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GEMEENTERAADS

Dit moet beter in
ZAVENTEM
In april dit jaar gingmet zaal Ons Huis de laatste fuifzaal van Zaventem dicht. In het nog te
bouwen cultureel centrum komt er een polyvalente zaal maar die is te klein voor fuiven.

Heeft de jeugd geen recht op een volwaardige fuifzaal?

KRIJGT DE JEUGD EEN FUIFZAAL?

MEERDERHEID
«Komende legislatuur

locatie zoeken»
SindsaprilbeschiktZaventemniet langerover
eenechtefuifzaalwaarverenigingenhunding
inkunnendoen.Devoorbijemaandenwerdal
meermaals aangekaart dat het gemeentebe-
stuurvooreenoplossingmoetzorgen.Volgens
LieveWierinck, lijsttrekkervanOpenVld, ishet
bestuur datwel degelijk vanplan. «Die oplos-
singisvolgensonseenpolyvalentezaal», aldus
delijsttrekker.«Eenzaalwaarinbehalvefuiven
ook onder meer mosselfestijnen en galabals
kunnenplaatsvinden.»
In het nog te bouwen cultureel centrummid-
den in het hart van de gemeente zijn plannen
voor de bouw van een polyvalente zaal, maar
die zal volgens LieveWierinck niet ideaal zijn
voorfuiven.«Diezaal is ‘slechts’300vierkante
metergroot.Dat istekleindusomechtefuiven
in tegeven.Wemoetendusechtopzoekgaan
naar een alternatief. Waar dat moet komen,
wetenwenog niet. Daarvoor zullenweuiter-
aarddebetrokkenpartijenraadplegen.Delig-
ging is zeer belangrijk. Enerzijdsmag die zaal
nietpal ineenwoonwijkkomen,omdateran-
ders te veel lawaaioverlast zou zijn voor de
omwonenden. Anderzijdsmag zeniet afgele-
gen zijn, want een zekere vorm van sociale
controle is ontzettend belangrijk bij dit soort
zalen.»
Volgens N-VA kan het huidige bibliotheekge-
bouw later dienst doen als fuifzaal. De biblio-
theek verhuist namelijk mee naar het nog te
bouwen cultureel centrum. «Er moeten wat
werkenaanhetgebouwgebeuren,maarhet is
wel de juiste plaats om zowat alles wat met
jeugd te maken heeft, te centraliseren», zegt
lijsttrekkerErikRennen(N-VA).«Indatgebouw
kunnenwebehalve een fuifzaal namelijk ook
het jeugdhuis, het bureau van de jeugdraad,
de administratie van de jeugddienst en de
schepen van Jeugd onderbrengen. Er was in
het verleden ook sprake van de fuifzaal in het
cultureel centrum, maar dat is, zoals Lieve
Wierinckaangeeft,geenal tegroteruimte.Zet
daar nog een podium en wat lichtmasten bij
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«Debib is geen optie. Het plafond is te laag», zegt LieveWierinck. Foto Galicia

en er is echt te weinig plaats voor fuivers. Feit
is wel dat er dringend iets moet gebeuren.
Vroeger waren hier vier zalen, nu moeten de
verenigingen uitwijken. De uitgaande jeugd
verdienteenplek,waarminstens500manbin-
nenkan, omzich inhetweekenduit te leven.»
«Een fuifzaal in de huidige bibliotheek is geen
optie», weerlegt LieveWierinck. «Het gebouw
istelaagenbovendienzoudefuifzaalnietgroot
genoeg zijn. Het staat trouwens al vast dat de
Academie voor Woord, Muziek en Dans het
pandzal inpalmen.»
«Maarwemakenwelwerkvaneennieuwefuif-
zaal hoor, al willen we toch benadrukken dat
hetnietevident isomditsoortprojectenineen
gemeente in te planten. De komende legisla-
tuur willen we onderzoeken welke grond of
welk bestaand gebouw zich hier het best toe
leent.»

OPPOSITIE
«Vragen aan de jeugd»

«Hetbestuurmoetdemeningvandejeugdvra-
gen», zegt AmyGille (sp.a). «Het gemeentebe-
stuurvertikthetomdeburgers inspraak tege-
ven en bij dit thema is het belangrijk dat ook
verenigingenhunmeningkunnengeven.Mo-
menteel kunnen zij namelijk nergens een fuif
organiseren,wanthet jeugdhuis istekleinvoor
grote evenementen. Is er ergens ruimte voor
een nieuw gebouw in het centrum van de ge-
meente, danmoetmenecht aande jeugdden-
ken. Uiteraard moet men wel een goede visie
hebben.We beseffen dat hiermeer danwaar-
schijnlijknogwat tijd voornodig zal zijn,want
eenpanklareoplossingiserniet.Menmaghier
gewoonniet te langmeewachten.»

