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SINT-GENESIUS-RODE/
KRAAINEM Eind januari
maakte de Vlaamse regering
bekend dat zij bijna 40 miljoen
euro uittrekt om elke leerling
een plaats op school te garan-
deren. In grote steden als Ant-
werpen, Brussel en Gent zul-
len op korte termijn scholen
bijgebouwd worden, omdat de
bevolking enorm stijgt.

Antwerpen krijgt het grootste
deel van de koek. ‘Maar zoals
altijd wordt over de scholen in
de Vlaamse rand met geen

woord gerept’, klinkt het bij
Vlaams volksvertegenwoordi-
ger en gemeenteraadslid in
Kraainem Luk Van Biesen
(Open). ‘Ook daar is een grote
nood aan extra investeringen
in het Nederlandstalige onder-
wijs.’

Om zijn standpunt kracht bij
te zetten, heeft Van Biesen alle
gegevens van de voorbije tien
jaar opgevraagd bij de ver-
schillende scholen in de zes
faciliteitengemeenten. ‘Daar-
uit blijkt dat de Nederlandsta-
lige scholen het verrassend
goed doen. 2939 volgen Frans-
talig onderwijs en 3695 kinde-
ren volgen Nederlandstalig
onderwijs in de faciliteitenge-
meenten. Dat is 55,7 procent
van het totaal aantal school-
gaanden. De voorbije tien jaar
is het aantal leerlingen dat

school loopt in het Nederlands
gestegen met 442 leerlingen.
In het Franstalig onderwijs
zijn er de voorbije tien jaar
107 leerlingen bijgekomen.
Wij kunnen die toename al-
leen maar toejuichen. Alleen
als we de kinderen in de brede
rand rond Brussel zowel in het
kleuter-, het lager als het mid-
delbaar onderwijs in Neder-
landse scholen krijgen kunnen
we de inburgering verder zet-
ten en ondersteunen we het
Nederlandstalige karakter van
de rand rond Brussel.’

Helaas kampen de scholen
met een capaciteitsprobleem
en daar pleit Van Biesen pleit
bij de Vlaamse regering om
ook snel te investeren in scho-
len van de faciliteitengemeen-
ten.

‘Wij wenden ons tot de
Vlaamse regering omdat we
maar wat vaak te maken krij-
gen met de onwil van de
Franstalige meerderheden. Zo
werd zopas een leerlingenstop
aangekondigd in twee scholen
in Sint-Genesius-Rode. Dat
was eerder ook het geval in
Kraainem, maar die beslissing
werd uiteindelijk terugge-
draaid en er kwamen contai-
nerklasjes. Maar dat mag geen
permanente oplossing zijn. De
Vlaamse gemeenschap kan
meer doen dan toekijken. In
de eerste plaats moet een en-
veloppe geopend worden voor
nieuwbouw in scholen in de
zes in het Nederlandstalige
onderwijs.’

Het Nederlandstalig
onderwijs in de facili-
teitengemeenten zit in
de lift. Dat blijkt uit
een rondvraag van
Vlaams volksvertegen-
woordiger Luk Van
Biesen (Open VLD) die
nu pleit voor snelle
investeringen in de
infrastructuur van de
Nederlandstalige scho-
len.
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Steeds meer leerlingen kiezen
voor Nederlandstalige scholen
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Volksvertegenwoordiger

We krijgen maar wat
vaak te maken met de
onwil van de
Franstalige
meerderheden

Volksvertegenwoordiger Luc
Van Biesen. Foto: BELGA

Scholennood in
Vlaamse rand

LENNIK De Lennikse ge-
meenteraad zal het een tijdje
zonder Jasper De Bruyn
(N-VA-Lennik2) moeten doen.
Hij vertrekt voor vier maan-
den naar Australië. In afwach-
ting van zijn terugkeer wordt
hij vervangen door Lien De
Slagmeulder. Zij is twintig jaar
en volgt een opleiding Vast-
goed.

Jasper De Bruyn is gebeten
door de politieke microbe,
maar hij combineert zijn enga-
gement wel met zijn studies
hotelmanagement. ‘Dit acade-
miejaar krijg ik de kans om
naar Australië te gaan en daar
stage te lopen’, zegt De Bruyn.
‘Dat is niet alleen een unieke
kans, het is ook bijzonder be-
langrijk voor het beroep dat ik
later wil uitoefenenen. Weige-
ren is geen optie, vooral omdat
ik dit academiejaar mijn ba-

chelor wil afsluiten. En dus
vertrek ik tot 4 juni. Dat is in-
derdaad vervelend, want op
die manier mis ik vier ge-
meenteraden. Maar in augus-
tus neem ik mijn functie als
gemeenteraadslid terug op. In
afwachting zal ik natuurlijk al-
le dossiers blijven volgen.’ (lsg)

Jasper De Bruyn. Foto: lsg

Raadslid gaat vier maanden
studeren in Australië

‘Om alle misverstanden te
vermijden, wil ik toch nog
eens onderstrepen dat niet alle
activiteiten betalend zijn. Eer-
der was die indruk nochtans
gewekt door de tussenkomst
van een collega-gemeente-
raadslid. Voor alle duidelijk-
heid: de zogenaamde doorlo-
pende animaties en de slot-
show zijn en blijven gratis.
Iedereen kan daar een hele
dag aan deelnemen, zelfs de
toevallige bezoeker. Ook het

materiaal is gratis. Het zijn
dus enkel de workshops en de
voorstellingen waarvoor be-
taald moet worden.’

