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Gemeente en Plantentuin hebben ‘eerste positief gesprek’

Hetgemeentebestuurheeft eeneerstege-
sprekgehadmetdedirectievandePlan-
tentuin.Overdegratis toegangvoorMei-
senaren is ernoggeenakkoord,maarer
werdenwelal tweeandereconcrete resul-
tatengeboekt. Zowordtdenaamgewij-
zigdvan ‘NationalePlantentuin’naar
‘PlantentuinMeise’. Ten tweedeblijft ook
de toegang langsdekantvanMeisedorp
behoudenals ingang.Een tweedeont-
moeting isgeplandeindmei.

Steven Dessein werd begin vorig jaar, in
navolging van Jan Rammeloo, waarne-
menddirecteurvandeNationalePlanten-
tuin. Meteenwerd ook de oude regeling,
waarbij inwoners van Meise gratis toe-
ganghadden, opdehelling gezet. Het ge-
meentebestuur van Meise hoorde het in
Keulen donderen, want de Meisenaren
kondenal jarenopdat voordeel rekenen.
Uiteindelijk stelde de Plantentuin de ge-
meentevooromalle inwoners1,2euro te
laten betalen voor één jaar gratis toe-
gang.Voor18.500inwonerskomtdatneer
opeentotaalvan22.200euro.StevenDes-

seinmaaktewelduidelijkdathetvoorstel
niet tenemenof te latenwas.

Nieuwe naam

«Hetwas een heel positief gesprek», zegt
de bevoegde schepen Marcel Belgrado
(CD&V). «Maarwatde toegangsprijs voor
onze inwonersbetreft, zijnweernogniet
uit. De Plantentuin heeft duidelijk ook
geld nodig. Dat ze ‘PlantentuinMeise’ als
naam gaan officialiseren is mooi», vindt
hij. «Zij krijgenblijkbaar in depraktijk nu
ook vaak al telefoon vanuit bijvoorbeeld
de VS waarbij toch al steeds verwezen

wordt naar ‘Plantentuin Meise’ en niet
naar ‘Nationale Plantentuin’. Dat de toe-
ganglangsdekantvanMeisedorpbehou-
den blijft, is een ander positief punt. De
oranjerieophetgrondgebiedvandePlan-
tentuin is langs die kant ook veel beter te
bereiken dan langs de hoofdingang. Dat
speelt tochallemaalmee.Zijbeseffenook
dat ze baat hebben bij een goede ver-
standhouding met ons.» Oppositiepartij
Groen overhandigde gisteravond op de
gemeenteraad een petitie met 1.500
handtekeningenomdePlantentuingratis
tehoudenvoorMeisenaren. (DBS)

MEISE

PAROCHIEWIL SOCIALE BESTEMMINGVOOR LEEGSTAAND KLOOSTER

«Perfecte woning voor mindervaliden»

STEENHUFFEL

DIMITRI BERLANGER

Nadeafbraakvanhetoudekloos-
ter in Steenhuffel liet de congre-
gatievanO.L.V. vanZevenWeeën
enkele jaren geleden een nieuw-
bouw optrekken aan de Van
Doorselaerstraat.Eenkleinaantal
bejaardezustersheeftdeverhuis
naar dit moderne complex nog
kunnen meemaken, maar sinds
hetvertreknaarhet rustoordvan
delaatstezusterstaathetgebouw
leeg.
De parochie van Steenhuffel
wenst nu het 11 jaar oude ge-
bouweennieuwebestemmingte
geven waardoor een einde moet
komen aan de leegstand. «Er
wordt gekozen voor een sociaal

project dat volledig in de lijn ligt
van het engagement dat de zus-
ters generaties lang in Steenhuf-
fel aan de dag hebben gelegd.
Daarmee willigen we ook de
wens van de kloosterzusters in»,
zegt parochieverantwoordelijke
JosDeMesmaecker.

