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PROVINCIEGOUVERNEUR STELT GEWESTELIJKE ONTVANGERAAN
VERKIEZINGEN
14 OKTOBER

NOKKERZEEL

Ryon
trekker
er/N-VA

N-VA heeft haar lijst voor
eenteraadsverkiezingen
oktober klaar. Huidig geeraadslid Kurt Ryon is
kker. De 37-jarige direcan een grafisch bedrijf
p verandering in Steenokl. Herman Laureys (68),
en schooldirecteur in Perk
nokkerzeel en eveneens
nteraadslid, duwt de lijst.
atsen 2, 3, 4 en 5 staan uitde gemeente- en OCMWden Clémence Maes,
Mombaerts, Marleen Ral
ert Laureys. De jongste
aat is student en Chiroleile Mombaerts (20). Hij
p de zesde plaats. De KlaVA-ploeg ondertekende
antiecheque van zes jaar
te tonen dat de ploeg het
om voor verandering te
(RDK)

«Kraainemse gezinnen draaien
op voor financieel wanbeleid»
KRAAINEM
Gouverneur Lodewijk De Witte stelt een gewestelijk financieel beheerder aan voor Kraainem.
Dit naar aanleiding van klachten over financieel
wanbeleid. «Het slechte beheer van de gemeentefinanciën heeft ertoe geleid dat elk Kraainems
gezin jaarlijks gemiddeld 411 euro meer belastingen moet betalen. Moest dit soort praktijken
in een bedrijf gebeuren, zou de verantwoordelijke al lang aan de deur zijn gezet», zegt gemeenteraadslid Luc Van Biesen (Open).

ELLE-OP-DEN-BOS

eenteraadslid
Rymenants
t lijst Groen

gemeenteraadslid Ilse
ants (39) is lijsttrekker
oen Kapelle-op-den-Bos
e gemeenteraadsverkievan 14 oktober. Yves
aux staat op de tweede
Geert De Winter vervolde top drie. Lijstduwer is
nderveken. Meer dan de
n de kandidaten is nieuw.
(RDK)

NOKKERZEEL

taal leren
mmen

oners van Steenokkerzeel
n tussen 17 september en
ober digitaal leren stemhet gemeentehuis. In de
nte stemt men al jaren dimaar voor de gemeentevincieraadsverkiezingen
oktober treedt een nieuw
m in werking. Behalve in
meentehuis kunnen de ins ook bij het OCMW, tusseptember en 7 oktober,
t nieuwe systeem kennis
. (RDK)

OMBEEK-BEVER

momenten voor
terplan

oop van september worfomomenten georganiwaarbij de ideeën voor het
plan Strombeek-Bever
publiek worden voorgeHet gemeentebestuur wil
jk enkele strategische indoen in de dorpskern. De
ers zullen zelf ook inforkunnen inwinnen en opngen formuleren. Op 15
mber van 14 uur zal in de
wburg van het cultuurcenen algemene toelichting
inden. Op 22 september
uur wordt een leerwandeorheen Strombeek-Bever
niseerd. Het startpunt van
andeling is de hoofdinan het cultuurcentrum.
e wel te registreren voor
deling via e-mail Mastergrimbergen.be of telefop 02/260.13.39.
(DBS)

MBERGEN

entediensten
iddags gesloten

nleiding van de jaarlijkse
eelsuitstap zullen de geelijke diensten van Grimvandaag in de namiddag
n zijn. Ook het container-

KENNY HENNENS
«In maart van dit jaar startten we
een schorsingsprocedure tegen
de financieel beheerder van de
gemeente omdat er meer dan
400 aanmaningen waren bin-

VLAAMS-BRABANT
Na de taaloverlevingskits voor
baby’s en peuters is er nu een
boekje uit voor anderstalige
kleuters. Gedeputeerde Elke
Zelderloo stelde het gisteren
voor in het Ascanusinstituut
in Asse.
«De boekjes zijn geen encyclopedieën maar handige en
compacte boekjes die mee
kunnen in de handtas. Het is
vooral de bedoeling om taalbarrières te slopen en tot een
betere communicatie te komen. We merken dat de boekjes ook buiten de school of de
crèches gebruikt worden, iets
wat we zeker toejuichen.» Het
boekje werd ontwikkeld met
medewerking van enkele basisscholen uit de provincie,
vzw De Rand en het Huis van
het Nederlands. Het bevat tekeningen en Nederlandse
woorden die in het Frans en
het Engels vertaald werden.
De woordenboekjes worden
verdeeld via Kind & Gezin, Het
Huis van het Nederlands, vzw
De Rand of kunnen gratis aangevraagd worden bij de cel
Vlaams karakter van de provincie. (KSN)

nengekomen van leveranciers
die niet op tijd betaald werden»,
legt Van Biesen uit. «De gemeente
is ook leningen aangegaan voor
in totaal vier miljoen euro om onder meer wegenwerken uit te
voeren, maar nu blijkt dat er he-