(RDK)

VERKIEZINGEN

Dit moet beter in
WANNEER KOMT DE SPORTHAL ER?

MEERDERHEID
«Eerst meer grond

zoeken»
Middenvorig jaarkochtdegemeenteKappel-
le-op-den-Bos het stuk grond tussen de Ker-
selaarlaan en de sporthal van Eternit met de
bedoeling er een gemeentelijk sportcomplex
op te bouwen. Kapelle-op-den-Bos beschikt
namelijk niet over een eigen sporthal. De
meeste clubs kunnen in de sporthal van Eter-
nit terecht, maar anderen moeten uitwijken
naar omliggende gemeenten. Zij kijken dus
ontzettend hard uit naar een sporthal in hun
gemeente.Maar dat zal nog niet voormeteen
zijn. «Momenteel bezitten we nog niet vol-
doende grond om er een sportcomplex op te
bouwen», laat burgemeester ElseDeWachter
(sp.a) weten. «Met eigenaars van gronden
rondomhetdooronsaangekochte terreinbe-
kijkenwehoewedit kunnenoplossen.»

«Wedoenechtwelvoldoendemoeite,maarhet
is niet evident om zo’n sporthal te bouwen.
Rome is ook niet op één dag gebouwd. Trou-
wens, in het begin van deze legislatuurwaren
erplannenvoor een sporthal inNieuwenrode,
maardiewerdenwegensprotestvanburenvan
tafel geveegd. Dat geeft aan dat dit gemeente-
bestuur wel inzet op sportinfrastructuur. We
blijvendanook verderwerken aanhet dossier
vandesporthal indeKerselaarlaan.»

OPPOSITIE
«Hoogveldweg is een

betere locatie»
Volgens oppositiepartij N-VA talmt het ge-
meentebestuurte langinditdossier.«Bijdevo-
rigeverkiezingen in2006wasdekomstvande
sporthalookal eenstrijdpunt», herinnert lijst-
trekker Renaat Huysmans (N-VA) zich. «On-
danks veel beloftes staanwe zes jaar later niet

veel verder. Er werd wel een grond gekocht,
maar verdere plannen zijn er nog niet en dat
terwijldesportclubsechtsnakkennaareenei-
gen sporthal. Ik betwijfel trouwens ook of het
aangekochte terrein wel geschikt is voor der-
gelijk sportcomplex. Het ligt midden in een
woonwijk.Erzijnbeterelocaties indegemeen-
te.DenkmaaraandeHoogveldweg.»

(RDK)

KAPELLE-OP-DEN-BOS
Kapelle-op-den-Bos beschikt niet over een eigen sporthal.

Toch werd deze legislatuur grond gekochtmet de bedoeling er in de toekomst
een sportzaal op te bouwen. Hoe ver staat het numet die plannen?

HIER LIGT KAPELLE-OP-DEN-BOS
VAN WAKKER

Desporthal vanEternit. Foto Lukas
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Wanneerkomtdesporthaler?
VRIJDAG28SEPTEMBER

Wiepaktdeslechtefietspadenaan?
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2 worden. Haviland moet regelmatig de riool-
aansluitingen schoonmaken. De gemeente
Kraainem moet de leiding nemen in de ge-
sprekken met Vivaqua, Aquafin en de inter-
communale van Woluwe om de hele regio
overstromingsvrij temaken.Voorlopigbeperk-
te de gemeente zich tot een eenmalig vrijblij-
vendschrijvennaardehogereoverheden.»

(KHK)
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Dit moet beter in
IS HET MASTERPLAN GOED VOOR IEDEREEN?