Comfortabel gebouw

In eerste instantiewordt de kans
gegevenaanprojectenrondmen-
sen met een beperking. «Het
comfortabelekloosterkanzoeen
woonhuis worden waarin een
achttalvolwassenpersonenquasi
zelfstandig hun intrek kunnen
nemen.Zijzoudendanassistentie
krijgen voor hun dagdagelijkse
activiteiten. De bewoners kun-

nen in het comfortabele gebouw
een eigen kamer betrekken met
aanleunend sanitair en badka-
mer.Beneden isereengrote leef-
ruimte, een keuken, berging, ve-
randa en grote tuin. Het moet
gaan ommensen die in staat zijn
om zelf verantwoordelijkheid te
dragenvoorhunlevenendiezich
wensen te integreren in het

dorp», verteltDeMesmaecker.De
parochie geeft dan ook de voor-
keur aan een sterk lokale veran-
kering van zo’n sociaal project.
«De parochie meent dat dit pro-
ject talvanpositieveeffectenkan
teweeg brengen voor de lokale
gemeenschap. Via vrijwilligers,
familieleden en sympathisanten
willenwe iedereenbetrekkenbij

het nieuwe zorgcentrum», geeft
DeMesmaeckermee.
De parochie blijft eigenaar en is
bereidhetpand inerfpacht tege-
ven. In dat kader lopen er mo-
menteel verkennende gesprek-
kenmet een tweetal officieel er-
kendeorganisatiesdieeldersook
al ervaring hebben opgedaan in
degehandicaptenzorg.

Parochieverantwoordelijke JosDemesmaecker bij het onbewoonde klooster Foto Lukas

De nieuwbouw van het klooster, waarin tot voor

enkele jaren bejaarde zusters verbleven, krijgt

een nieuwe bestemming. Sinds de laatste zuster

naar een rusthuis vertrokken is, staat het rela-

tief nieuwe gebouw leeg. De parochie overweegt

om het om te bouwen tot woonhuis voormensen

met een handicap. «We verkiezen een sociaal

project dat het engagement van de zusters ver-

der zet», reageert parochieverantwoordelijke

Jos DeMesmaecker.

VILVOORDE
Auto botst

op rotonde

In Vilvoorde is een auto giste-
renochtendrond6.30uurtegen
een rotonde gereden op het
kruispunt van de Luchthaven-
laan met de Woluwelaan. De
34-jarige bestuurder uit Grim-
bergen raakte lichtgewond. Hij
werdovergebrachtnaarhetzie-
kenhuis. (ABH)

ZEMST
Gemeente nodigt

anderstaligen uit

voor ontbijt

DegemeenteZemst isvolopbe-
zig aan de uitwerking van het
integratiebeleidsplanennodigt
daarom anderstaligen uit voor
een ontbijtsessie. Bedoeling
daarvan is bij de deelnemers te
polsennaar hun ideeënen sug-
gesties rond het integratiebe-
leidsplan. Ze worden ook met-
eenuitgenodigd omals vrijwil-
liger mee te werken aan ge-
meentelijke (integratie-)initia-
tieven. Het integratiebeleids-
planmoet anderstalige nieuw-
komers beter betrekken bij lo-
kaleactiviteitenenzode inbur-
geringvlotter latenverlopen.Er
wordt momenteel ook onder-
zocht of er een lessenpakket
rondverschillendethema’saan
anderstalige sociale huurders
aangebodenkanworden. (RDK)

HOEILAART
Tournee Zjef

Vanuytsel

is uitgesteld

Omwillevanmedischeredenen
is de tournee ‘Lief en Leed’ van
ZjefVanuytselenMichelineVan
Hautem verplaatst naar 2014.
Zjef Vanuytsel moet een drin-
gendeheelkundige ingreepon-
dergaan. Dit betekent dat het
geplande optreden op vrijdag
24 mei in GC Felix Sohie niet
doorgaat. Het gemeenschaps-
centrum laat weten dat ieder-
een die al een ticket heeft ge-
kocht wordt terugbetaald.
Wanneer Zjef Vanuytsel weer
op de been is, wordt opnieuw
eenoptredenvastgelegd. (SDNB)

Zo’n60mensen die een ‘Airport JobPass’wisten te

bemachtigen, bezochten gisteren de luchthavenbedrijven. Lukas

Sollicitanten dingen naar job op luchthaven

ZAVENTEM

Zo’n 60 mensen hebben gisteren
gesolliciteerdbijzevenluchthaven-
bedrijven. Opmerkelijk: alle sollici-
tantenhaddeneenAirport JobPass
opzak,diezekregennadeopleiding
‘Ik wil werken op een luchthaven’.
«Tijdensdieopleidingkwamenzete
wetenhoehetisomtewerkenopde
luchthaven», zegt Cliff Van Craen
vanVokaHalle-Vilvoorde.
Er waren onder meer sollicitaties
voor restaurantmedewerker, bar-
medewerker, medewerker techni-
sche dienst, receptionist, shuttle
chauffeur, nachtreceptionist, aan-
koper, bewakingsagent, lader-los-
ser en check-in bediende bij Auto-
grill, Aviapartner, Crowne Plaza,
G4S,TCRenVanDerValk. (RDK)