ZOLANG ER GEEN
FINANCIEEL
BEHEERDER IS,
KAN KRAAINEM
GEEN BETALINGEN
MEER UITVOEREN

Luc Van Biesen
Gemeenteraadslid

lemaal geen aanbestedingen zijn
opgesteld. Zo zou er een deel van
de Astridlaan worden heraangelegd, maar de werken zijn nog
niet eens begonnen, laat staan
dat er al plannen bestaan. Daarenboven moet de gemeente jaarlijks ook nog eens 240.000 euro
aan intresten betalen voor de geleende som en willen de leveranciers niet meer samenwerken
met de gemeente. Het financieel
wanbeleid heeft er zelfs toe geleid dat de Kraainemse gezinnen
nu gemiddeld 411 euro meer aan

belastingen moeten betalen en
dat allemaal omdat de schepen
van Financiën zijn verantwoordelijkheid niet opneemt.»

Voldoet niet
De financieel beheerder van de
gemeente werd na de klacht in
maart geschorst door de gemeenteraad, maar ook met zijn
tijdelijke vervanger is er een probleem. «Hij voldoet niet aan de
voorwaarden om de financiën
van Kraainem te kunnen beheren», weet Van Biesen. «We dienden daarom klacht in bij de provinciegouverneur en vroegen
hem om een gewestelijke ontvanger aan te stellen. De gouverneur heeft de tijdelijke vervanger
geschorst en een gewestelijke
aangesteld.»
Bij het kabinet van waarnemend
burgemeester en schepen van Financiën Arnold d’Oreye de Lantremange (Union) reageren ze
verontwaardigd op de beschuldigingen. «Er is inderdaad een

Taaloverlevingskit nu ook voor kleuters

schorsingsbesluit genomen»,
zegt d’Oreye. «Maar de huidige financieel beheerder levert goed
werk. Het klopt namelijk maar
voor de helft dat hij niet aan de
nodige voorschriften zou voldoen en uiteindelijk beslist de gemeenteraad zelf of we met de gewestelijke ontvanger of met iemand anders verdergaan.»

Gemeenteraad beslist
Provinciegouverneur Lodewijk
De Witte bevestigt de schorsing
van de tijdelijk financieel beheerder van Kraainem. «Maar het is
uiteindelijk het gemeentebestuur dat beslist of ze de gewestelijke ontvanger aanvaarden of
niet.» Van Biesen is er niet gerust
in. «De Franstaligen zullen er alles
aan doen om het voorstel van de
gouverneur tegen te houden. Ik
hoop dan ook dat het gezond verstand zal zegevieren, want zolang
er geen financieel beheerder
wordt aangesteld, kan Kraainem
geen betalingen meer uitvoeren.»

BRUSSEL
Vrijspraak corruptie

Elke Zelderloo (links) stelde het nieuwe kleuterboekje voor in het Ascanusinstituut in Asse.
Foto Mozkito

Een voormalig ontvanger van het
btw-kantoor van Brussel en een Ierse
zakenman zijn door het Brusselse hof
van beroep vrijgesproken voor actieve
en passieve corruptie en inbreuken op
de btw-wetgeving. In eerste aanleg
kregen ze gevangenisstraffen van 12
maanden met uitstel en boetes van
5.500 euro. Als hoofd van het kantoor
was hij verantwoordelijk voor de btwontvangsten van Brussel-centrum.
Het Openbaar Ministerie verweet de
man dat hij er in 2005 niet alles aan
gedaan zou hebben om de openstaande btw-schuld van een kleine 300.000
euro van de Ierse pub Kitty O’Shea’s in
de Europese wijk te innen. Die schuld
zou de ontvanger in het informaticasysteem als niet-invorderbaar geclassificeerd hebben, terwijl hij de Ierse
eigenaar aanraadde de zaak failliet te
laten gaan.Ook zou hij verschillende
gunsten ontvangen hebben, waaronder vliegtickets voor een reis naar Ierland. De twee ontkenden steeds elke
vorm van corruptie. Het hof van beroep is nu van oordeel dat de vervolging op grond van de vermeende btwinbreuken onontvankelijk is en heeft
beide mannen volledig vrijgepleit van
elke vorm van corruptie. (WHW)

