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VANDAAG IN UW KRANT
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Geen ruzie meer binnen het bestuur? Galicia

OPPOSITIE

«Verandering moet»

«Er moet verandering aan de macht komen», is
oppositielid Kurt Ryon (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. Deze meerderheid is geen meerderheid meer en de Steenokkerzeelnaar verdient verandering.» (RDK)

KRAAINEM

IS ER EEN OPLOSSING VOOR DE WATEROVERLAST?

1 Oplossing voor wateroverlast?
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vranckx problemen maakt. Tussen 1995 en
2000 had hij een voltallige liberale meerderheid en kreeg hij na twee jaar ruzie met zijn eigen partijmensen. De geschiedenis mag zich
niet herhalen.»
Ook Erwin Verhaeren (CD&V) denkt dat een
nieuwe wind nodig is. «Zes jaar aan politiek
doen met dezelfde drie partijen aan de macht,
is niet meer mogelijk. Steenokkerzeel en haar
inwoners hebben nood aan een nieuwe bestuursploeg. Nochtans is er qua programma
geen groot verschil tussen de drie, maar de insteek en de houding verschilt wel enorm. Daar
wringt het schoentje.»

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 de wateroverlast te beperken.
Wat kan de gemeente doen?

HIER LIGT KRAAINEM
VAN WAKKER

it. Foto Lukas

Een nieuwe legislatuur met deze klassieke tripartite lijkt dan ook onmogelijk. Burgemeester 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 ik dat dit alles geen effect heeft op de inwoners. Ondanks de strubbelingen hebben we
wel nog beslissingen genomen.»
Yvette Luypaert (sp.a), die deze legislatuur
meermaals in de clinch ging met Servranckx,
is duidelijk. «Een coalitie is gesteund op respect en vertrouwen. Als men een beleidsplan
opmaakt bij het begin van de bestuursperiode,

MEERDERHEID

«Afhankelijk van Vivaqua
en Aquafin»
«We zijn met het huidige gemeentebestuur al
enkele jaren bezig met acties tegen overstromingen in het Woluwebekken. Maar we zijn
daarbij afhankelijk van veel organisaties. Zo is
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) samen met de provincie Vlaams-Brabant een
toekomstvisie aan het uitwerken. Hetzelfde
doen ook Vivaqua, als rioolbeheerder en de
Vlaamse Landmaatschappij», legt waarnemend burgemeester Arnoldd’OreyedeLantremange(Union) uit. «Zij willen van de bestaande
riolen nieuwe regenwaterafvoerleidingen maken zodat daar ook het overstortwater in kan
terecht komen. Er zijn ook plannen om nieuwe
afvoerleidingen en collectoren te plaatsen die
het afvalwater moeten vervoeren. Aquafin
heeft een monopolie op het bovengemeente-

lijke deel van het saneringsnetwerk en beheert
nog enkele belangrijke collectoren in het gebied. Zolang Vivaqua hier geen impact op heeft,
zal zij zich noodgedwongen dienen te beperken tot lokale maatregelen, die dan natuurlijk
weer een beperkte impact hebben op de overstromingsproblemen.
Het valt dus af te wachten hoe de plannen van
al die organisaties zullen evolueren.»

OPPOSITIE

«Onteigenen voor
spaarbekken»
«Eerst en vooral moeten er in het laagste gedeelte van Kraainem enkele woningen onteigend worden om er een groot spaarbekken te
bouwen», zegt Luk Van Biesen (OPEN). «Anderzijds moet de gemeente van een aantal weiden
in de Molenstraat opnieuw overstromingsgebied maken zodat het regenwater kan afgeleid

Zandzakjes liggen bij de kleinste regenbui
klaar in de Jozef van Hovestraat. Foto Galicia
worden. Haviland moet regelmatig de rioolaansluitingen schoonmaken. De gemeente
Kraainem moet de leiding nemen in de gesprekken met Vivaqua, Aquafin en de intercommunale van Woluwe om de hele regio
overstromingsvrij te maken. Voorlopig beperkte de gemeente zich tot een eenmalig vrijblijvend schrijven naar de hogere overheden.»
(KHK)

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