LEUVENSESTEENWEG NIET LANGER AUTOVRIJ
De Leuvensesteenweg is binnen-
kortniet langerautovrij.Dit lieten
BrigitteGrouwels, Brusselsminis-
ter vanOpenbareWerken enVer-
voer,enEmirKir,burgemeestervan
Sint-Joost, gisteren weten. Het
plankrijgtalvastheelwatkritiekte
verduren.
Deplannenvoordeheraanlegvan
de Leuvensesteenweg en de Scal-
quinstraatzijnbekend.Hetproject
‘Walking Madou’, waar de auto-
vrije Leuvensesteenweg centraal
deelvanuitmaakt,wordtnuzeker
begraven. Beide straten zullen
eenrichtingsverkeertoelaten.Inde

Scalquinstraat worden in beide
richtingenbusstrokenvoorzien.
«Het is een gemiste kans voor de
gemeente», laat Brussels staats-
secretaris Bruno De Lille (Groen)
weten. «Het compromis betekent
een terugkeer naar de oude pro-
blematische situatie. Het is dan
ookbizardatdeburgemeester dit
nieuwe plan naar voor schuift, wij
vondenhet initiëleplaneenbetere
oplossing.»
Frederic Roekens, gemeente-
raadslid Ecolo-Groen, noemt de
heraanlegeen‘pseudo-oplossing’,
omdatdevoetgangerszonewordt

afgevoerd enhet transitprobleem
niet opgelost wordt. Zo worden
bewoners volgens hem niet be-
schermd.
Grouwelsvindtdeplannenwél een
stap vooruit. Door de heraanleg
wordt er volgens haar 80 procent
van de ruimte vrijgemaakt voor
voetgangers, tegenover 20 pro-
cent voor verkeer. Bovendien
houdtditplanookrekeningmetde
leefbaarheid voor de bewoners
vandeScalquinstraat.Hetverkeer
moet niet langer alleen door deze
straat, waardoor er een beter
evenwichtontstaat. (SDNB)
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Philippe Van Loo kent vandaag zijn straf

DeadvocatenvanPhilippeVan

Loo (50)pleittengisteren -overi-

gens tegendezinvandebeschul-

digde -dathij onderonweer-

staanbaredwanghandelde.Bij

het terpersegaanwasernog

geenconsensusbijde juryover

devraagofhij schuldig is aande

doodslagopzijnvrouwVeraWil-

lems (51).

SvenMary enNathalie Buisseret,
de advocaten van Van Loo, haal-
denvoordeberaadslagingvande
jurynogallesuitdekastomde12
juryledenervanteovertuigendat
Van Loo ‘een kortsluiting’ had
toenhijzijnvrouwtelijf ging.Op-
vallendwas dat Van Loo zelf niet
wilde dat zijn advocaten de arti-
kel van de onweerstaanbare

BeschuldigdePhilippe
VanLoo. Foto Baert

dwang inriepen, maar ze deden
hettoch.VanLoobeweerdegedu-
rende het hele proces dat hij een
drink met collega’s verliet en
naar huis ging nadat zijn vrouw
hem had gebeld en hem verwij-
tenhadgemaakt.Thuisgekomen
zou zij hem een klap gegeven
hebben,waarnabijhemallestop-
pen doorsloegen. Ook de psychi-
aters ondersteunden deze stel-
ling.

Alcohol
«Deoorveeg van zijn vrouwdeed
alle opgekropte emoties en frus-
traties losbarsten, zodat het on-
derbewustehetoverneemtenhij
de controle verliest», haalde de
strafpleiter uit. «Alcohol kan een
element geweest zijn, maar dat
staat niet vast. Bijgevolg blijft er
twijfel, die in het voordeel van
VanLoomoet spelen».

