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GRIMBERGEN
Kwarteeuw
kerstmarkt

Tijdens het weekend van
8 en 9 december vindt in
Grimbergen voor de vijfen-
twintigste keer een kerst-
markt plaats.in het cen-
trum. De kerstmarkt is een
organisatie van het ge-
meentebestuur en trekt elk
jaar duizenden bezoekers
uit de wijde omgeving. Er
zullen een zeventigtal kra-
men zijn waar iedereen te-
recht kan voor kerstartike-
len, een hapje en een
drankje. Daarnaast wordt
ook gezorgd voor randani-
matie. Zaterdag wordt de
markt om 14 uur geopend
met een beiaardconcert.
Om 15 uur doet de kerst-
man zijn intrede. Later die
dag zijn er nog een reeks
optredens met als hoogte-
punt Udo om 20 uur. Zon-
dag zijn er al vanaf
11.30 uur verschillende
concerten en optredens ge-
pland. Om 19 uur wordt de
kerstmarkt afgesloten met
een spetterend vuurwerk.
Het volledige programma
kan je vinden op
www.grimbergen.be. (jhw)

ASSE
Nieuwstraat
onderbroken

De Nieuwstraat (N285)
wordt voor dringende weg-
werkzaamheden volledig
afgesloten voor het verkeer
tussen het Kerkplein en de
Koensborre van maandag 3
tot en met vrijdag 7 decem-
ber. Het verkeer van de N9
richting Ternat en omge-
keerd moet daardoor een
omweg volgen via de Boek-
fos. Het vrachtverkeer tus-
sen E40 en Asse wordt
omgeleid via Zellik of
Aalst. In het meest gunsti-
ge scenario duren de werk-
zaamheden tot woensdag-
avond. Er moet echter re-
kening worden gehouden
met een mogelijke eerste
winterprik. (rds)

VILVOORDE Het duurde
even vooraleer de hertekening
van het politieke landschap
met naam kon worden bepaald.
Na dertig jaar krijgt de stad er
in de persoon van Hans Bonte
opnieuw een socialistische
burgemeester. Het schepencol-
lege zal worden samengesteld
uit acht leden (zeven schepe-
nen en de OCMW-voorzitter).

Schepen van sport en jeugd
wordt Kevin Vincke van N-VA.
Schepen van Financiën, On-
derwijs, Preventie en Veilig-
heid wordt Jo De Ro van Open
VLD. Johan Serkeyn (SP.A)
wordt schepen van Burgerza-
ken, Wonen, Cultuur en Fees-
telijkheden. Schepen van
Openbare Werken, Wijkwer-
king en Groen blijft Katrien
Vaes van Open VLD. Ruimte-
lijke Ordening en Mobiliteit
wordt één jaar de materie van
Magda Van Stevens van Groen.
Daarna neemt partijgenote
Francine De Prins over. Fati-
ma Lamahrti van SP.A wordt
Schepen van Sociale Zaken en
Gelijke Kansen. Johan Claus
van Open VLD tenslotte wordt
Schepen van Leefmilieu en Lo-

kale Economie. OCMW-voor-
zitter is Jan Anciaux van
N-VA.

Vier nieuwe gezichten

Jo De Ro neemt de fakkel
over van partijgenote Corinne
Olbrechts. ‘Het belangrijkste is
dat er opnieuw een ploeg met
een positieve ingesteldheid

staat. Het is nog wat vroeg om
met concrete voorstellen aan
te draven. Speerpunten wor-
den wel het streven naar vol-
doende leerkrachten in elk on-
derwijsnet, het actief schuld-
beheer van mijn voorganger
verderzetten en over de gren-
zen heen samen te werken
rond inbraakpreventie.’

Collega Johan Serkeyn ziet

veel uitdagingen in het cul-
tuurlandschap. ‘Ik wil het cul-
tuurbeleid voor iedereen toe-
gankelijk maken. Cultuur moet
een weerspiegeling zijn van de
etnische leefgemeenschap.
Verder wil ik de troeven als
carnaval en jaarmarkt nog
meer op de kaart zetten.’

Lokale economie

Francine De Prins zal Magda
Van Stevens na één jaar opvol-

gen. ‘Wij hopen het dossier van
de ondergrondse parking aan
het Rooseveltplein zo snel mo-
gelijk te realiseren’, stelt De
Prins. ‘Verder willen we met
de handelaars overleggen hoe
we de Leuvensestraat ver-
keersvrij kunnen maken maar
met respect voor de lokale eco-
nomie. Een derde belangrijke
pijler is de aandacht voor de
zwakke weggebruiker.’

