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Niet te missen!
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in de crisis

Onze voorraad is groot.
1. Tientallen eetkamers (compleet), alsook tafels,

stoelen, kasten en vitrines, dressoirs, hallkasten, bibliothe-
ken, salontafels, modern en klassiek tegen dumpingprij-
zen!

2. Honderden zetels en salons in leder en stof...
ook relaxen, reeds v.a. ˇ379

3. Enorm lot boxsprings van grote Belgische merken, vanaf
ˇ699 (normaal ˇ1399)

4. Meer dan 1000 kwaliteitsmatrassen, alle maten, alle soor-
ten, zijnde: pocketveren, latex, ook visco matrassen (nasa
technologie) v.a. A149 (normaal ˇ300)

5. Donsdekens, hoofdkussens, dekbedovertrekken, hoesla-
kens, lattenbodems... alles aan dumpingprijzen

6. Prachtige tafels in INOX met GRANIETEN blad, verschil-
lende afmetingen, ook bijhorende inox stoelen vanaf ˇ99

7. Shaggy tapijten, verschillende maten en mooie kleuren
reeds vanaf ˇ10!

8. Espresso toestellen van het merk Lavazza Italia,
nu aan ˇ99

9. Enorm lot van plantenrekjes, bijzettafels, serveerbladen op
voet, kleinmeubelen voor binnen en buiten

10. Rotanstoelen en dining chairs v.a. ˇ49 (normaal: ˇ169)
11. Honderden decoratieartikelen zoals kaders, verlichting,

beelden en vazen aan ongelofelijke prijsjes (denk nu aan
uw eindejaarsgeschenken!)

12. TV-meubelen, salontafels, bijzetmeubelen, direct mee-
neembaar v.a. ˇ99!

13. Enorm lot dienschalen en saladières, per set van 3 van het
merk Royal Boch nu aan ˇ19 (normaal ˇ79!)

14. Tuindecoratie zoals tuinbeelden, nu aan A25 (= 1/3 van
de prijs ), ook massaal veel potten, tuinvazen,
fireballs, in fibrestone en terra cotta (vorstbestendig)

15. Massaal veel BBQ’s, zowel houtskool als op gas, reeds
vanaf ˇ39, topmerken, 7 verschillende modellen!

16. Sfeerhaarden met houten mantel, normaal A299,
nu aan ˇ99!

17. Unieke aanbiedingen van tuinmeubelen, zoals loungesa-
lons voor op terras, tafels in teak, alu met glas of HPI, stoe-
len in wicker en alu + textylène, nieuwe collectie aan
ongelofelijke prijzen

18. Giga lot tuinkussens (ook collectie 2013) nu aan de helft
van de prijs.

19. Kledingrekken op wielen v.a. ˇ5
20. Bistrosets (tafel met 2 stoelen ) v.a. ˇ29
21. Parasols, heel de voorraad moet weg, reeds vanaf ˇ49
22. Tafels in eik, uittrekbaar tot 3 meter! Van ˇ1.299,

nu voor ˇ799
23. Elektrische fietsen! Van Belgisch ontwerp, nu aan ˇ999

met garantie!
24. Luxepartytenten, 3 x 4, 5 op 10, normaal ˇ499, nu aan

ˇ199
25. Van alles, te veel om op te noemen

WAAR?
Bij MEUBELEN DE CONINCK en STOCKDEPOT

Brusselbaan 1 te Steenhuize - Wijnhuize

Direct af te halen, alles MOET weg!
Men zegge het voort!

AANDACHT!

BERICHT VAN
VERKOPING

EENMALIGE UNIEKE
VERKOPING OP:

DONDERDAG 4, VRIJDAG 5,
ZATERDAG 6, ZONDAG 7 EN

MAANDAG 8 OKTOBER
OPGELET : SLECHTS 5 DAGEN !
OP DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG EN
MAANDAG VAN 11 TOT 18.30 U., OP ZON-

DAG VAN 14 TOT 18 U.

Wegens CONCEPTWIJZIGING en tijdelijke slui-
ting gaan duizenden LIFE STYLE en LUXEARTIKE-

LEN de deur uit tegen de helft van de
consumentenprijs of minder. Wij verkopen tot uit-

putting van de stock, voor grote hoeveelheden
aanvaarden wij ieder aannemelijk bod.

Profiteer van deze éénmalige actie,
dit is werkelijk ongezien !

