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CD&Vwil fuifzaal bouwen in loods aan kanaalzone

CD&VVilvoordezet inopeen
multifunctioneel complex,dat
onderandereeen fuifzaal, repe-
titieruimteensportaccommo-
datiemoethuisvesten.Opdie
manierwildepartij tegemoet
komenaande terechteverzuch-
tingenvanVilvoordse jongeren.
Dathetmeer isdanalleenmaar
een ideeblijktuithet feitdat
CD&Vzelfs al een locatieophet
oogheeft: eennogaantekopen
enher in te richten loodsmeteen
oppervlaktevanmeerdan5.000
m�, terhoogtevandeHoutkaai.

«Deze locatie past perfect in de
Deze loods zou volgensCD&Veen ideale locatie zijn voor een

sport- en recreatieruimte en fuifzaal. Foto Lukas

herwaarderingvandekanaalzo-
ne,waarwebewuststrevennaar
een goedemix vanwonen, wer-
ken en recreatie», stelt CD&V-er
Rik Platteau, zelf nauw betrok-
kenbijdereconversievandeKa-
naalzone. «Een stad die groeit,
heeft nood aan meer recreatie-
ruimteendeze locatie leent zich
daarperfect toe.»
Het terreinheeft eenoppervlak-
tevan+/-18.000m⇢.Deloodsbe-
vindt zich vlak naast het kanaal
langsheen de Houtkaai en leent
zich perfect om omgevormd te
worden tot sport- en recreatie-
ruimte,maarookals fuifzaal. De
zone sluit volledig aan bij de
wandel-enfietsboulevarddienu
al werd aangelegd tot aan de

Vlaanderenstraat. De open han-
gar heeft een stevige basisstruc-
tuur en ligt op wandelafstand
van het stadscentrum. Parkeren
kanopde ruimeZenneparking.
Het voorstel van CD&V sluit ook
aanbijwat veel jongerenvereni-
gingeninVilvoordevragen.«Een
centrumstadalsVilvoordeheeft
absoluut een plek nodig waar
jongerenzichopeenveiligema-
nier kunnen amuseren, zonder
dat ze daarvoor noodzakelijk
moeten uitwijken naar Meche-
len of Brussel», stelt CD&V-kan-
didaat Peter Van Kemseke. «Een
plek met voldoende parkeerge-
legenheid, goed te bereikenmet
de fiets, en zonder overlast voor
omwonenden.» (DBS)

VILVOORDE

DEN DIEPEN BOOMGAARD KRIJGTVAN GEMEENTE LENINGVAN 150.000 EURO

«Nieuwe kans voor bioboerderij»

GRIMBERGEN

DIMITRI BERLANGER

De beslissing om de lening aan
Den Diepen Boomgaard toe te
staan, werd door de gemeente-
raad unaniem goedgekeurd.
Voordien hadden burgemeester
MarleenMertensenraadslidKir-
stenHoefs de zitting verlaten. Zij
zetelen namelijk in de raad van
bestuur en zijn dus betrokken
partij.
DenDiepenBoomgaardzit al een
tijdje in moeilijke papieren. Om
deboel tereddengingdevzween
intensief samenwerkingsver-
band aan met 3Wplus Sociale
Werkplaats.Maardatmochtniet
baten voor de bakkerij-afdeling.
Die ging eenpaarwekengeleden
onherroepelijk dicht. Acht men-
sen kregen hun ontslag tot groot
ongenoegen van de collega’s die
hetwerk prompt neerlegden. In-
tussen is de rust teruggekeerd

maardefinanciëlezorgenbleven.
De lening van 150.000 euro van
de gemeente kan de continuïteit
voorlopig verzekeren. «Wemoe-
ten eerlijk zijn: het gaat niet zo
goed», zegtcoördinatorSigurdDe
Ridder. «Vorig jaar leden we veel
verlies.Het feitdatwedenudeze
lening krijgen, wil zeggen dat de
gemeente toch inonsgelooft.»
Uiteraard moest daar iets in ruil
tegenover staan. «We moesten
een vijfjarenplanning opmaken.
Daarin staatwaaropwe gaan be-
sparenenwatergaatveranderen.