Kevin Vincke is de jongste
telg in het gezelschap. ‘Niette-
genstaande ik al mocht verne-
men dat er niet te veel beleids-
ruimte zou zijn op Jeugd en
Sport, wil ik toch wat meer
schwung krijgen op dit vlak.
De communicatie naar vereni-
gingen en bevolking moet be-
ter. En puur sportief gezien
ben ik ervan overtuigd dat de-
ze stad nog heel wat meer po-
tentieel in zich heeft om Vil-
voorde nationaal op de kaart te
zetten’, aldus Vincke.

Nu SP.A, Open VLD en
N-VA hebben beslist
om samen Vilvoorde te
besturen, raakten de
afgelopen dagen ook
de schepenambten en
de bevoegdheden inge-
vuld. Vier nieuwe
schepenen maken hun
opwachting.

KOEN MERENS

Bevoegdheden in nieuw
schepencollege zijn verdeeld

Vier nieuwe
schepenen aan zet

,, JO DE RO (OPEN VLD)
Schepen van

Financiën, Onderwijs,
Preventie en Veiligheid

Er staat opnieuw
een ploeg

Kevin Vincke. Foto: kms Johan Serkeyn. Foto: kms
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ASSE
Spooroverwegen
ter studie

Sinds 1 januari 2008 werden
er twee overwegen in Vlaams
Brabant afgeschaft (Asse en
Oud-Heverlee) en één over-
weg heringericht (Asse).
In totaal bestaan er nog con-
crete projecten voor de af-
schaffing van 7 overwegen in
de provincie Vlaams-Brabant,
namelijk deze in Rotselaar,
Boutersem en nog 5 overwe-
gen in Asse. De overwegen in
Asse verkeren nog in de stu-
diefase.

Er moeten onteigeningen
gebeuren. Nochtans is het af-
schaffen van de gelijkgrondse
spooroverwegen door ze te
vervangen door viaducten,
tunnels of wegomleggingen
noodzakelijk.

Uit cijfers die Staatssecreta-
ris Paul Magnette (PS) op
vraag van Luk Van Biesen
(Open Vld) bezorgde, blijkt
dat maatregelen niet overbo-
dig zijn. Zo waren er in 2011
in maar liefst 48 ongevallen
op spooroverwegen. Dat is bij-
na 1 ongeval per week. Hierbij
vielen zelfs 7 dodelijke slacht-
offers te betreuren. (jmb)

WESTRODE/MEISE
Eendracht speelt
winterconcert
met WIK

Het Fanfare-orkest De Een-
dracht Westrode brengt op
zaterdag 8december om
20uur opnieuw een werve-
lend winterconcert in De Mu-
ze van Meise. Een 40-tal ko-
perblazers aangevuld met een
sectie saxofonisten en percus-
sionisten brengen een gevari-
eerd programma van moderne
werken voor fanfare-orkesten
van hedendaagse Vlaamse en
andere componisten.

Onder leiding van dirigent
Johan Maes worden ook po-
pulaire en hitgevoelige melo-
dieën niet vergeten. Voor dit
winterconcert wordt elk jaar
samengewerkt met een ander
ensemble uit de streek. Dit
jaar viel de keuze op het Per-
cussie-ensemble WIK uit
Zemst-Laar. Deze percussie-
groep onder leiding van Nik
Goovaerts schopte het in
2009 tot Wereldkampioen op
het Wereldmuziekconcours in
Kerkrade. Kaarten kosten
9euro. (jhw)

ST-JOOST-TEN-NODE
Portefeuille
weg na
schermutseling

Een man werd zaterdag in de
Weidestraat aangelopen door
een voorbijganger. In het
daaropvolgende tumult werd
Richard bestolen van zijn por-
tefeuille. Die merkte de dief-
stal even later op en keerde
terug om de dief een lesje te
leren. De politie kon de ge-
moederen gelukkig bedaren
en de dief oppakken. (rdb)

Na de laatste les kwamen
de kinderen en ouders sa-
men in het dienstencentrum
van Omikron voor een glaas-
je en een hapje. De kinderen
en de lesgevers ontvingen
een sinterklaasgeschenk van
de gemeentelijke Welzijns-
raad. ‘Een zevental kinderen
hebben spelenderwijs kennis
gemaakt met water, maar
hebben na verloop van zes
jaar tal van brevetten be-
haald en zijn inmiddels goe-
de zwemmertjes geworden’,
aldus schepen van Gelijke
Kansen Yvette Luypaert

