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PLAATSTEKORT SCHOLEN DWINGT INWONERS NAAR BUURGEMEENTEN

«Onze kinderen zijn de dupe»

BEIGEM
Hoewel Grimbergen bij de Vlaamse regering
700.000 euro had aangevraagd voor de bouw
van zes nieuwe klaslokalen in de gemeentelijke
basisschool van Beigem, komt de gemeente ook
dit jaar niet in aanmerking voor financiële steun.
Hetzelfde verhaal is te horen bij andere gemeentes in de Vlaamse rand, die steeds meer anderstalige leerlingen over de vloer krijgen. Daardoor
kunnen inwoners hun kinderen zelfs niet meer in
de eigen gemeente naar school laten gaan.
KENNY HENNENS
In de gemeentelijke basisschool ‘t
Mierken in deelgemeente Humbeek werden in 2011 al twee containerklassen geplaatst om het
acuut plaatsgebrek op te vangen.
Maar omdat dit slechts een oplossing op korte termijn is, diende
het gemeentebestuur een subsidieaanvraag in van 700.000 euro
voor zes nieuwe klaslokalen.
Toch grijpt de school ook dit jaar
naast de pot van de Vlaamse re-

DE CAPACITEITSPROBLEMEN
ZULLEN DE
KOMENDE JAREN
ALLEEN MAAR
TOENEMEN

Burgemeester
Marleen Mertens

gering, waardoor er elk jaar opnieuw heel wat leerlingen geweigerd moeten worden. «Vele ouders moeten hun kinderen al naar
een school in een andere deelgemeente brengen wegens plaatsgebrek in de meest nabijgelegen
kleuter- of lagere school», trekt
burgemeester Marleen Mertens
(CD&V) aan de alarmbel.
«Bovendien is het aantal geboor-

KRAAINEM

tes in onze gemeente de laatste
jaren fel gestegen. Reken daar nog
eens bij dat heel wat Brusselse gezinnen hun kinderen hier naar
school sturen, waardoor de capaciteitsproblemen de komende jaren alleen maar zullen toenemen.
Zeker nu Brussel beperkte financiële steun krijgt en de druk in de
hoofdstad eveneens zal stijgen.»
Toch hoopt burgemeester Mertens nog op een nieuwe kans in
maart, wanneer de Vlaamse regering een tweede begrotingscontrole plant.
«We zullen dan ook een nieuwe
motivatie aan ons dossier toevoegen. Hopelijk heeft de regering
daar wel oren naar. We moeten zo
snel mogelijk nieuwe klassen
creëren, want ook het gemeenschapsonderwijs en de vrije
school barsten uit hun voegen.»

Wachtlijsten
Hetzelfde verhaal is te horen in de
Druivenstreek. In Hoeilaart bijvoorbeeld hebben vooral kinderen die geboren zijn in 2005 (158)
en 2006 (154) problemen om zich
in te schrijven.
«Voor die twee jaren zijn er nu
nog steeds wachtlijsten», weet
onderwijsschepen Eva De Bleeker
(Open Vld). «Onder meer de basisschool het Groene Dal is dringend aan vernieuwing toe. De lokalen worden daar nog met gas-

Burgemeester Marleen Mertens aan de containerklassen in Grimbergen. Foto Dieter Nijs
vuurtjes verwarmd en ook de isolatie laat er te wensen over. Dat
kan ook moeilijk anders, want het
gebouw is meer dan 30 jaar oud.»
«Ik stel me vooral vragen bij de
opvolging van de dossiers door de
Vlaamse regering», gaat De Bleeker verder.
«Ik heb vernomen dat ze nu pas
bezig zijn met de behandeling

van de subsidieaanvragen die al
ingediend werden in de tweede
helft van 2001. De verschillende
dossiers vragen zo’n 210 miljoen
euro steun, maar er is slechts 30
miljoen voorzien. Ik denk dat we
pech hebben dat we maar een
kleine gemeente zijn in vergelijking met Mechelen of Antwerpen, die dan ook harder kunnen

schreeuwen. Het ziet er dus naar
uit dat we in Hoeilaart nog heel
lang gaan wachten op financiële
steun. Dat is jammer, want onze
eigen jeugd komt steeds meer onder druk te staan van anderstalige
kinderen. De verdeling Nederlandstalige/anderstalige leerlingen is in vele klassen namelijk nu
al bijna 50/50.»