Nieuwwegdekmoet hinder

door trillingen tegengaan

HOFSTADE

De bewoners van de Zemstse-
steenweg in Hofstade (Zemst)
halen opgelucht adem. Het ge-
meentebestuur gaat het wegdek
nu toch vernieuwen. Vier jaar
lang streden de bewoners voor
een heraanleg. Zwaar verkeer
dat over de betonplaten rijdt,
zorgt namelijk voor trillingen die
op hun beurt barsten veroorza-
ken in woningen. Een aaneenge-
sloten wegdekmoet trillingen
voorkomen.

ROBBY DIERICKX

In de Zemstsesteenweg hingen
sindsdezezomerzwartevlaggen
aanzo’n twintiggevels.Daarmee
voerdendebewoners de druk op
het gemeentebestuur op. Vier
jaar geleden klaagden ze name-
lijk voor het eerst over barsten in
hun woningen. Die zouden af-
komstig zijn van zwaar verkeer
datoverdebetonplatenrijdt,wat
trillingen veroorzaakt. Hoe hard
de bewoners ook klaagden, het
gemeentebestuur leek niet te
willen of kunnen ingrijpen.
Aquafin plant immers om in de
toekomst een gescheiden riole-
ringsstelsel aan onder het weg-
dekendanzoudegemeentemet-
eensubsidieskrijgenvoordeher-

aanleg van de straat. Omdat de
klaagzang van bewoners steeds
luiderklonk,besloothetgemeen-
tebestuur uiteindelijk om toch
trillingsmetingenuit tevoerenin
tweewoningen.

Metingen
«Het resultaat van die metingen
is dat de hinder zo groot is dat de
richtwaarde volgens de Duitse
DIN-normoverschreden is», zegt
schepen van Openbare Werken
Tim Borteel (sp.a). «Hoewel die
norm in België niet geldt als ab-
solute norm is daarmee voor het
schepencollege voldoende aan-
getoond dat er inderdaad sprake
is vanhinder. Omdat er nog geen
concrete plannen zijn voor de
aanleg van een gescheiden riole-

maar zullenwe eindelijk ook op-
nieuw van een goede nachtrust
kunnen genieten. Dit dossier
sleepte langgenoegaan,dusmo-
genwenu toch van eenpositieve
doorbraak spreken», aldus de
buurtbewoner. Ook Nicky Van
Loo is tevreden. «Toch is het op-
merkelijk dat men dit pas vlak
voordeverkiezingendoet»,klinkt
het.«VoordeZemstsesteenwegis
ditgoednieuws,maarwatmetde
andere straten diemet hetzelfde
probleemkampen?»
SchepenBorteel laatwetendater
eeninventarisvandeverschillen-
de straten opgemaakt zal wor-
den, waarna de volgende be-
stuursploeg kan bepalen welke
straten een nieuw wegdek ver-
dienen.

Debuurtbewoners uitten hun ongenoegen door zwarte vlaggen en bordenmet daarop

‘onze huizen barsten’ voor hunwoningen te plaatsen. Archieffoto Galicia

BEWONERS ZEMSTSESTEENWEG HALEN SLAGTHUIS

ringsstelselhebbenwenubeslist
omzelf in tegrijpen.»
Een herstelling van de betonpla-
ten is voor het college geen optie
meer omdat die ingreep in het
verleden geen afdoende resulta-
tenopleverde.«Daaromwordtde
bestaande verharding in beton
vervangen door een aaneenge-
sloten wegdek op een degelijke
fundering.Tenlaatsteinhetvoor-
jaar van volgend jaar worden de
werken uitgevoerd, samen met
de eerder geplande werken aan
de voet- en fietspaden», besluit
Borteel.
Debewonersreagerenopgelucht.
«Uiteraardisditgoednieuwsvoor
ons», zegt Sebastiano Solitro.
«Niet alleen zullen de barsten in
woningen verleden tijd worden,

«Vlaamse schepen voor beter bestuur»

De lijst OPEN lijkt klaar voor de
komende gemeenteraadsver-
kiezingen en krijgt hiervoor de
steun van alle democratische
Vlaamse partijen (Open Vld,
CD&V, N-VA, Sp.a en Groen) en
enkeleonafhankelijken.De lijst
wordt getrokken door Open
Vld-volksvertegenwoordigeren
OPEN-fractieleiderLukVanBie-
sen. Op de tweede plaats staat
uittredend gemeenteraadslid
en voorzitter van de Neder-
landstalige kinderkribbe Ria
Platel-Deweirdt. De derde
plaats gaat naar gemeente-
raadslid en gewezen voorzitter
vandeOuderraadvandeNeder-
landstalige basisschool Luc
Timmermans. Luk Van Biesen:
«OPEN gaat de verkiezingen te-
gemoet met de duidelijke slag-
zin ‘Samen leven is samen be-
sturen. Dus zowel Nederlands-

