an de stalfs als er
ge goedje
n, zal het
om te beeen periend, berzoekers.

esident
rplein

waarvan er 10.000 tot 15.000
zouden worden opengesteld
voor het publiek. Volgens
haar berekeningen leidt dat
tot een daling van de verkeersdruk met tien procent.
‘De files vormen een bedreiging voor onze economie’,

ria, die stelt dat zeventig procent van de Brusselse bedrijven overweegt te vertrekken
wegens de filedruk.
Ze benadrukt ook de gezondheidsimpact van het autoverkeer in Brussel. Het gewest
scoort al jaren zeer slecht als

keuze: ofwel geven ze een
nieuwe bestemming aan hun
overtollige parkeergebouwen,
ofwel stellen ze hun overtollige parkeerplaatsen open voor
het publiek. Het is dat laatste
geval dat er volgens de minister tot 15.000 extra plaatsen

Alle parkeergebouwen die de
voorbije tien jaar zijn neergepoot in de hoofdstad, moesten al voldoen aan de verstrengde milieuvergunning.
In totaal zijn er in Brussel
225.000 kantoorparkeerplaatsen.

LAKEN

Leeg pand
vat vuur

Langs de Emile B
laan brak maanda
22.30 uur brand u
leegstaand pand. D
men sloegen wild
heen, maar waren
der controle. Er v
gewonden. De oor
nog niet gekend. (

Nieuwe afgelasting gemeenteraad zet kwaad bloed bij oppositie
KRAAINEM De gemeenteraad in Kraainem van gisteravond werd afgelast omdat er te weinig agendapunten waren. Het is al de
tweede keer dit jaar dat
dat gebeurt en dat is niet
naar de zin van oppositiepartij Open. De verkiezingen zijn nog maar net afgelopen of het zit er dus alweer bovenarms op tussen
de Franstalige en Nederlandstalige eenheidslijst in
de faciliteitengemeente.
‘Dit is een pure schande en
een democratie onwaardig’,
klinkt het hard bij gemeenteraadslid Luk Van Biesen
(Open). ‘De oppositie heeft het
recht en de plicht de meerderheid te kunnen interpelleren
en het beleid te kunnen bijsturen. Nu de gemeenteraad afgelasten en de punten toevoegen

aan de gemeenteraad van
18 december is hopen dat alle
heikele punten verwateren
door een overvolle agenda en
dat de oppositie milder zal zijn
in vragen stellen omdat het de
laatste gemeenteraad is.’
Waarnemend burgemeester
Véronique Caprasse bevestigt
de afgelasting. ‘Het klopt dat
de gemeenteraad niet is doorgegaan’, bevestigt waarnemend burgemeester Véronique
Caprasse (FDF). ‘Maar de reden is erg simpel. Het is rustig
in onze gemeente en op de
agenda stonden maar drie
punten. Het zou financieel
niet verantwoord zijn om deze
raad te laten doorgaan. Daarom hebben we beslist om deze
agendapunten mee te nemen
naar de volgende gemeenteraad. Meer hoeft men daar
niet achter te zoeken.’
Maar Van Biesen neemt geen

MACHELEN

Inbraak
in woning

Op de Steenweg
werd in de nacht
maandag op dinsd
broken in een wo
de Emmanuellaan
brandstof gestolen
vrachtwagen. (rdb
Luk Van Biesen. Foto: if
vrede met deze uitleg. ‘Wij
hebben ruim op voorhand laten weten dat wij ongeveer
tien punten aan de agenda wilden toevoegen. Er zijn verschillende belangrijke dossiers
die behandeld moeten worden.
Zo wilden we de gemeenteraad
interpelleren over het uitblijven van concrete maatregelen

VILVOORDE

Véronique Caprasse. Foto: if
tegen de overstromingen die
uitgevoerd moeten worden
door Vivaqua. Daarnaast
wachten we ook nog altijd op
de begroting van 2013 en wilden we van het college weten
hoever zij staan met de aanbesteding van de containerklassen voor de Nederlandstalige
basisschool. (ddl)

Poging inbr
in garagebo

In de Hellestraat
den dieven in te b
garageboxen. Ze k
deuren echter nie
doende forceren.
er ingebroken in e
ning in de Belgiël

	
  