KRAAINEM

«Hopen op nieuwbouw voor Nederlandstalig onderwijs»
Ook de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool in
Kraainem barst uit zijn voegen.
De Franstalige meerderheid wilde daar in het verleden een stokje voor steken door het leerlingenaantal te beperken tot 200,
maar daar zijn ze ondertussen
van afgestapt.
De school herbergt nu 411 leer-

lingen.
«Ook wij hebben hier twee containerklassen, maar gelukkig
hebben we de Franstalige meerderheid nu toch kunnen overtuigen om een subsidiedossier in te
dienen», weet oppositieraadslid
Luk Van Biesen (Open Vld).
«Maar als je weet dat er een
wachtlijst is in Vlaanderen van

minstens vijf jaar, zal die nieuwbouw nog niet voor meteen zijn.
Nochtans is ze broodnodig, ook
al omdat we steeds meer Franstalige leerlingen in onze klassen
terugzien. Dat komt omdat er
steeds meer gezinnen uitwijken
vanuit Brussel, terwijl vroeger
vooral de omgekeerde beweging
werd gemaakt.» (KHK)

Een 24-jarige agressie
heeft zaterdag een kruid
aangevallen met een hon
knuppel. De dader kon w
ingerekend door enkele
gen.
De dader stapte de kruide
zaak binnen en vrijwel o
dellijk viel hij de uitbate
met de knuppel. Het slach
raakte gewond aan het ho
werd nadien naar het zi
huis overgebracht. Enke
tuigen, waaronder een fa
lid van de kruidenier, kond
dader overmeesteren.
Waarom hij de kruidenie
viel, is nog niet duidelij
bleek te gaan om een man
bekend staat bij het ge
voor eerdere geweldpleg
Het parket heeft aan de o
zoeksrechter om zijn aa
ding gevraagd. (WHW)

MACHELEN
Dieven viseren

	
   bedrijf en wagen
BRUSSEL

Bende van vijftien Roemenen voor rechter
Vijftien Roemenen moesten zich
voor de correctionele rechtbank
van Brussel verantwoorden voor
diefstal, heling en witwassen. Ze
waren actief in de omgeving rond
Brussel,LeuvenenTienen.Eendeel
van hen regelde valse papieren.
Anderenlichttenslachtoffersopen
pleegden diefstallen. Soms gingen
ze gewelddadig te werk. Zo beschoten ze een winkelier die hen
achtervolgdenadathijhenbetrapt

had. De bende kon geklist worden
nadat in Beersel vier Roemenen
opgepaktwerdenvoordiefstal.Die
hadden contact met een groep helers. Omdat een van de opgepakte
dieven zelfs in zijn cel nog via een
binnengesmokkelde gsm contact
hieldmetderestvandebendekonden de speurders hen inrekenen.
Het parket vorderde celstraffen
tussen de 2 en 40 maanden. Uitspraak op 22 februari. (WHW)

LONDERZEEL
Hare Zotheid Wendi I werd dit jaar verkozen
tot Prinses Carnaval. Foto Dieter Nijs

Bestuurder knalt in op marktkramer

tehuis. Nadien worden de festiviteiten verdergezet in zaal Cammeland. Het volledige programma kan je terugvinden op
www.carnafolk.be. (KHK)

VILVOORDE

Inbraak in wonin

Zaterdag zijn er inbreke
het werk geweest in een h
de Anemonenstraat. Met
buit ze aan de haal ging
niet bekend. Niemand
buurt heeft iets verdachts
merkt. De politie is nog s
op zoek naar de daders. (K

Dakgoot losgeru

Bagagedieven
opgepakt
In Brussel zijn zaterdag twee twintigers opgepakt die verschillende
bagagediefstallen zouden hebben
gepleegd in treinstations over heel
het land.
Het duo, 23 en 27 jaar oud, ging telkens op dezelfde eenvoudige manier te werk. Terwijl de ene het
slachtofferafleidde,gingdetweede
ervandoor met de bagage. Volgens
het Brussels parket sloegen ze onderanderetoeinstationsinBrussel,
LuikenBergen.Hundiefstallenwerden vastgelegd door bewakingscamera’s, maar de daders werden
nooitgevat.Toteenpolitiepatrouil-

