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KRAAINEM
Luk Van Biesen
trekt Open-lijst

De
Open
Lijst van
Kraai-
nem

heeft groen licht gekre-
gen van alle Vlaamse de-
mocratische partijen om
het logo van de partijen
te gebruiken bij de voor-
stelling van de lijst aan
de kiezer. De lokale af-
delingen van CD&V en
Open VLD zegden eer-
der al toe om de samen-
werking verder te zet-
ten. N-VA, Groen en
SP.A hebben hun mede-
werking bevestigd en
zullen kandidaten leve-
ren. Ook alle onafhanke-
lijk verkozen gemeente-
raadsleden van Open
zullen de lijst verder
steunen door hun deel-
name aan de verkiezin-
gen. De lijst zal getrok-
ken worden door Open-
fractieleider Luk Van
Biesen. ‘Met de vereni-
ging van alle Vlamingen
op één lijst is ons eerste
doel alvast gerealiseerd’,
klinkt het.

De Open-lijst krijgt tij-
dens deze verkiezings-
campagne de steun van
tal van EU-burgers en
Franstaligen die het
motto ‘samen leven en
samen besturen’ onder-
schrijven en zich daar-
naast concentreren op
een beter gemeentebe-
leid voor de gemeente
Kraainem. (ddl)

MERCHTEM
Geen bord
'Welkom in
Vlaams-Brabant'

Schepen van Openbare
Werken Paul Van Den
Eynde (Open VLD)
drong er bij de provincie
Vlaams-Brabant op aan
om in Peizegem een
bord te plaatsen aan de
grens met Oost-Vlaande-
ren met de slagzin ‘Wel-
kom in Vlaams Brabant’.
Het voorstel kreeg ech-
ter een negatief advies
van de provincie. (jhw)

MERCHTEM
Led-verlichting
in gemeentehuis

De huidige tl-lampen in
het gemeentehuis zullen
worden vervangen door
led-lampen. Die kosten
2.750 euro. Met die in-
vestering wil het ge-
meentebestuur de ener-
giefactuur drukken. De
factuur zou met de helft
dalen. De levensduur
van de led-lampen be-
draagt 50.000 uur. De
huidige armaturen wor-
den hiervoor gebruikt.
(jhw)

MERCHTEM

Strikers winnen softbaltornooi
Het softbaltornooi voor bedrijven, verenigingen en vrienden-
groepen op het veld van The Merchtem Cats aan het sportcom-
plex Dooren is dit jaar gewonnen door The Strikers. Zij wonnen
de finale tegen de winnaars van vorig jaar, BNP Paribas Fortis.
The Strikers zijn een groep vrienden die deelnemen aan recrea-
tieve slowpitchtornooien in het hele land. Begin dit jaar speel-
den ze ook al op het openingstornooi van de baseballploeg The
Foxes in Sint-Niklaas. (jhw) Foto: jhw

OPWIJK Slechts iets min-
der dan twee jaar na het ver-
trek van dat andere boegbeeld
van Nijdrop, Wim Meert, ver-
trekt artistiek en zakelijk lei-
der van Nijdrop bij het jeugd-
huis en muziekcentrum.

‘In september hopen we de
eerste kandidaten te ontmoe-
ten die in aanmerking komen
om Mike Heyvaert op te vol-
gen’, zegt Bert Bieseman,
voorzitter van Nijdrop. ‘Voor
drie weken is Elise Heyvaert
bij ons in dienst gekomen. Zij
is verantwoordelijk voor de
evenementen en de vrijwilli-
gers. Mike blijft tot het einde
van het jaar. Zo kan hij zijn
opvolger wegwijs maken.’

‘Na bijna vijftien jaar was ik
aan iets anders toe’, zegt Mike
Heyvaert. ‘Een aantal idealen
zijn gerealiseerd. Het nieuwe
gebouw nabij het Hof ten He-
melrijk staat er nu al een
poos. Dat was een verademing
na de tijdelijke periode op de
kille fabrieksite op de Fläkt.
En toch hebben we tijd nodig
gehad om hier een nieuwe

start te nemen. Maar nu
draait het goed. Ik vertek lie-
ver op een hoogtepunt dan
dat ze het mij moeten vertel-
len om op te stappen’, aldus
Heyvaert.