taligen als Franstaligen in het
schepencollege’.Wijwillendan
ook actie ondernemen tegen
hetwanbeleidvandeFranstali-
ge meerderheid. Zo moet bij-
voorbeeld elk Kraainems gezin
441 euro meer belastingen be-
talen dan zes jaar geleden. We
pleitendanookvooreennauwe
samenwerking met de hogere
overheden zoals de provincie
Vlaams-Brabant en het Vlaams
gewest om noodzakelijke pro-
jecten te realiseren, hetgeen de
Franstalige meerderheid de
voorbije zes jaar heeft gewei-
gerd om te doen.» Volgens Van
Biesen hebben de Franstalige
partijenFDF,CDHenMRzichal-
leenmaar verenigd onder UNI-
ONomteverhinderendatereen
Nederlandstalige schepen in
het college zou komen en dat
wildelijstnudoorbreken. (KHK)

KRAAINEM

Extra vervoer voor mindermobielen

In november en december dit jaar
kunnen Zemstse mindermobielen
eenberoepdoenopdeDienstAan-
gepastVervoer (DAV)Grimbergen
voor hun verplaatsingen. De ge-
meenteslooteentijdelijkeovereen-
komstmetdeDAVaf.
In heel wat gemeenten verzorgen
ziekenfondsen vervoer voor min-
dermobielen. Maar in gemeenten
meteenMinderMobielenCentrale
(MMC), zoals Zemst, doen ze dit
somsniet.Daardoor ishetvoorbe-
jaarden en andereminder mobiele
personennietaltijdgemakkelijkom
eenverplaatsingtemaken.
Het gemeentebestuur wil dat pro-
bleemoplossendoor eenberoep te
doen op de DAV. Deze dienst rijdt
met aangepaste voertuigen voor

onder meer rolstoelgebruikers. In
tegenstelling tot deMMC kunnen
hier ookminder mobiele personen
die geen beperkt inkomen hebben,
gebruik vanmaken.Ookvoor rust-
huisbewoners, die zichniet kunnen
aansluiten bij de MMC, is deze
dienst interessant.
Aanvragen voor vervoer doe je bij
de dispatching van de Dienst Aan-
gepastVervoer, iederewerkdagvan
9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, op
02/270.94.36 of via info@dav-
grimbergen.net.
Jebetaaltderitperpersoon:40cent
per kilometer (rolstoelgebruikers)
of 56 cent per kilometer (niet-rol-
stoelgebruikers).Vooréénassistent
ofbegeleider ishetvervoergratis.

(RDK)

ZEMST

VILVOORDE
Chocopottenruilenbijwereldwinkel

DeOxfam-Wereldwinkel ruilt op zaterdag 13 oktober tussen 9 en 17 uur
chocopottenvanallemerkentegeneengratispotOxfamFairtradechoco.
ZaterdageindigtdeWeekvandeFairTrade. (DBS)

BRUSSEL
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Winterplan is druppel op hete plaat

BRUSSEL

Het nieuwwinterplan wordt positief onthaald bij
SamuSocial, de Brusselse daklozenorganisatie,
maar op lange termijn lost dit niets op. Samu
Social is tevredenmet de 300 extra plaatsen die
de federale overheid heeft vrijgemaakt, al ont-
breekt er volgens hen vooral een visie op lange
termijn. «Het probleem van de daklozen in Brus-
sel wordt namelijk niet
opgelost door hen en-
kel een tijdelijk dak bo-
ven het hoofd aan te
bieden», klinkt het.

KENNY HENNENS

De strenge winter van vorig jaar
zorgde in Brussel voor doemsce-
nario’s toenbleekdathonderden
daklozen in de vrieskou sliepen.
Heelwatdaklozenmoestenover-
gebracht worden naar Molen-
beek of zelfs naar de kazerne in
Bevekom. Het nieuwe winter-
plan,dat300extraplaatsenvoor-
ziet inhet oudeRVA-gebouwvan
Sint-Gillis,moethierpaalenperk
aanstellen.
Samu Social is dan ook tevreden
overdeextraopvangmogelijkhe-
den,maar volgensdeorganisatie
zijn de problemen daarmee niet
van de baan. «Exacte cijfers heb-
ben we niet, maar wij schatten
daterminstens2.500mensenop
straat leven in het Brussels
HoofdstedelijkGewest», zegtPas-
cale Peraita van Samu Social.
«Daarom is het zeker al goed

nieuws dat we in noodsituaties
kunnen beschikken over het
oude RVA-gebouw.Maar de dak-
lozen hebben naast opvang vaak
ook specifieke begeleiding van
bijvoorbeeld dokters of psycho-
logennodig.»
Samu Social heeft zo’n honderd
mensenindienstdie instaanvoor
debegeleidingenhetonthaalvan
de Brusselse daklozen. «Maar dit

is in noodsituaties niet voldoen-
de», aldus Peraita. «We zijn nu
volop bezig met de rekrutering
van dokters, verplegend perso-
neel,psychologenensocialewer-
kers.»