MEERDERHEID
«Verstedelijking

tegengaan»
«We willen de dorpskern van deze deelge-
meente opnieuw aantrekkelijker maken»,
zegt burgemeesterMarleenMertens (CD&V).
«Dat gaan we doen door de troeven die we al
hebbenuit te spelen.Wevernieuwenpleinen
totechteontmoetingsplaatsen,wepakkende
huisvesting van de al aanwezige publieke
dienstenaanencreërenwoningenvooroude-
ren, jongeren,alleenstaandenengezinnen.De
ontwerpen zitten wel nog in een voorberei-
dende fase.»
«Deessentievanheelditmasterplan isdathet
ten goede komt vande bevolking», zegtKevin
Vleminckx (Open Vld). «Inspraak van hen is
danookheelbelangrijk.Het zal vele jarendu-
ren vooraleer het plan volledig uitgevoerd is.
Onrealistisch zou ik het zeker niet noemen.

Eindelijk is er eens een visie voor Strombeek.
Het gaat dus over het tegengaanvanverstede-
lijking, niet het in de handwerken. In dit plan
moet erweer plaats komen voor goedwonen,
gezellige straten en voldoende ruimte voor de
openbarediensten.»

OPPOSITIE
«Visie is te stedelijk»

«Tijdensdevoorbije20jaarwerdnagelatenom
aaneentermijnvisievoorStrombeektewerken
met een verregaande verstedelijking tot ge-
volg», reageert Bart Laeremans (Lijst Vernieu-
wing). «Uit de eerste ontwerpen voor hetMas-
terplan blijkt nu dat men een studiebureau
heeft aangesteld dat een zeer stedelijke visie
heeftontwikkeldvoorStrombeek.Meteenbij-
na dubbel zo groot cultuurcentrum en grote
appartementsgebouwenopdeschaarsebouw-
ruimtedieernog is.»
«Het Masterplan is een prima initiatief», stelt

EddieBoelens(Groen).«Hetbestuurkanditplan
volgen, maar kan ook andere klemtonen leg-
gen. Er is een drang tot verstedelijking die in
goede banen moet geleid worden door be-
staandepleintjesaantrekkelijkertemaken.De
scholen, het CC, de bib en het OCMWmoeten
makkelijkenveiligbereikbaarworden.Eenon-
dergrondseparking is eennoodzaak.»

(DBS)

GRIMBERGEN
De dorpskern van Strombeek-Bever krijgt een completemake-over Er komen een pak woningen

bij maar ook bijvoorbeeld de pleintjes en het cultureel centrum zullen er anders uitzien.
Zullen alle inwoners blij zijnmet hun opgesmukte gemeente?

MORGEN IN UW KRANT: ZAVENTEM, KAPELLE-OP-DEN-BOS EN STEENOKKERZEEL

5 PROBLEMEN
VAN DE GRIMBERGENAAR

Het gemeenteplein
met hetCultureel Centrum. Foto Lukas
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Dit moet beter in
EINDELIJK EEN BESTUURSPLOEG DIE GEEN RUZIE MAAKT?

MEERDERHEID
«Zo kan het niet meer

verder»
DeSteenokkerzeelsemeerderheidbestaatuit
LVB-Vld, CD&V en sp.a. Die drie partijen kun-
nenaleen tijdjenietmeerdoordezelfdedeur.
Eennieuwelegislatuurmetdezeklassieketri-
partite lijkt dan ook onmogelijk. Burgemees-
ter Karel Servranckx (LVB-Vld) sluit dat toch
niet echt uit. «De kiezer bepaalt. In politiek
moet men geven en nemen. Ik heb ook vaak
tegen mijn zin moeten meestemmen. Toch
denk ikdatdit alles geeneffect heeft opde in-
woners.Ondanksdestrubbelingenhebbenwe
welnogbeslissingengenomen.»
Yvette Luypaert (sp.a), die deze legislatuur
meermaals in de clinch gingmet Servranckx,
is duidelijk. «Een coalitie is gesteund op res-
pect en vertrouwen. Alsmen een beleidsplan
opmaaktbijhetbeginvandebestuursperiode,

moetmenhalverwegenietvankoersverande-
ren.Debeloofdebijkomende serviceflatswer-
denin2010dooronzecoalitiepartners,debur-
gemeester en de gemeenteraadsleden die tot
de inrichtende macht van het Kops behoren,
eenzijdig ingeruild voorhet schooldossier van
Perk.Metdiestapvielhetvertrouwenweg.Het
is trouwens niet de eerste keer dat Karel Ser-
vranckx problemen maakt. Tussen 1995 en
2000 had hij een voltallige liberale meerder-
heidenkreeghij na twee jaar ruziemet zijnei-
gen partijmensen. De geschiedenis mag zich
nietherhalen.»
Ook Erwin Verhaeren (CD&V) denkt dat een
nieuwe wind nodig is. «Zes jaar aan politiek
doenmet dezelfde drie partijen aan demacht,
is niet meermogelijk. Steenokkerzeel en haar
inwoners hebben nood aan een nieuwe be-
stuursploeg. Nochtans is er qua programma
geen groot verschil tussen de drie,maar de in-
steekendehoudingverschiltwel enorm.Daar
wringthet schoentje.»