De workshops draaien rond
knutselen, bloemschikken,
muziek, acteren, voorlezen,
schilderen en boetseren. Daar-
naast zijn er ook vertelmo-
menten en theatervoorstellin-
gen. ‘Nieuw dit jaar is de rust-
gevende yogasessie voor
baby's en peuters’, voegt Ca-
rels eraan toe.

Omdat de plaatsen voor de
workshops beperkt zijn, is
snel reageren en reserveren de
boodschap. Wie vijf euro be-
taalt -leden van de Gezinsbond
betalen vier euro- mag kiezen
uit één of meer activiteiten.
Ook ouders en begeleiders
moeten hiervoor betalen. Wie
meer details wilt vernemen
over de voorstellingen en de
workshops kan terecht op

www.kinderhoogdag.be.
Inschrijven kan via e-mail

naar kinderhoogdag@galmaar-
den.be of telefonisch op num-
mer 054/51.61.60. (lsg)

Workshops op hoogdag voor kinderen

Schepen Claudine Carels Foto: lsg

GALMAARDEN In Gal-
maarden is men volop bezig
met de voorbereidingen
van de Kinderhoogdag.
‘Tien maart moet een cul-
turele hoogdag worden
voor kinderen van drie tot
twaalf jaar’, zegt schepen
van cultuur Claudine Ca-
rels (CD&V).

Het bestuur van Roosdaal is
op zoek naar kandidaten voor
een gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening.
Daarmee past het bestuur de
Vlaamse Codex toe. De com-
missie zal uit tien leden be-
staan. Dat heeft de gemeente-
raad beslist. Naast vier des-
kundigen worden zes leden
gezocht die moeten komen uit
verenigingen voor milieu- en
natuur, werkgevers of zelf-
standigen, handelaars, land-

bouwers, werknemers, jeugd,
de socio-culturele, economi-
sche en vastgoedsector. De
commissie zal advies geven
over het gemeentelijk ruimte-
lijk structuur- en uitvoerings-
plan, over planologische attes-
ten en nog vele andere zaken.
Bij de samenstelling zal reke-
ning gehouden worden met
een evenwichtige vertegen-
woordiging van mannen en
vrouwen. De schriftelijke kan-
didaturen moeten ten laatste
op 14 maart ingediend zijn bij
het college van burgemeester
en schepenen. Naast de kandi-
daten moeten de verenigingen
ook een plaatsvervanger aan-
duiden. Meer info bij Filip
Uyttersprot op het nummer
054/89.13.34 of bij Christine
Timmermans op het nummer
054/89.13.37. (lsg)

Leden gezocht voor commissie
ruimtelijke ordening
ROOSDAAL Het gemeente-

bestuur zoekt kandidaten
voor de commissie ruimte-
lijke ordening. De leden
worden gerekruteerd uit
alle lagen van de bevolking.
Ze moeten advies uitbren-
gen over allerlei plannen
en projecten.

HALLE

Kaarslichtdiner in Zonnig Huis
Veertien koppels in het zorgcentrum Zonnig Huis genoten bij
kaarslicht aan een tafeltje voor twee, nog eens volop van elkaars
aandacht bij een driegangenmenu. ‘Een leuk initiatief’, zo von-
den Marie-Louise Desmedt (92) en Maurice (91). ‘We gingen
vroeger ook vaak samen uit eten als we iets te vieren hadden.’
Bij het merendeel van de koppels woont slechts één van de twee
in het zorgcentrum. (idh)

HET NIEUWSBLAD DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 27HET NIEUWS UIT UW STREEK

PAJOTTENLAND

BP

HALLE Fietspunt Halle
heeft dit jaar wat te vieren. Al
tien jaar staan hier dagelijks
een tiental mensen in voor het
uitbaten van de bewaakte fiet-
senstalling aan het station.
‘Zeggen dat alles begonnen is
met een simpel ideetje van
Hans Bom, begeleider van de
Fietsherstelplaats die Groep
Intro in 1995 had opgericht in
Halle om langdurig werklozen
terug arbeidsvaardig te maken
via het leren herstellen van
fietsen’, zegt coördinator Jan
Depester. ‘De idee was om aan
het station van Halle in de ou-
de gebouwen van Berckmans
een bewaakte fietsenstalling

aan te bieden. Ondertussen
konden een aantal werkne-
mers hier ook wat fietsen her-
stellen en hadden we meteen
een nieuw project in de socia-
le economie. Via de fietsen-
stalling konden we mensen te-
rug arbeidsvaardigheden en
-attitudes aanleren die ze on-
derweg verloren waren. In
2003 zijn we gestart met 20
fietsen in de stalling. Nu zit-
ten we er dagelijks aan meer
dan 300’, aldus Jan Depester.