‘Mijn opvolger zal veel enga-
gement moeten tonen en kun-
nen inzien wat jongeren van-
daag willen. Al wat wij doen,
hoe plezant ook, is stevig on-

derbouwd. Tijdens de nieuwe
ronde van het Kunstendecreet
zijn wij niet uit de boot geval-
len. We behouden onze cul-
tuursubsidies.’

Mike Heyvaert krijgt nu de
zakelijke leiding over het
multicureel collectief ‘Choux
de Bruxelles’ in Laken, goed
voor 80 concerten per jaar.
Hij zal nauw moeten samen-
werken met de artistieke lei-
der. Dat houdt het budgetbe-
heer in, de voorbereiding van
de boekhouding, het schrijven
en het opvolgen van subsidie-
dossiers, het voeren van con-
tractbesprekingen en het per-
soneelsbeheer. Heyvaert

krijgt een deeltijds contract,
want hij wil ook nog als zelf-
standige werken.

‘Met de ervaring die ik op-
deed in Nijdrop wil ik zelf or-
ganiseren en het zakelijk be-
lang behartigen van culturele
organisaties.’

Mike Heyvaert verlaat zijn
werk in eigen streek. Toch zal
hij niet in de file staan. ‘Ik
rijd met de fiets naar Laken
en terug. Dat is veertig kilo-
meter per dag en dus best te
doen. Bij slecht weer neem ik
de trein’, besluit hij.

INFO
www.nijdrop.be

Na bijna vijftien jaar
verlaat Mike Heyvaert
(35) het jeugdhuis
Nijdrop. Het jeugdhuis
en muziekcentrum
gaat op zoek naar een
nieuwe zakelijk en
artistiek leider.
Heyvaert gaat aan de
slag bij het collectief
Choux de Bruxelles.

ERIK GYSELINCK

Zakelijk leider jeugdhuis ruilt Opwijk voor Laken

Mike Heyvaert verlaat
Nijdrop na vijftien jaar

,,BERT BIESEMAN
Voorzitter Nijdrop

Mike blijft tot eind dit
jaar om zijn opvolger
wegwijs te maken

Mike Heyvaert blijft nog even werken
bij Nijdrop, maar gaat later aan de slag
bij Choux de Bruxelles. Foto: ego

SINT-JANS-MOLENBEEK
Gentsesteenweg
volgend weekend
opnieuw afgesloten
De Gentsesteenweg zal ook ko-
mend weekend opnieuw deels
worden afgesloten ten gevolge
van de Ramadan. Velen komen
er zich bevoorraden bij de tra-
ditionele winkels tijdens de
vastenperiode van de moslim-
gemeenschap. Vorig weekend
werd de Gentsesteenweg al
deels afgesloten voor het auto-
verkeer tussen de Oostende-
straat en de Graaf van Vlaande-
renstraat. Ook zaterdag en zon-
dag tussen 14 en 19 uur zal de
steenweg weer afgesloten zijn.
De kruispunten zullen toegan-
kelijk zijn met de wagen. Maan-
dag wordt beslist of de maatre-
gel zal worden verlengd voor
het weekend daarna tot het ein-
de van de vastenperiode. (rdb)

BRUSSEL
Hinder Leopold II-
tunnel niet gedaan
De verkeershinder aan de Leo-
pold II-tunnel blijft maar du-
ren. Nadat vorige vrijdag de
tunnel bijna de hele dag afgeslo-
ten was voor het verkeer door
een waterlek, blijft de oorzaak
nog steeds onbekend. Technici
konden maandagnacht het eu-
vel niet van de baan helpen.
Een waterlek zorgde vorige
vrijdag voor een glad wegdek in
combinatie met restanten van
benzine. Na een voorlopige her-
stelling was de tunnel vrijdag
weer open, maar de oorzaak is
nog niet verholpen. Tot de pre-
cieze locatie van het lek is ge-
vonden, blijft de linkerrijstrook
van de tunnel richting centrum
afgesloten over een afstand van
200 meter. Mobiel Brussel
hoopt vrijdag over de volledige
tunnel te beschikken. (rdb)
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MERCHTEM ‘Het huidige
containerpark aan de Koewei-
destraat is veel te klein gewor-
den’, zegt burgemeester Eddie
De Block. ‘Daarom gaan we
een nieuw containerpark bou-
wen naast de nieuwe loods die
de gemeente kocht voor 1 mil-
joen euro. Zo komen de tech-
nische dienst en het contai-

nerpark samen met het groot
materiaal op één grote site te-
recht. De plaats van het oude
containerpark zal deels dienst
doen als extra parking, maar
ook deels als overslagplaats
voor bouwmaterialen van de
gemeente.’