OPPOSITIE
«Verandering moet»

«Ermoetveranderingaandemachtkomen», is
oppositielidKurtRyon(Klaver/N-VA)duidelijk.
«Dit alles is beschamende politiek. Het is zeer
nefast voor de burger want Steenokkerzeel
blijft stilstaan. Ik denk niet dat een pleister op
de diepe wonden zal volstaan. Dezemeerder-
heid isgeenmeerderheidmeerendeSteenok-
kerzeelnaarverdientverandering.» (RDK)

STEENOKKERZEEL
Haast elke gemeenteraad gaan demeerderheidspartijenmet elkaar in de clinch. Over alles zijn ze
het oneens. De ruzies hebben ongetwijfeld diepe wonden geslagen. Kan diezelfdemeerderheid

nog wel een nieuwe legislatuur samenwerken?

HIER LIGT STEENOKKERZEEL
VAN WAKKER

Geen ruziemeer binnen het bestuur? Galicia
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Aanpakextrakinderopvang?
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Dit moet beter in
IS ER EEN OPLOSSING VOOR DE WATEROVERLAST?

MEERDERHEID
«Afhankelijk van Vivaqua

en Aquafin»
«Wezijnmethethuidigegemeentebestuural
enkele jaren bezigmet acties tegen overstro-
mingen in het Woluwebekken. Maar we zijn
daarbijafhankelijkvanveelorganisaties.Zo is
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) sa-
men met de provincie Vlaams-Brabant een
toekomstvisie aan het uitwerken. Hetzelfde
doen ook Vivaqua, als rioolbeheerder en de
Vlaamse Landmaatschappij», legt waarne-
mendburgemeesterArnoldd’OreyedeLantre-
mange(Union)uit.«Zijwillenvandebestaande
riolennieuweregenwaterafvoerleidingenma-
ken zodat daar ook het overstortwater in kan
terechtkomen.Erzijnookplannenomnieuwe
afvoerleidingenencollectorenteplaatsendie
het afvalwater moeten vervoeren. Aquafin
heeft eenmonopolie ophet bovengemeente-

lijkedeelvanhetsaneringsnetwerkenbeheert
nog enkele belangrijke collectoren in het ge-
bied.ZolangVivaquahiergeenimpactopheeft,
zal zij zich noodgedwongen dienen te beper-
ken tot lokalemaatregelen, die dan natuurlijk
weer eenbeperkte impact hebbenopde over-
stromingsproblemen.
Het valt dus af tewachten hoe de plannen van
aldieorganisaties zullenevolueren.»

OPPOSITIE
«Onteigenen voor
spaarbekken»

«Eerst en vooral moeten er in het laagste ge-
deelte van Kraainem enkele woningen ontei-
gend worden om er een groot spaarbekken te
bouwen», zegt LukVanBiesen(OPEN). «Ander-
zijdsmoetdegemeentevaneenaantalweiden
in de Molenstraat opnieuw overstromingsge-
biedmakenzodathet regenwaterkanafgeleid

KRAAINEM
Een felle regenbui en het is weer zover: Laag-Kraainem staat onder water. De inwoners klagen er

al lang over dat de gemeente weinig inspanningen levert om dewateroverlast te beperken.
Wat kan de gemeente doen?

HIER LIGT KRAAINEM
VAN WAKKER

Zandzakjes liggen bij de kleinste regenbui
klaar in deJozef vanHovestraat. Foto Galicia

VANDAAGINUWKRANT

Oplossingvoorwateroverlast?1

Straks kiestVlaanderen zijn nieuweburgemeesters.Welkepartij pakt deproblemenaan?
Welke kandidatenhoudenzich écht bezigmetwat er leeft?HetLaatsteNieuws
verzameldeuwvragenenverzuchtingen, en legt ze voor aandepolitieke zwaargewichten
in uwgemeente. Zo komtu tewetenwelkepoliticus uwstemverdient op 14oktober.
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