon hakhout’
worden beschouwd.

Kapvergunning

‘De gemeente had hier wel
degelijk een kapvergunning
moeten aanvragen bij de pro-
vincie’, meent Leo Quintelier,
oud-voorzitter van de milieu-
raad in Asse en een jarenlange
specialist in bomen. ‘De alge-
mene regel is dat een kapver-
gunning altijd nodig is als een
boom minstens dertig centi-

meter stamomtrek heeft op
borsthoogte (1,50 meter). Dat
is hier duidelijk het geval. Er
waren zelfs stammen bij van
anderhalve meter omtrek.’

Overigens dreigt ook de bo-
menrij langs de tuinen van de
Bergestraat en de Potaarde de
gemeente later nog zuur op te
breken. Enkele bomen werden
geknot, maar ze worden niet
gekapt. ‘Men durft ze blijkbaar
niet kappen, om de bewoners
niet voor het hoofd te stoten.
Maar de kans is groot dat ze
toch omvallen bij een stevige
storm. De berm is niet stevig
genoeg voor die bomen’, waar-
schuwt Quintelier.

In Asse zorgt het
kappen van zestig
bomen op de voetbal-
terreinen aan de
Waalborre voor een
relletje tussen Groen
en het gemeentebe-
stuur. De bomen
werden gekapt zonder
vergunning, beweert
Groen. Niet nodig, zegt
het bestuur.

RUDY DE SAEDELEIR

Gemeentebestuur kapt bomen zonder vergunning

Zestig bomen gerooid
voor aanleg kunstgras

,,CECILE SILLIS
voorzitter Groen

Ik stapte naar de
politie met de vraag
de werken stil te laten
leggen, maar dat
werd geweigerd

De bomenrij op de berm naar het B-speelterrein moest weg. Foto: rds

SINT-JOOST-
TEN-NODE
Overval met
namaakwapen

De politie van de zone
Noord in Brussel kon gis-
teren de 28-jarige Alexan-
der oppakken tijdens een
gewapende overval waar-
bij hij verscheidene men-
sen bedreigde met een ge-
weer. Een getuige zag om-
streeks 16 uur een
gewapend en gemaskerde
man binnengaan in een
gebouw van Magabel aan
het Madouplein en ver-
wittigde daarop de politie.
Die kwam ter plaatsen
toen Alexander nog in het
gebouw aanwezig was. Hij
hield elf werknemers on-
der schot en had al enige
buit verworven die hij
verstopte in zijn tas. Er
werden twee patrouilles
uitgestuurd die de over-
valler konden verrassen
en uiteindelijk in het
nauw wisten te drijven
om hem uiteindelijk te
ontwapenen.

Alexander werd ter be-
schikking gesteld van het
parket in Brussel. Hij is
woonachtig in Charleroi
en gekend bij de politie
voor eerdere feiten. (ddl)

VILVOORDE
Dieven stelen
uit woningen

In de Warandelaan en
Sint-Annalaan in Vilvoor-
de werd telkens ingebro-
ken in een appartement,
in de Berkendallaan werd
een diefstal in een woning
vastgesteld. (ddl)

VILVOORDE
Dieven stelen
uit wagen

In de Rondeweg in Vil-
voorde werd ingebroken
in een geparkeerde wa-
gen. De politie van de zo-
ne VIMA kwam ter plaat-
se voor de vaststellingen.
Over de buit is voorlopig
niets bekend. (ddl)

MACHELEN
Dieven bestelen
toeristen

In de Berkenlaan in Ma-
chelen werden twee toe-
risten bestolen. (ddl)