Vrouwen en zieken
De laatste jarenheeft Brussel bo-
vendien te kampen met twee
nieuwe fenomenen. «Het aantal
alleenstaande dakloze vrouwen
is drastisch verhoogd naar een
duizendtal. Daaromwillenwe in
het RVA-gebouw een verdieping
enkel enalleenvoor vrouwen re-
serveren, want zij hebben vaak
specifieke begeleiding nodig»,

klinkt het. «Ookhet aantal thuis-
lozen met medische problemen
neemt sterk toe. Ze minimalise-
ren hun gezondheidsproblemen
vaak en lijken geen belang meer
aan hun lichaam te hechten, ook
al komen ze pas uit het zieken-
huis. Aandoeningen waar we re-
gelmatig mee te maken krijgen
zijn tandproblemen, schurft en
ademhalingsziekten, maar ook
infectieziekten zoals HIV, tuber-
culoseenhepatitis.Alsdezemen-
sennietdejuistebegeleidingkrij-
gen,wordthetgevaarlijk.»
Volgens de daklozenorganisatie
zijn de extra plaatsen zeker een
goed begin,maarmoet er een vi-

sie op lange termijn uitgewerkt
worden. Bij het kabinet De Block
zijn ze momenteel volop bezig
met een federaal armoedeplan.
«Het plan ‘Strijd tegen dakloos-
heidenslechtehuisvesting’moet
erondermeervoorzorgendatwe
op termijnaandaklozeneenvas-
te verblijfplaats kunnen aanbie-
den», klinkt het. «Onze uiteinde-
lijk bedoeling is om mensen uit
dehandenvanSamuSocial teha-
lenenweernaarhuis tebrengen.
Er zijn plannen om dergelijke
projecten voor te stellen in Brus-
sel en vier andere grote steden,
maar er staat nog niets concreet
oppapier.»

SamuSocial wil een lange termijnplan voor de daklozen inBrussel. Foto Photonews

SAMUSOCIALVERDEELDOVERNIEUWEMAATREGELEN VOORDAKLOZEN

PascalePeraita. Foto Baert

ST-JANS-MOLENBEEK

Getuigen

houden dief tegen

De Brusselse politie heeft een
18-jarige jongeman opgepakt
wegens het inbreken in een ge-
parkeerd voertuig. Een vrouw
bevond zich vorig weekend in
haar wagen op de Leopold II-
boulevard voor de rode lichten,
toendedief eenruitaandepas-
sagierszijde bruusk aan digge-
lensloeg.Daarnapaktededader
de opde zetel liggendehandtas
en vluchtte in de richting van
het centrum.
Een bestuurder die tijdens het
voorvalachterdewagenvanhet
slachtoffer stond te wachten
aandeverkeerslichten,zagalles
gebeurenenzetteonmiddellijk
de achtervolging in. Hierbij
kreeg hij de hulp van een twee-
de getuige, die een elleboog-
stoot uitdeelde toen hij de dief
kruiste. Hierdoor kon de dief
wordentegenhoudentotdepo-
litie terplekkearriveerde.

(WHW)

BRUSSEL

Passagier van taxi

kritiek na crash

In Brussel raakte dinsdagnacht
een 28-jarige man zwaarge-
wond bij een verkeersongeval
op het kruispunt van de Trier-
straatmetdeBelliardstraat.
Deman zat als passagier in een
taxi toen die in de flank werd
aangereden. Het ongeval ge-
beurde rond1uur ‘snachts.
De taxichauffeur reed in de
Trierstraat inderichtingvanhet
Luxemburgplein. Ter hoogte
van het kruispuntmet de Belli-
ardstraat reed hij door het
groen,maareenbestuurdervan
eenVolkswagenPassatdie inde
Belliardstraat reed, negeerde
hetrodeverkeerslichtenraakte
detaxiachteraanvol inderech-
terflank. De taxi tolde door de
klap om zijn as en kwam tegen
een betonnen paal van het Eu-
ropeesParlement terecht.
De brandweer moest de passa-
gier op de achterbank bevrij-
den. Hij werd in kritieke toe-
stand naar het ziekenhuis ge-
bracht. De bestuurder van de
Volkswagenwas onder invloed
van alcohol. Zijn rijbewijswerd
onmiddellijk ingetrokken.

