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norm in België niet geldt als absolute norm is daarmee voor het
schepencollege voldoende aangetoond dat er inderdaad sprake
is van hinder. Omdat er nog geen
concrete plannen zijn voor de
aanleg van een gescheiden riole-

de voet- en fietspaden», besluit
Borteel.
De bewoners reageren opgelucht.
«Uiteraard is dit goed nieuws voor
ons», zegt Sebastiano Solitro.
«Niet alleen zullen de barsten in
woningen verleden tijd worden,

KRAAINEM

VILVOORDE

Chocopotten ruilen bij wereldwinkel

De Oxfam-Wereldwinkel ruilt op zaterdag 13 oktober tussen 9 en
chocopotten van alle merken tegen een gratis pot Oxfam Fairtrade
Zaterdag eindigt de Week van de Fair Trade. (DBS)

«Vlaamse schepen voor beter bestuur»
De lijst OPEN lijkt klaar voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen en krijgt hiervoor de
steun van alle democratische
Vlaamse partijen (Open Vld,
CD&V, N-VA, Sp.a en Groen) en
enkele onafhankelijken. De lijst
wordt getrokken door Open
Vld-volksvertegenwoordiger en
OPEN-fractieleider Luk Van Biesen. Op de tweede plaats staat
uittredend gemeenteraadslid
en voorzitter van de Nederlandstalige kinderkribbe Ria
Platel-Deweirdt. De derde
plaats gaat naar gemeenteraadslid en gewezen voorzitter
van de Ouderraad van de Nederlandstalige basisschool Luc
Timmermans. Luk Van Biesen:
«OPEN gaat de verkiezingen tegemoet met de duidelijke slagzin ‘Samen leven is samen besturen. Dus zowel Nederlands-

taligen als Franstaligen in het
schepencollege’. Wij willen dan
ook actie ondernemen tegen
het wanbeleid van de Franstalige meerderheid. Zo moet bijvoorbeeld elk Kraainems gezin
441 euro meer belastingen betalen dan zes jaar geleden. We
pleiten dan ook voor een nauwe
samenwerking met de hogere
overheden zoals de provincie
Vlaams-Brabant en het Vlaams
gewest om noodzakelijke projecten te realiseren, hetgeen de
Franstalige meerderheid de
voorbije zes jaar heeft geweigerd om te doen.» Volgens Van
Biesen hebben de Franstalige
partijen FDF, CDH en MR zich alleen maar verenigd onder UNION om te verhinderen dat er een
Nederlandstalige schepen in
het college zou komen en dat
wil de lijst nu doorbreken. (KHK)

Niet te missen!
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Extra vervoer voor mindermobielen
In november en december dit jaar
kunnen Zemstse mindermobielen
een beroep doen op de Dienst Aangepast Vervoer (DAV) Grimbergen
voor hun verplaatsingen. De gemeenteslooteentijdelijkeovereenkomst met de DAV af.
In heel wat gemeenten verzorgen
ziekenfondsen vervoer voor mindermobielen. Maar in gemeenten
met een Minder Mobielen Centrale
(MMC), zoals Zemst, doen ze dit
soms niet. Daardoor is het voor bejaarden en andere minder mobiele
personennietaltijdgemakkelijkom
een verplaatsing te maken.
Het gemeentebestuur wil dat probleem oplossen door een beroep te
doen op de DAV. Deze dienst rijdt
met aangepaste voertuigen voor
LE

Schepen Borteel laat weten
een inventaris van de versch
de straten opgemaakt zal
den, waarna de volgend
stuursploeg kan bepalen
straten een nieuw wegde
dienen.

onder meer rolstoelgebruikers. In
tegenstelling tot de MMC kunnen
hier ook minder mobiele personen
die geen beperkt inkomen hebben,
gebruik van maken. Ook voor rusthuisbewoners, die zich niet kunnen
aansluiten bij de MMC, is deze
dienst interessant.
Aanvragen voor vervoer doe je bij
de dispatching van de Dienst AangepastVervoer,iederewerkdagvan
9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, op
02/270.94.36 of via info@davgrimbergen.net.
Jebetaaltderitperpersoon:40cent
per kilometer (rolstoelgebruikers)
of 56 cent per kilometer (niet-rolstoelgebruikers).Vooréénassistent
of begeleider is het vervoer gratis.
(RDK)
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vazza Italia,

gemeentebestuur leek niet te
willen of kunnen ingrijpen.
Aquafin plant immers om in de
toekomst een gescheiden rioleringsstelsel aan onder het wegdek en dan zou de gemeente meteen subsidies krijgen voor de her-
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