Dat plan hebben we aan de ge-
meente voorgelegd. Zij schakel-
den een onafhankelijk bureau in
om te onderzoeken of ons plan
realistisch was. Die test hebben
wedoorstaan.Daarnawas er uit-
eindelijk de stemming op de ge-
meenteraad.Diewasunaniemen
dat is voor ons heel belangrijk,
wantdatwil zeggendat iedereen
er zichachter schaart.»

«Concreet wordt er bespaard op
loonkostenenopinvesteringen»,
gaatDeRidder verder. «Elke euro
zalomgedraaidworden.Allema-
teriaaluitdegeslotenbakkerijzal
verkochtwordenzodatwezoveel
mogelijk kunnen recupereren.
Ook kijken we uit of we geen
goedkopere energieleverancier
kunnenvinden. Inhetplancalcu-
lerenweeengroei invanamper2

procent, maar we gaan voor 8
procent. Ommaar te zeggen: het
is eensoberplan.»
Volgens SigurdDeRidder komen
er zeker geen ontslagenmeer bij
DenDiepenBoomgaard. «Erwer-
ken hier nu nog een 40 mensen.
Ons doel is uiteindelijk niet om
winst te maken, maar wel om
mensenkansen tegeven.»

Het personeel van de bioboerderij DenDiepenBoomgaard. Foto Lukas

Bioboerderij Den Diepen Boomgaard heeft van
de gemeente Grimbergen een lening van
150.000 euro gekregen. Het gaat al een tijdje
nietmeer zo goed in de sociale werkplaats. Vorig
jaar leed de werkplaats veel verlies. «Deze le-
ning geeft ons terug hoop en zekerheid», zegt
coördinator Sigurd De Ridder.

MEISE

Kandidaten
gezocht voor quiz
‘Slimste gemeente’
Meisewileenploegafvaardigen
naar ‘De slimste gemeente van
Vlaanderen’,denieuwequizdie
Woestijnvistijdenshetvoorjaar
van2013zalbrengen.Presenta-
tor Michiel Devlieger gaat op
zoek naar de quizploeg – en op
diemanier naar de gemeente –
dieéénjaar langdieeretitelmag
dragen.
DecultuurdienstenVCWolver-
tem gaan op zoek naar een
ploeg die de gemeente wil en
kan verdedigen. In een rondje
‘de slimste mensen van Meise’
zullendemanenvrouwworden
uitgekozen, die bij Woestijnvis
aandepreselecties zullendeel-
nemenop1december. Inschrij-
venkan tot10oktober.Deploe-
gendiealsbesteuitdepreselec-
tie komen, gaan door naar de
opnames van het programma,
begin2013.Vandanaf ishetbe-
doeling dat de ploeg uitgebreid
én aangevoerd wordt door de
burgemeestervandegemeente.
De winnende gemeente mag
zichéénjaarlang‘DeSlimstege-
meente van Vlaanderen’ noe-
men,viawelkomstbordenopde
invalswegenof degemeentelij-
ke website. Ze krijgen boven-
dien de mogelijkheid om een
door Woestijnvis gemaakte
promospot uit te zenden in een
reclameblokopVIER. (DBS)

ZEMST
Gemeentebetrektalloch-

tonevrijwilligersbij

integratiebeleidsplan

Zemst werkt volop aan de uit-
werking vanhaar integratiebe-
leidsplan, met als doelstelling
dat allochtone nieuwkomers
door dit plan zich snel kunnen
integreren. Om dit alles vlot te
laten verlopen, zullen vrijwilli-
gers van vreemde afkomst met
anderstalige allochtonen gaan
praten.
Het idee van de allochtone vrij-
willigers is ontstaan nadat en-
kele inwoners van vreemde af-
komstzelf aangavenmeetewil-
lenhelpenaandeprojectenvan
de Integratiedienst van Zemst.
Datkomtdegemeentegoeduit,
wantopdevragenlijstdiedege-
meente naar alle allochtone in-
woners stuurde om vervolgens
het integratiebeleidsplan te
kunnen opstellen, kwam niet
altijd evenveel respons.
NuwildeIntegratiedienstenke-
lepersoonlijkegesprekkenvoe-
renmet inwoners van vreemde
herkomst, om zo uiteindelijk
een omgevingsanalyse te kun-
nenmaken.Demensendiezich
als vrijwilliger opgegeven heb-
ben, zullen ingezet worden om
die persoonlijke gesprekken te
voeren. Nadien worden ze be-
trokkenbijhetopstellenvanhet
integratiebeleidsplan.
De personen die zich aanmel-
den bij de dienst Integratie als
vrijwilligerzullenviaeeninfor-
matiemomentopdehoogtege-
brachtwordenvanhun taak.

