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nieuw schaatsen op de Grote
Markt. Er worden ook heel w
randactiviteiten georganise

gemeentebestuur een jaartje
over. Ook bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2006
was dat het geval. Het gratis
kerstdiner, dat elk jaar zo’n
1.000 senioren lokt, kost de gemeente ruim 35.000 euro. (DBS)

KRAAINEM
Opnieuw geen
gemeenteraad
In de faciliteitengemeente
Kraainem heeft er gisterenavond opnieuw geen gemeenteraad plaatsgevonden. «Voor
de tweede maal dit jaar heeft de
Franstalige meerderheid de bijeenkomst afgelast omdat ze
geen punten op de agenda hadden staan waarover beslist
moest worden», weet Luk Van
Biesen, fractieleider van de
Vlaamse lijst Open.
«Nochtans had collega-raadslid
Luc Timmermans een aantal
punten toegevoegd aan de
agenda, onder andere door het
uitblijven van concrete maatregelen tegen de overstromingen.
Ikzelf wou het college interpelleren over het uitblijven van de
begroting 2013, de aanbesteding van de containerklassen
voor de Nederlandstalige basisschool en de geplande investeringen van de voetpaden in de
Charlottewijk.» (KHK)

De ijspiste zorgde vorige jaren ook al
voor veel plezierige momenten in Vilvoorde. Foto LUKAS

De ijspiste, die dit jaar uitge
wordt door Vilvoordse veren
gen, bevindt zich in een
kerstbos met picknickbanke
een betoverende winterse
kunnen jong en oud geniete
ijspiste is geopend van 11 t
uur, en op feestdagen en 24

GEMEENTE KOMTTEGEMOETAANV

Minder files na open
WOLVERTEM

Om de getergde middenstand tegemoet te komen, heeft de gemeente nu toch beslist om de
Guido Gezellelaan open te stellen voor het verkeer. De handelaars lijden zwaar onder de aanhoudende fileproblemen door de werken op de
ringweg. «Het verkeer zal hierdoor toch een
	
   stuk vlotter verlopen en klanten zullen zich hopelijk minder laten afschrikken dan nu», zegt
WEZEMBEEK-OPPEM
Jan De Smedt, voorzitter van Unizo Wolvertem.

N-VA dient klacht
in tegen
Franstalige
verkozenen

De N-VA-afdeling van Wezembeek-Oppem heeft bij de Raad
voor Verkiezingsbetwistingen
klacht ingediend tegen Franstalige verkozenen van de lijst LBUnion. Zij zouden tijdens de
kiescampagne gebruikgemaakt
hebben van een vrachtwagen
met een groter dan wettelijk
toegelaten verkiezingsbord. De
N-VA vraagt dat de mandaten
van tien verkozenen daarom
nietig worden verklaard.
Daarenboven is de klacht ook
gericht tegen de lijsttrekkers
Frederic Petit voor de gemeenteraads- en Nicole GeerseauDesmet voor de provincieraadsverkiezingen. «Ik ben ervan
overtuigd dat ze hiervan op de
hoogte waren en niets ondernomen hebben om deze overtreding te stoppen», aldus Wim
Peeters (N-VA).
In een tweede klacht vraagt
Peeters na te gaan of er in Wezembeek-Oppem
personen
twee keer met eenzelfde volmacht zijn gaan stemmen. De
uitspraak volgt wellicht op 11
december en pas dan zal de provincieraad voor het eerst bijeenkomen. (KHK)

OVERIJSE
Niet-verzekerde

DIMITRI BERLANGER
Sinds de werken voor de heraanleg van het kruispunt Ossegemstaat-Verbindingsweg van start
gegaan zijn, is er geen doorkomen
meer aan in Wolvertem. De ringweg is onderbroken en nu moet
alle verkeer door het centrum.
Soms duurt het tot drie kwartier
om de dorpskern te doorkruisen.
Vooral de avondspits is problematisch. De werken zouden nog
een tweetal maanden duren.

Snackbar failliet
Na de sluiting van bakker Van den
Brande en sinds kort ook de krantenwinkel, is nu ook snackbar De
Verleiding failliet. Het heeft niet
allemaal rechtstreeks te maken
met de huidige fileproblematiek,
maar het geeft wel aan dat het
centrum van Wolvertem stilaan
doodbloedt. Om nog erger te
voorkomen zijn de handelaars al
een tijdje vragende partij om de
Guido Gezellelaan open te stellen.

VOOR DE
VEILIGHEID VAN
MIJN KLEINKIND
ZIE IK DIT NIET
GRAAG GEBEUREN

Buurtbewoner
Paul Dierickx

Eerst was de gemeente daar niet
toe geneigd, maar nu gaat ze toch
overstag. «Vanaf maandag gaan
we de straat openen», zegt schepen van Middenstand Wim Verbeke (CD&V). «Bedoeling is toch
dat de middenstand terug wat
klanten kan aantrekken. Zeker
nu, met de eindejaarsperiode in
het verschiet.»

Gezellelaan open
«Dit is heel goed nieuws», zegt Jan
De Smedt, van de gelijknamige
schoenenwinkel in de Hoogstraat. Hij is tevens voorzitter van
Unizo Wolvertem. «Wolvertem is

Paul D
waar

momenteel heel moeilijk t
reiken voor inwoners én
ten», legt hij uit. «Zij haken
ook massaal af. Als de Gezell
wordt opengesteld, zal het
keer toch een stuk vlotter v
pen. Dan wordt er namelijk
al een opsplitsing van het ve
doorgevoerd voor het kritie
kruispunt van de Wilgenlaa
de Hoogstraat, waar alles nu
loopt. Dit moet de situatie
wat draaglijker maken. Voor
zaken die het moeten hebbe
hun bereikbaarheid, hebbe
moeilijk. Voor een brood o
kilo gehakt ga je geen half u

BRUSSEL

Twee zwaargewonden bij crash

Bij een verkeersongeval in B
sel zijn gisteren in de namid
rond 15.30 uur, twee zwaarg
wonden gevallen.

De wagen met de twee inzi
den verliet ter hoogte van de
terloosteenweg de tunnel o