WEMMEL

ELSENE

‘Repair Café’ is groot succes
In de Troonstraat in Elsene is een
‘Repair Café’ geopend. Mensen
kunnen er samen een kapotte
broodrooster of een trui met een
gat in herstellen. Ze kregen daarbij hulp van deskundigen. Het
initiatief lijkt alleszins een succes te zullen worden, want op de
eerste openingsdag was er bijna
sprake van een overrompeling.
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien

om (samen) repareren. Er is gereedschap en materiaal aanwezig
om kledij, meubels, fietsen en
huishoudtoestellen te herstellen.
Reparatiedeskundigen
zoals
elektriciëns, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers staan
klaar om een handje toe te steken.
Ook wie zonder defect object
komt, is welkom om anderen te
helpen. «We willen een ontmoetingsplaats zijn waar mensen uit
de buurt elkaar op een andere

manier leren kennen», zegt Brussels initiatiefnemer Jean-Bernard
Rauzer. «Daarnaast willen we
mensen aanmoedigen om dingen
te herstellen in plaats van ze weg
te gooien.»
De eerste bijeenkomst was een
succes. Diane Mertens uit Elsene
kwam met twee kapotte jeansbroeken naar de winkel. «Ik kan
dat wel hoor die gaten daarin maken, maar ik heb zelf geen naaimachine», lacht ze.
Christine Pourreyron uit Watermaal-Bosvoorde kwam met een
lekkende lavabokraan naar het
café. «Ik ben een alleenstaande
vrouw. Zoiets maken kan ik niet.
Ik heb ook een kapotte schuurmachine mee om te repareren. Ik
ben alleszins heel blij met dit initiatief. Daarmee kan ik terug
voort.»

Eerste zondag
Het concept komt uit Nederland,
waar al zo’n veertig Repair Cafés
zijn. In eerste instantie is het de

Fraudeurs plunderen ING-rekeningen
De politie van de zone AMOW
(Asse-Merchtem-OpwijkWemmel) kreeg de voorbije dagen twee meldingen binnen
van mensen die via de telefoon
bestolen werden. Het ging telkens om klanten van de bank
ING.

Slachtoffer V.M. uit Wemmel
kreeg een e-mail, gevolgd door
eentelefoontjevaneenvriendelijke vrouw met een Surinaams accent. Die deed zich voor als een
medewerkstervanING.Devrouw
meldde dat de bank extra veiligheidsmaatregelenwildeinvoeren
voor internetbankieren en vroeg
de man uit Wemmel zijn veiligheidscode en enkele basisgegevens.V.M.rookonraadencontacteerde zijn kantoor in het OostVlaamseBrakel.Daarkreeghijtot
zijn eigen verbazing te horen dat
eral49.000eurovanzijnspaarrekeningovergeschrevenwerdnaar
zijn zichtrekening. Het geld stond
klaar om naar een Spaanse rekening te vertrekken. De bank kon

vandezelfdecriminelen.Devrouw
kreeg een telefoontje van iemand
dienamensINGbeweerdetespreken. De valse medewerker vroeg
daarop de veiligheidscodes om
haar rekeningen te verifiëren en
het internetbankieren te beveiligen. Na het telefoongesprek
schreven de fraudeurs vliegensvlug 32.000 euro over. Het geld
bleek bestemd voor de aankoop
van een peperduur juweel bij een
juwelier in Knokke. Die juwelier
rook onraad en alarmeerde de
bank, die ook deze keer de overschrijving kon blokkeren.
De bank zelf alarmeerde inmiddelsalhaarklantenenverzoektiedereen om niet in te gaan op de
vraagomtelefonischofviae-mail
veiligheidscodes door te geven.
De politie is een onderzoek gestart. «Dit blijkt een nieuwe maniertezijnommensengeldafhandig te maken», zegt commissaris
Daniel Noens. «We kunnen de
mensen niet vaak genoeg waarschuwen dat ze nooit veiligheidscodesviadetelefoonmogendoor-

	
  