(SP.A). ‘Elk kind wordt
steeds in het zwembad van
het MS-centrum begeleid
door een ouder en de zwem-
lerares Mieke Sevenants.
Met meester Stefaan Vanpa-
rijs maken ze dan weer
enorm veel vorderingen op

muzikaal vlak. Volgend jaar
moet er echter worden uitge-
keken naar een nieuwe mu-
ziekleraar en ook Mieke Se-
venants vertrekt en zal vrij-

willigerswerk doen in
Ghana. Ik bedank beide les-
gevers die met heel veel ge-
duld en overgave deze lessen

hebben gegeven tijdens hun
vrije weekenddagen’, besloot
schepen Yvette Luypaert.
(kms)

Docenten gezocht voor kinderen met beperking

,,YVETTE LUYPAERT
schepen van Gelijke
Kansen

De kinderen maken
enorm veel
vorderingen op
muzikaal en
sportief vlak

De kinderen en lesgevers kregen een geschenk
van de Welzijnsraad. Foto: kms

MELSBROEK Afgelopen
weekend vonden de laatste
zwem- en muziekklasjes
van dit jaar plaats voor de
kinderen met een beper-
king. De initiatiefnemers
zoeken nieuwe vrijwilli-
gers voor komend jaar.

BRUSSEL Van juni tot sep-
tember dit jaar werden op acht
kruispunten in Brussel de ver-
keersborden B22 en B23 geïn-
stalleerd. Die geven aan dat
fietsers rechtdoor mogen
doorrijden of rechts mogen af-
slaan, ook als het verkeerslicht
rood kleurt. Op de acht test-
plaatsen is gebleken dat de
maatregel 100 procent veilig is.

‘Op geen enkele van de kruis-

punten hebben we problemen
vastgesteld’, zegt Sofie Van
Damme van het Belgisch Insti-
tuut Voor Verkeersveiligheid.
‘Een kanttekening is wel dat
we de evaluatie beperkt von-

den door het lage aantal test-
plaatsen. Daarom blijven we
eveneens bij ons oorspronke-
lijke standpunt dat door het
rood rijden geen deel is van de
verkeerstradities in België.’

Tijdswinst

Initiatiefnemer en staatsse-
cretaris Bruno De Lille
(Groen) is tevreden. ‘De ver-
keersborden betekenen vooral
20 procent tijdswinst waar-
door het een heel pak aangena-
mer fietsen is in Brussel. Het
fietscomfort verhoogt dus aan-
zienlijk en bovendien komen

fietsers niet meer in de verlei-
ding om gevaarlijke manoeu-
vres uit te voeren. Dankzij de
borden kunnen we meer Brus-
selaars op de fiets krijgen en
de autodruk in onze hoofdstad
laten afnemen’, zegt hij.

Mede-bezieler minister Bri-
gitte Grouwels (CD&V) heeft
zelfs al plannen voor nieuwe
borden. ‘Er zijn al 255 kandi-
daat-kruispunten geselecteerd.
Op basis van de aanbevelingen
door het BIVV zullen we geval
per geval beslissen om deze
nieuwe borden al of niet te
plaatsen’, zegt ze.

‘Die 255 goedkeuringen zul-

len er alvast niet komen’, zegt
Van Damme. ‘De kruispunten
zullen aan strenge voorwaar-
den moeten voldoen op vlak
van onder meer snelheid,
zichtbaarheid, verkeersdrukte
en de samenstelling van het
verkeer. We gaan dus zeker
niet alle plekken aanbevelen.’

De borden staan vandaag en-
kel op gewestelijke wegen.
Grouwels en De Lille hopen
dat de Brusselse gemeenten ze
snel zullen invoeren.

Het proefproject
waarbij fietsers op
bepaalde kruispunten
in Brussel door het
rood mogen rijden,
levert geen verkeers-
problemen op. Dat zegt
het BIVV. Mogelijk
komen er nog 255
speciale verkeersbor-
den bij in Brussel.

BART BIESEMANS

Brussel wil proefproject uitbreiden met 255 borden

‘Fietsen door rood
verkeerslicht is veilig’

,,BRUNO DE LILLE
(GROEN)

Dankzij de borden
kunnen we meer
Brusselaars op de
fiets krijgen

Brigitte Grouwels (CD&V) en Bruno De Lille (Groen) stelden
het eerste nieuwe fietsbord voor in juni dit jaar. Foto: dbb