‘De idee van een bewaakte
fietsenstalling sloeg in Halle
meteen aan. Het gaf heel wat
pendelaars een veilig gevoel.
Colruyt stapte ook meteen
mee in ons verhaal en gaf ons
opdracht om hun fietsenpark

van hun werknemers te bewa-
ken. Zo hadden we meteen de
handen vol. Intussen werd de
Fietshal van toen omgevormd
in officieel Fietspunt. Groep
Intro baat inmiddels nog der-
gelijke Fietspunten uit in
Londerzeel, Vilvoorde, Liede-
kerke en Asse. Het Fietspunt
kreeg in Halle ook de Blue
Bikes van de NMBS in beheer,
de leenfietsen die men aan de
stations kan ontlenen voor
een bepaalde duur om de
streek te verkennen, te gaan
solliciteren en zo meer. In
2006 groeide uit de Fietshal
ook het initiatief van
Bike&Mail. Onze mensen
brengen op vraag van gemeen-
tebesturen, verenigingen, be-
drijven en dergelijke met de
fiets deur aan deur drukwerk
rond.’

‘Onze fietsenstalling op het
Stationsplein is te klein ge-
worden. Colruyt wil hier graag
nog meer bedrijfsfietsen stal-
len. Daarom schakelt het be-
drijf over op plooifietsen om-
dat die ruimtebesparend zijn.

We kijken uit naar uitbreiding
maar dat is niet zo simpel in
deze buurt’, aldus Jan Depes-
ter.

‘Ondertussen onderhandelen
we met de nieuwe gemeente-
besturen nieuwe contracten
voor hun drukwerk om via
Bike&Mail bij hun burgers te

bezorgen. Een aantal vragen
moeten we noodgedwongen
afhouden omdat we als bedrijf
in de sociale economie afhan-
gen van subsidies.

Een job bij Groep Intro blijft
slechts een tussenstap naar
een echte job in het reguliere
arbeidscircuit.’

Fietspunt breidt uit

Deze ploeg bewaakt en herstelt fietsen aan het Stationsplein. Foto: idh
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Onze fietsenstalling
op het Stationsplein is
te klein geworden

Precies tien jaar geleden
vatte Groep Intro de idee
op om aan het station in
Halle fietsbewaking te kop-
pelen aan sociale economie
waarbij langdurig werklo-
zen nieuwe kansen krijgen.
De balans is meer dan posi-
tief.

INGRID DEPRAETERE

‘Ik ben gek op dansen. Ik
zou het elke dag willen doen
als ik mocht.'’ Victorine heeft
een brede glimlach op het ge-
laat. Samen met haar vriend
Coike leeft ze zich helemaal
uit op de oude hit Born to be
alive. ‘Zeg, wij mogen ons
toch ook wel eens amuseren
zeker’. Beiden zijn mentaal
gehandicapt. Ze verdwijnen
opnieuw in de bonte bende
dansers: de meesten hebben
een mentale handicap, som-
migen zitten in een rolstoel.

‘Jammer genoeg krijgen deze
mensen niet dikwijls de kans
om zich zo uit te leven’, zegt

Melissa Kestemont van de
dienst sociale projecten van
de stad Halle. ‘Precies daar-
om zijn we met de stad en
Groep Intro elf jaar geleden
met het Valentijnsbal gestart.
Met stijgend succes want als
het plezant is, gaat het snel
rond in het wereldje. We krij-
gen hier ook mensen van
Aalst tot Vilvoorde over de
vloer.

‘Het grote verschil met een
gewone fuif is dat dit feest
om 20uur begint. Bij de eer-
ste noot muziek staat de
dansvloer helemaal vol. Dat
blijft zo, met het gevolg dat
iedereen om middernacht uit-
geput op zijn stoel neerploft.
De niet alcoholische dranken
scoren het best. Op onze fuif
zijn niet de dj's koning maar
beslissen wel de fuivers wel-
ke muziek er gedraaid wordt.
En ja, ook hier worden er al
eens koppeltjes gevormd’, la-
chen de medewerkers.. (idh)

Swingen op het bal voor
mensen met een handicap

Er zijn weing dansfeesten voor mensen met een handicap. Foto: idh

BUIZINGEN Bijzonder uit-
gelaten en enthousiast: zo
stonden meer dan 250 per-
sonen met een handicap op
de dansvloer in zaal Lin-
dengroen in Buizingen op
de elfde editie van het Va-
lentijnsbal.