(RDK)

Alternatief vervoer in de schijnwerpers

De Brusselse Week van Vervoe-
ring,dieplaatsvindtvan16toten
met22september,zetdealterna-
tievenvoordewagenindeschijn-
werpers. De aftrap wordt gege-
venmetdeAutolozeZondag.Epi-
centrum van het evenement dit

jaarwordt de I BIKE BRU-Village,
een gloednieuw concept dat ode
brengt aan de fiets, de fietsers en
hetfietsen.ElkedagisereenMeet
&Greet:eenautolozezondagaan
dezijdevanTatianaSilva,chefkok
PierreMarcolinidiezijnrecepten

verklapt tijdens een uitje op de
markt of Véronique De Kock die
je vergezelt naar het werk. Het
volledige programma kan je te-
rugvinden op de website
www.weekvanvervoering.iri-
snet.be. (KHK)

BRUSSEL

Artmedia en Evoke PR gaan samenwerken
Artmedia, een grafisch en online
communicatiebureau uit Overij-
se, en Evoke PR, eenpublicrelati-
onskantoor uit Leuven, slaan de
handeninelkaar.EvokePRneemt

zijn intrekindekantorenvanart-
media in Overijse, aan de Staf-
houder Braffortlaan 1. De be-
drijfsnamenblijvenwelapartbe-
staan. (KHK)

OVERIJSE

IN RUIL HEBBEN
WE EEN SOBER
VIJFJARENPLAN
OPGEMAAKT
Coördinator
Sigurd De Ridder
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‘Repair Café’ is groot succes

ELSENE

IndeTroonstraat inElsene is een
‘RepairCafé’ geopend.Mensen
kunnener sameneenkapotte
broodroosterof een truimeteen
gat inherstellen.Zekregendaar-
bijhulpvandeskundigen.Het
initiatief lijkt alleszinseensuc-
ces te zullenworden,wantopde
eersteopeningsdagwaserbijna
sprakevaneenoverrompeling.

RepairCafészijngratis toeganke-
lijke bijeenkomsten die draaien

om (samen) repareren. Er is ge-
reedschapenmateriaalaanwezig
om kledij, meubels, fietsen en
huishoudtoestellenteherstellen.
Reparatiedeskundigen zoals
elektriciëns, naaisters, timmer-
lieden en fietsenmakers staan
klaaromeenhandjetoetesteken.
Ook wie zonder defect object
komt, is welkom om anderen te
helpen. «Wewillen een ontmoe-
tingsplaats zijn waarmensen uit
de buurt elkaar op een andere

manier lerenkennen», zegtBrus-
sels initiatiefnemerJean-Bernard
Rauzer. «Daarnaast willen we
mensenaanmoedigenomdingen
te herstellen in plaats van zeweg
tegooien.»
De eerste bijeenkomst was een
succes. DianeMertens uit Elsene
kwam met twee kapotte jeans-
broeken naar de winkel. «Ik kan
datwelhoordiegatendaarinma-
ken, maar ik heb zelf geen naai-
machine», lacht ze.
Christine Pourreyron uit Water-
maal-Bosvoorde kwam met een
lekkende lavabokraan naar het
café. «Ik ben een alleenstaande
vrouw. Zoiets maken kan ik niet.
Ik heb ook een kapotte schuur-
machinemeeomte repareren. Ik
benalleszinsheel blijmetdit ini-
tiatief. 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
bedoelingelkeeerstezondagvan
de maand te openen, maar dat
kan worden uitgebreid afhanke-
lijk vanhet succes. (DBS)

«Kraainemse gezinnen draaien

op voor financieel wanbeleid»