(ABH)

ST-JANS-MOLENBEEK

Gewapende man

opgepakt

Een 27-jarige man is opgepakt
nadathijeencampingopdeRue
de l’oistelet binnengedrong en
daar met een wapen begon te
zwaaien.
De man betrad de camping af-
gelopen weekend door over de
hekken te klimmen. Verschil-
lende campingbewoners en -
bezoekers moesten hem van
hun eigendommen verjagen.
Op de fietsenparking maande
een campingbewoner hemuit-
eindelijk aan omhet domein te
verlaten.Hierophaaldedeman
echter een pistool boven, om
uiteindelijk toch te vertrekken.
Hij werd opgepakt en ter be-
schikking gesteld van het par-
ket. (WHW)

In juli lanceerdeBRAL,deBrusselse raadvoor
het leefmilieu, een ideeënoproepomdeAns-
pachlaan om te toveren tot een autoloze,
groenepubliekeruimte.HeelwatBrusselaars
zijn demobiliteitsproblemen inhet centrum
meer dan beu en daarom kwam Bral op de
proppenmet het idee van een Anspachpark.
Viaeenwedstrijdwordtiedereenuitgenodigd
om na te denken over een andere invulling
vandedrukkecentrumstraat.
«Het autovrij maken van de beursmet de ac-
ties van Pic Nic The Streets heeft heel wat
mensen doen nadenken», zegt BRAL-coördi-
natriceAnDescheemaeker.«Wijzijnreeds ja-
ren actief rond deze problematiek en ijveren
al een hele tijd omde centrale lanen autovrij
temaken.Wewillennamelijkmeerontmoe-
tingsruimtes, speelpleinen en groene zones

creëren zodat de mensen in de stad rustig
kunnen flanerenenhet leveneraangenamer
wordt.Daaromhebbenweeenoproepgelan-
ceerdomideeënteverzamelenovereennieu-
we invullingvandeAnspachlaan.»
Ondertussen hebben 16 ontwerpers hun
voorstellen ingediend. Je kan de ontwerpen
nog tot 11 oktober bezichtigen in het hoofd-

gebouwvan BRAL op het zaterdagplein en in
het Centre Communautair Anneessens in de
Gierstraat.
Op 11 oktober zal een professionele jury de
winnaar bekendmaken.Wiemeewil beslis-
sen over hoe de Anspachlaan er in de toe-
komstmoetuitzien,kanstemmenviadeweb-
sitewww.anspachpark.be. (KHK)

DE EXTRA
PLAATSEN ZIJN
AL EEN BEGIN
Pascale Peraita

Projecten voor een groene Anspachlaan

Deze simulaties tonenhoe een groenereAnspachlaan er kan uitzien. Foto kos

BRUSSEL
Manmetdrugsopgepakt

De Brusselse lokale politie heeft
maandagavondeen42-jarigeman
uit Chappelle-Lez-Herlaimont op-
gepakt die rondreedmetmeer dan
driekwart kilogram marihuana in
zijn wagen. Demanwerd door een
patrouille van de Brusselse politie
tegengehouden op het kruispunt
vandeTriomflaanmetdeGeneraal
Jacqueslaanomdatdeagentenvon-
dendathij gevaarlijk aanhet rijden
was. Toen deman het raampje van
zijn wagen opendeed, sloeg een
sterke marihuanageur de agenten
onmiddellijk inhetgezicht.Daarop
overhandigde de bestuurder een
kleinzakjemet2,33gramenhaalde
vanachter de bestuurderszetel een
grotere plastic zak. Daarin zat 781
grammarihuana. Bij de man thuis
werdnogeens3,7gramaangetrof-
feneneenmarihuanapijp. (ABH)

WEMMEL
LevertKTAbestekok?

Als lid van het Europese netwerk
AEHT van hotel- en toerismescho-
len vertrekken maandagmorgen
twee leerlingen van Hotelschool
KTAnaarOhrid enSkopje inMace-
donië. Daar zullen ze in competitie
tredenmetandere leerling-koksen
-bakkers van meer dan 100 hotel-
scholen uit zowat40Europese lan-
den. Bram Vandevelde en Brenda
DeBuyserzettendaarmeeeenjaar-
lijksetraditieverder. (DBS)