‘De werken voor de aanleg

van het nieuwe containerpark,
dat 40 are groot zal zijn, star-
ten in september’, aldus de
burgemeester. ‘Eerst zal de
wegenis, goed voor
300.000 euro, worden aange-
legd. Bedoeling is dat alles veel
vlotter zal verlopen en de files
minder lang worden. Na de
wegenis leggen we het contai-
nerpark zelf aan. Dat zal zo'n
anderhalf miljoen euro kosten.
We financieren dit volledig
zelf om ook ten opzichte van
Haviland, die het container-
park zal uitbaten, geen schul-
den te maken. Mocht Haviland
ooit in vereffening gaan, dan
moet Merchtem haar eigen
containerpark niet overkopen,
want alles is onze eigendom
omdat we het zelf financieren.’

Oplossing voor dringend afval

‘Wat het nieuwe container-
park zelf betreft, gaat er een
betalend gedeelte zijn, en een

niet-betalend gedeelte. Gratis
blijven onder andere de pa-
pier- en glasinzameling. Voor
afval moet je per bezoek met
een gewone auto 1 euro beta-
len, met een aanhangwagen
3 euro en een bestelwagen
6 euro. Zo past de gemeente de
filosofie de vervuiler betaalt
toe. De afvalcontainer die al-
tijd beschikbaar is voor niet-
gemeentelijke zakken met af-
val, blijft beschikbaar voor
2 euro per zak. Dat doen we
vooral voor inwoners die drin-
gend van hun afval af moeten.
Ik denk maar aan mosselschel-
pen die je tijdens warme zo-
merdagen moeilijk bij je thuis
kan houden en liever direct
wil deponeren’, besluit de bur-
gemeester.

Tegen begin 2013

Als alles meezit, zou het nieu-
we containerpark begin 2013
kunnen worden geopend.

De werken voor de
aanleg van het nieuwe
containerpark op een
perceel naast de
nieuwe loods van de
gemeente in de
Koeweidestraat, star-
ten in september. Dat
bevestigt burgemees-
ter Eddie De Block
(Open VLD), die
bevoegd is voor mili-
euzaken.

JORIS HERPOL

Files moeten minder lang worden

,,EDDIE DE BLOCK
burgemeester

In het nieuwe
containerpark komt
een betalend en een
niet-betalend
gedeelte

Aan het huidige containerpark
staan regelmatig files. Foto: jhp

Bouw nieuw containerpark
start in september

De buschauffeurs van Staca,
pachter van vervoersmaat-
schappij De Lijn, startten ruim
een maand geleden met een
langzaam-aan-actie. Die actie
was gericht naar de burge-
meester van Kortenberg en de
algemene zetel van vervoers-
maatschappij De Lijn.

Burgemeester Chris Taes
(CD&V) nam het rijgedrag van
enkele buschauffeurs van De
Lijn in zijn gemeente op de
korrel. Zo zouden de chauf-
feurs het niet nauw nemen

met de verkeersregels en er
een roekeloze rijstijl op na-
houden.

De actie was ook gericht naar
De Lijn omdat de chauffeurs
reden volgens achterhaalde
dienstroosters van tien jaar
geleden, waarbij geen rekening
werd gehouden met de aange-
paste verkeersomstandighe-
den. De chauffeurs van Staca
voelden zich geviseerd en be-
sloten prompt om gedurende
een maand actie te voeren.

De langzaam-aan-actie richt-
te zich vooral op de lijnen 351,
352, 358 en 651. Wie tussen
Brussel, Zaventem en Leuven
reed, kon met aanzienlijke
vertragingen te kampen krij-
gen. Maar die vertragingen
bleven op het eerste gezicht
uit. ‘We hebben nog geen offi-
ciële cijfers. Maar de hinder
bleef eerder beperkt’, zegt Mi-
chael Van Loock, chauffeur en

vakbondsafgevaardigde van
het ACV. ‘Dat heeft alles te
maken met de vakantieperio-
de. Het was rustig op de weg.
Op dat gebied is de actie mis-
schien aan haar doel voorbij
gegaan. Maar we hebben de in-
druk dat we gehoord werden
en dat is het voornaamste. Zo
liet het gemeentebestuur par-
keerstroken aanleggen, waar-
door wij niet meer over de
stoep moeten rijden en er tij-
dens de actieperiode geen wa-
gens gesleept moesten wor-
den.’