KRAAINEM

KENNY HENNENS

«Inmaartvandit jaar starttenwe
een schorsingsprocedure tegen
de financieel beheerder van de
gemeente omdat er meer dan
400 aanmaningen waren bin-

nengekomen van leveranciers
die niet op tijd betaald werden»,
legtVanBiesenuit.«Degemeente
is ook leningen aangegaan voor
intotaalviermiljoeneuroomon-
der meer wegenwerken uit te
voeren, maar nu blijkt dat er he-

lemaalgeenaanbestedingenzijn
opgesteld. Zo zouer eendeel van
de Astridlaanworden heraange-
legd, maar de werken zijn nog
niet eens begonnen, laat staan
dat er al plannen bestaan. Daar-
enbovenmoetdegemeente jaar-
lijks ook nog eens 240.000 euro
aan intrestenbetalenvoordege-
leendesomenwillende leveran-
ciers niet meer samenwerken
met de gemeente. Het financieel
wanbeleid heeft er zelfs toe ge-
leid dat deKraainemsegezinnen
nugemiddeld411euromeer aan

Gouverneur Lodewijk DeWitte stelt een gewes-
telijk financieel beheerder aan voor Kraainem.
Dit naar aanleiding van klachten over financieel
wanbeleid. «Het slechte beheer van de gemeen-
tefinanciën heeft ertoe geleid dat elk Kraainems
gezin jaarlijks gemiddeld 411 euromeer belas-
tingenmoet betalen. Moest dit soort praktijken
in een bedrijf gebeuren, zou de verantwoordelij-
ke al lang aan de deur zijn gezet», zegt gemeen-
teraadslid Luc Van Biesen (Open).

belastingen moeten betalen en
dat allemaal omdat de schepen
van Financiën zijn verantwoor-
delijkheidnietopneemt.»

Voldoet niet
De financieel beheerder van de
gemeente werd na de klacht in
maart geschorst door de ge-
meenteraad, maar ook met zijn
tijdelijkevervanger is er eenpro-
bleem. «Hij voldoet niet aan de
voorwaarden om de financiën
van Kraainem te kunnen behe-
ren»,weetVanBiesen. «Wedien-
den daarom klacht in bij de pro-
vinciegouverneur en vroegen
hem om een gewestelijke ont-
vanger aan te stellen. De gouver-
neurheeftdetijdelijkevervanger
geschorst en een gewestelijke
aangesteld.»
Bij het kabinet vanwaarnemend
burgemeesterenschepenvanFi-
nanciën Arnold d’Oreye de Lan-
tremange (Union) reageren ze
verontwaardigdopdebeschuldi-
gingen. «Er is inderdaad een

schorsingsbesluit genomen»,
zegtd’Oreye.«Maardehuidigefi-
nancieel beheerder levert goed
werk. Het klopt namelijk maar
voor de helft dat hij niet aan de
nodige voorschriften zou vol-
doenenuiteindelijkbeslistdege-
meenteraadzelf ofwemetdege-
westelijke ontvanger of met ie-
mandandersverdergaan.»

Gemeenteraad beslist
Provinciegouverneur Lodewijk
De Witte bevestigt de schorsing
vandetijdelijkfinancieelbeheer-
der van Kraainem. «Maar het is
uiteindelijk het gemeentebe-
stuur dat beslist of ze de gewes-
telijke ontvanger aanvaarden of
niet.»VanBiesen is er niet gerust
in.«DeFranstaligenzulleneralles
aan doen omhet voorstel van de
gouverneur tegen te houden. Ik
hoopdanookdathetgezondver-
standzalzegevieren,wantzolang
er geen financieel beheerder
wordt aangesteld, kanKraainem
geenbetalingenmeeruitvoeren.»