Afgelopen zaterdag werd
gebroken in een bedrijf
Lambroekstraat. In de V
Aastraat stelde de eigena
een wagen vast dat zijn gp
gestolen. In de Schetsstraa
ben onbekenden dan we
probeerd om in te breken
woning. De politie heeft v
pig nog geen spoor naar
ders. (KHK)

TERVUREN

BRUSSEL

Tickets: 016/300.900

tadsschouwburg Leuven

Een 20-jarige Brusselaar
niet zijn beste weekend a
de rug. De man kwam zat
naar het Woluwe Sho
Center, waar hij ruzie kree
zijn vriendin die aan het w
was in een van de winkel
dat ze niet naar hem wild
teren, stal hij haar hand
trok ermee naar het parke
rein, waar hij haar opwa
Daar viel hij zijn vriendin a
duwde haar hardhandig
de muur. Enkele veiligh
agenten kwamen tussen
en konden hem overmees
Hierna werd hij overgeb
naar het politiecommiss
waar bleek dat hij enkele
voordien een halskettin
een bejaarde vrouw had g
Dit was echter niet van een
dakje gelopen. De 82vrouw had haar overvall
mers enkele keren stevig
ten. De kranige dame raak
gewond. (WHW)

Aanval op
kruidenier

Afgelopen zaterdag heeft het gemeentelijk carnavalscomité van
Kraainem in zaal ‘Cammeland’ de
eerste voorbereidingen getroffen
voor het 34ste carnavalsfeest. Dat
vindt plaats op 16 februari.

trede van de prinses. Om 14.33
uur volgt het vertrek van de carnavalsstoet aan de Baron D’Huartlaan. Tegen 17.33 uur start de
carnavalsworp aan het gemeen-

82-jarige vrouw
bijt overvaller

WATERMAAL-BOS

Wendi Deswert is Prinses Carnaval

Keizer Michel, die nog niets van
zijn enthousiasme is verloren,
mag zich ondertussen al voor de
33ste keer Prins noemen. Maar de
goed volgelopen feestzaal keek
vooral uit naar de verkiezing van
de nieuwe Prinses Carnaval. Die
eer was weggelegd voor Hare Zotheid Wendi I. «Ik ben heel fier dat
ik dit jaar de titel van Prinses van
Kraainem mag dragen», aldus
Wendi Deswert. «Carnaval is voor
mij vooral het feest van plezier en
vriendschap. Ik hoop dan ook dat
het hier op 16 februari een hele
dag dikke ambiance zal zijn.»
Het carnavalsfeest, een organisatie van de vzw Carnafolk, start die
dag om 10.11 uur met de blijde in-

WOLUWE

De wagen die op de marktkramer inreed, was zwaar gehavend.
Foto Dieter Nijs

Een autobestuuder knalde in de
nacht van zaterdag op zondag
om 4.20 uur op de A12 in Londerzeel achteraan in op een
marktkramer. De marktkramer
was al vroeg op de baan en werd
aangereden ter hoogte van de
afrit Londerzeel industrie in de
richting van Brussel. De bestuurder van het aanrijdende
voertuig werd door omstaan-

pleegde nadien vluchtmisdrijf.
De 57-jarige man uit Wolvertem werd even later aangetroffen in het centrum van Londerzeel. Hij was dronken, maar was
niet gewond. Na ondervraging
door de politie werd hij voor alle
zekerheid preventief overgebracht naar het ziekenhuis van
Reet. De marktkramer raakte
niet gewond. Zijn voertuig liep

In de nacht van zaterdag o
dag is de dakgoot van ee
in de Vestenstraat in Ter
losgekomen. De brand
moest zondagnamidda
16.20 uur eveneens uitru
omdat van hetzelfde huis
le pvc-platen op de weg
beland. Er was geen hinde
het verkeer en ook voor
woners valt de schade a
nog mee. (KHK)

VILVOORDE

Twee inbraken
in dezelfde straat

In de Parkstraat in Vilvoord
beerden dieven donderda
brekenindekeldervaneena
tementsgebouw, maar ze
ten hun inbraakpoging o
nogonbekenderedenstake