Niet goed voor imago

Gedelegeerd bestuurder van
Staca Greet Van Pee wil de he-
le zaak alvast zo snel mogelijk
afsluiten. ‘De actie heeft geen
grote problemen met zich
meegebracht. Verder wil ik
daar niet op ingaan, want de

hele heisa heeft ons imago
geen goed gedaan.’

De Lijn beloofde alvast om de
situatie bij Staca verder op te
volgen ‘Op korte termijn zul-
len er geen aanpassingen ko-
men, maar we volgen de situa-

tie wel verder op en nemen de
klachten mee naar de evalua-
tie op het einde van het jaar’,
zegt Karen Vandenplas. ‘Er
zijn overigens in april al klei-
ne aanpassingen doorgevoerd
aan het dienstrooster.’ (ddl)

Langzaam-aan-actie van buschauffeurs ten einde

De buschauffeurs startten een
maand geleden met hun
langzaam-aan-actie. Foto: ddl

ZAVENTEM/KORTEN-
BERG De langzaam-aan-ac-
tie van de buschauffeurs
van Staca, pachter van ver-
voersmaatschappij De Lijn,
is afgelopen en ging zo goed
als geruisloos voorbij. De
Lijn Vlaams-Brabant liet
wel weten dat ze de situa-
tie zal blijven opvolgen.

Promotie voeren, daar kennen
ze wel wat van bij het Hard
Rock Cafe. Al maanden wordt er
op Facebook een hype gecre-
ëerd rond de mogelijke ope-
ningsdag van de Brusselse vesti-
ging. Toen die dan gisteren
werd aangekondigd op de fanpa-
gina, zorgde dat meteen voor
een toeloop in het pand op de
Grote Markt. In de souvenir-
shop was het een hele dag ko-
men en gaan en het bar- en res-
taurantpersoneel had vanaf de
middag de handen meer dan vol.

Zoals verwacht mag worden
van een zaak met zo'n naam,
schalt er voornamelijk rockmu-
ziek door de boxen, en typische
Amerikaanse gerechten als na-
cho's, hamburgers en fajitas sie-
ren de kaart. De uitbaters had-
den op voorhand beloofd dat er
ook een Belgische variant op het
menu zou staan. Die heet Local
Burger en bevat stoofvlees en
bier. Het was gisteren nog niet
duidelijk of hij al aanslaat.

Wat misschien velen zal ver-
rassen, is de inhoud van de
drankkaart. Daarop staan amper
twee bieren van het vat (Carls-
berg, 3,5 euro, en Grimbergen,
4,5 euro) en zes bieren uit het
flesje. De lijst met cocktails
(specialiteit Hurricane,
15,25 euro) is daarentegen an-
derhalve pagina lang. ‘We be-
schouwen onszelf als een refe-
rentie voor cocktails. Bierbars
vind je hier overal, het haalt niet
uit om beter te willen doen. On-
ze drankkaart ziet er trouwens
overal ter wereld zo uit’, legt sa-
les & marketing manager So-
phie L'hôte uit.

Exclusieve pins

Grote fans van de keten had-
den er belang bij om gisteren al
langs te komen. Er waren name-
lijk pins in beperkte oplage te
koop die enkel bij het opengaan
van een nieuw Hard Rock Cafe
te vinden zijn. ‘Die kosten nu
13 euro, maar zijn binnen een
jaar 150 euro waard in het ver-
zamelcircuit’, weet liefhebber
Christian Cordier (33), die er
helemaal voor uit Luxemburg
kwam. Over ongeveer een
maand is er nog een groot ope-
ningsfeest gepland. De keten be-
looft dat er meerdere vip's zul-
len zijn. (dbb)

Toeloop op openingsdag
Hard Rock Cafe Brussel

Sophie L’hôte is een van de mana-
gers in het Hard Rock Cafe op de
Grote Markt. Foto: dbb

BRUSSEL Wie houdt van
nacho's en muziekmemora-
bilia, kan voortaan terecht
in het Hard Rock Cafe op
de Grote Markt in Brussel.
Opvallend: de Amerikaanse
keten serveert amper bier
en profileert zich als cock-
tailbar.