Philippe helpt ChristinePourreyronmet een lekkende kraan. Galicia

Nadetaaloverlevingskitsvoor
baby’s en peuters is er nu een
boekje uit voor anderstalige
kleuters. Gedeputeerde Elke
Zelderloo stelde het gisteren
voor in het Ascanusinstituut
inAsse.
«Deboekjeszijngeenencyclo-
pedieën maar handige en
compacte boekjes die mee
kunnen in de handtas. Het is
vooral de bedoeling om taal-
barrières te slopen en tot een
betere communicatie te ko-
men.Wemerkendatdeboek-
jes ook buiten de school of de
crèches gebruiktworden, iets
watwezekertoejuichen.»Het
boekje werd ontwikkeld met
medewerking van enkele ba-
sisscholen uit de provincie,
vzw De Rand en het Huis van
het Nederlands. Het bevat te-
keningen en Nederlandse
woorden die in het Frans en
hetEngels vertaaldwerden.
De woordenboekjes worden
verdeeldviaKind&Gezin,Het
Huis vanhetNederlands, vzw
DeRandofkunnengratisaan-
gevraagd worden bij de cel
Vlaams karakter van de pro-
vincie. (KSN)

VLAAMS-BRABANT
Taaloverlevingskit nu ook voor kleuters

BRUSSEL

Vrijspraak corruptie

Een voormalig ontvanger van het
btw-kantoor vanBrussel en een Ierse
zakenmanzijndoorhetBrusselsehof
vanberoepvrijgesprokenvooractieve
enpassievecorruptieeninbreukenop
de btw-wetgeving. In eerste aanleg
kregen ze gevangenisstraffen van 12
maanden met uitstel en boetes van
5.500euro.Alshoofdvanhetkantoor
washijverantwoordelijkvoordebtw-
ontvangsten van Brussel-centrum.
Het Openbaar Ministerie verweet de
man dat hij er in 2005 niet alles aan
gedaanzouhebbenomdeopenstaan-
debtw-schuldvaneenkleine300.000
eurovandeIersepubKittyO’Shea’s in
deEuropesewijk te innen.Die schuld
zou de ontvanger in het informatica-
systeemalsniet-invorderbaargeclas-
sificeerd hebben, terwijl hij de Ierse
eigenaar aanraaddede zaak failliet te
laten gaan.Ook zou hij verschillende
gunstenontvangenhebben,waaron-
dervliegticketsvooreenreisnaar Ier-
land. De twee ontkenden steeds elke
vorm van corruptie. Het hof van be-
roep is nu van oordeel dat de vervol-
gingopgrondvandevermeendebtw-
inbreuken onontvankelijk is en heeft
beidemannenvolledigvrijgepleitvan
elkevormvancorruptie. (WHW)

ElkeZelderloo (links) stelde het nieuwe kleuterboekje voor in hetAscanusinstituut inAsse.

Foto Mozkito

Fraudeurs plunderen ING-rekeningen

Depolitie vandezoneAMOW
(Asse-Merchtem-Opwijk-
Wemmel)kreegdevoorbijeda-
gen tweemeldingenbinnen
vanmensendieviade telefoon
bestolenwerden.Hetging tel-
kensomklantenvandebank
ING.

Slachtoffer V.M. uit Wemmel
kreeg een e-mail, gevolgd door
eentelefoontjevaneenvriendelij-
ke vrouwmet een Surinaams ac-
cent. Die deed zich voor als een
medewerkstervanING.Devrouw
meldde dat de bank extra veilig-
heidsmaatregelenwildeinvoeren
voor internetbankieren en vroeg
de man uit Wemmel zijn veilig-
heidscode en enkele basisgege-
vens.V.M.rookonraadencontac-
teerde zijn kantoor in het Oost-
VlaamseBrakel.Daarkreeghijtot
zijn eigen verbazing te horen dat
eral49.000eurovanzijnspaarre-
keningovergeschrevenwerdnaar
zijn zichtrekening.Hetgeld stond
klaar om naar een Spaanse reke-
ning te vertrekken. De bank kon
hetgeldoptijdblokkeren.
Ook Klara D.N. uit Kobbegem
werd slachtoffer, vermoedelijk

vandezelfdecriminelen.Devrouw
kreegeentelefoontjevan iemand
dienamensINGbeweerdetespre-
ken. De valse medewerker vroeg
daarop de veiligheidscodes om
haar rekeningen te verifiëren en
het internetbankieren te beveili-
gen. Na het telefoongesprek
schreven de fraudeurs vliegens-
vlug 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 over-
schrijvingkonblokkeren.
De bank zelf alarmeerde inmid-
delsalhaarklantenenverzoektie-
dereen om niet in te gaan op de
vraagomtelefonischofviae-mail
veiligheidscodes door te geven.
De politie is een onderzoek ge-
start. «Dit blijkt een nieuwema-
niertezijnommensengeldafhan-
dig te maken», zegt commissaris
Daniel Noens. «We kunnen de
mensen niet vaak genoeg waar-
schuwendat zenooit veiligheids-
codesviadetelefoonmogendoor-
geven. Een bank zal nooit vragen
om een code telefonisch over te
maken.» (WDS)

WEMMEL

STEENOKKERZEEL

Kurt Ryon

lijsttrekker

Klaver/N-VA

Klaver/N-VAheefthaar lijst voor
de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober klaar. Huidig ge-
meenteraadslid Kurt Ryon is
lijsttrekker. De 37-jarige direc-
teur van een grafisch bedrijf
miktopverandering inSteenok-
kerzeel. Herman Laureys (68),
gewezenschooldirecteur inPerk
en Steenokkerzeel en eveneens
gemeenteraadslid, duwtde lijst.
Opplaatsen2,3,4en5staanuit-
tredendegemeente- enOCMW-
raadsleden Clémence Maes,
Wim Mombaerts, Marleen Ral
en Geert Laureys. De jongste
kandidaat isstudentenChirolei-
der Jelle Mombaerts (20). Hij
staat op de zesde plaats. De Kla-
ver/N-VA-ploeg ondertekende
een garantiecheque van zes jaar
omaante tonendatdeploeghet
meent om voor verandering te
kiezen. (RDK)

KAPELLE-OP-DEN-BOS

Gemeenteraadslid

Ilse Rymenants

trekt lijst Groen

Huidig gemeenteraadslid Ilse
Rymenants (39) is lijsttrekker
van Groen Kapelle-op-den-Bos
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 14 oktober. Yves
Rousseaux staat op de tweede
plaats, Geert De Winter vervol-
ledigt de top drie. Lijstduwer is
Ivan Vanderveken. Meer dan de
helftvandekandidatenisnieuw.

(RDK)

STEENOKKERZEEL

Digitaal leren

stemmen

DeinwonersvanSteenokkerzeel
kunnen tussen 17 september en
10 oktober digitaal leren stem-
men in het gemeentehuis. In de
gemeentestemtmenal jarendi-
gitaal, maar voor de gemeente-
en provincieraadsverkiezingen
van14oktober treedteennieuw
systeem in werking. Behalve in
hetgemeentehuiskunnendein-
woners ook bij het OCMW, tus-
sen 30 september en 7 oktober,
met het nieuwe systeem kennis
maken. (RDK)

STROMBEEK-BEVER

Infomomenten voor

Masterplan

In de loop van september wor-
den infomomenten georgani-
seerdwaarbijde ideeënvoorhet
Masterplan Strombeek-Bever
aanhet publiekwordenvoorge-
steld. Het gemeentebestuur wil
namelijk enkele strategische in-
grependoenindedorpskern.De
inwoners zullen zelf ook infor-
matie kunnen inwinnen en op-
merkingen formuleren. Op 15
september van 14 uur zal in de
schouwburgvanhetcultuurcen-
trum een algemene toelichting
plaatsvinden. Op 22 september
om14uurwordteenleerwande-
lingdoorheenStrombeek-Bever
georganiseerd.Hetstartpuntvan
deze wandeling is de hoofdin-
gang van het cultuurcentrum.
Gelieve wel te registreren voor
dewandelingviae-mailMaster-
plan@grimbergen.be of telefo-
nischop02/260.13.39.

(DBS)

GRIMBERGEN
Gemeentediensten

‘snamiddagsgesloten

Naaraanleidingvandejaarlijkse
personeelsuitstap zullen de ge-
meentelijke diensten van Grim-
bergen vandaag in denamiddag
geslotenzijn.Ookhetcontainer-
park, de bibliotheek en het
zwembad zullen die dag ‘s na-
middagsgeslotenzijn.

(DBS)

PROVINCIEGOUVERNEUR STELT GEWESTELIJKE ONTVANGERAAN

ZOLANG ER GEEN
FINANCIEEL
BEHEERDER IS,
KAN KRAAINEM
GEEN BETALINGEN
MEER UITVOEREN
Luc Van Biesen
Gemeenteraadslid

VERKIEZINGEN
14 OKTOBER