Voor de burgerlijke partijen en
Advocaat-Generaal Erauw be-
stond er geen twijfel over de
schuld van Van Loo. Volgens hen
brachtVanLoozichdoorhetdrin-
ken van alcohol zelf in een toe-
standwaarin hij de controle ver-
loor. Volgens de toxicoloog had
de beschuldigde die bewuste
avond namelijk zo’n negen pin-
tenbiergedronken.
De beraadslaging startte giste-
renavond pas om haf acht. Het
feit dat de jury zo langmoest be-
raadslagen over de schuldvraag,
wijst erop dat er geen eensge-
zindheid was over de toepassing
vanartikel71,datvandeonweer-
staanbaredrang.Overwelkestraf
Van Loo krijgt als hij schuldig
wordt bevonden,wordt vandaag
beslist nadat de Advocaat-Gene-
raalendeverdediginghebbenge-
pleit overde strafmaat. (WHW)

VILVOORDE

ETTERBEEK
Jongeman
bevangen door CO
In Etterbeek is gisteren om
15.30uureenjongemanbevan-
gengeraaktdoorCO.Dehuisge-
noot van het slachtoffer trof
hem bewusteloos aan toen hij
thuiskwam. De brandweer van
Brussel kwam ter plaatse. De
jongemanwerdmet de zieken-
wagen afgevoerdnaar hetmili-
tair hospitaal in Neder-Over-
Heembeek. De oorzaak van de
CO-vergiftiging ligt bij een
slechtwerkendeverwarmings-
ketel.Degastoevoerwerdvoor-
lopigverzegeld. (ABH)

JETTE
Politie pakt twee
oplichters op
In de Sint-Pieterskerkstraat in
Jette heeft de politie gisteren
twee oplichters opgepakt. Ze
belden bij de mensen aan en
probeerden hen steunkaarten
voor het zogezegde bal van de
brandweer te verkopen. Het
gaatomtweemannenvan38en
57jaaroud.Zezijnreedsgekend
voorgelijkaardigefeiten.Zezijn
ter beschikking gesteld van het
Brusselsparket. (ABH)

SCHAARBEEK
Zesmaanden cel
voor bezit speed
AbdelhamidM. (32)uit Schaar-
beek is in de correctionele
rechtbank van Dendermonde
veroordeeld tot zes maanden
gevangenisstraf voor drugsge-
bruik.Hijmoetookeeneffectie-
veboetevan5.500eurobetalen.
De man moest zich voor de
rechter verantwoorden omdat
hij in de periode tussen januari
en november 2011 regelmatig
speedopzakhad.Hij liepuitein-
delijk tegende lampinAalst.M.
daagdenietoptijdensdezitting
om zich te verantwoorden en
werddanookbijverstekveroor-
deeld. (DND)

BRUSSEL
Bankkaartdieven
krijgen celstraf
Twee Roemeense mannen zijn
veroordeeldtot12maandencel
voor de diefstal van vier bank-
kaarten van twee vrouwen en
het misbruik ervan. De feiten
daterenvannovember2012.De
mannengingenaandehaalmet
de bankkaarten van twee da-
mesuitNevele enSint-Truiden.
Kort nadien haalden ze geld af
in onder andere Brussel, Zout-
leeuw,AsseenZele totde limiet
bereikt was. Ze kochten ook
voormeer dan 1.500 euro siga-
retteninsupermarkten.Eénvan
de slachtoffers had nog niet
door dat ze van haar bankkaart
beroofd was, toen de politie
haar contacteerde. (ERS)

DE RING

DIMITRI BERLANGER

Socioloog Jan Hertogen ging na
hoeveel inwoners met een bui-
tenlandse nationaliteit er in de
verschillendegemeentenverblij-
ven. Daarvoor baseerde hij zich
op cijfers van de Integratiemoni-
tor (van januari 2011, red.).
InKraainemzijnervolgensdeso-
cioloog demeeste buitenlanders
ingeschreven, goed voor 28,99 %
vandetotalebevolkingvandege-
meente. Met 468mensen zijn de
Fransenerdegrootste groepbui-

tenlanders,gevolgddoorDuitsers
(383) en Italianen (370).
Kamerlid Luk Van Biesen uit
Kraainemkijkt niet op vande cij-
fers. «VoordeFransen isdenabij-
heid van de UCL waarschijnlijk
eenargumentomzichhierteves-
tigen», legthij uit. «DatKraainem
aantrekkelijk is voor buitenlan-
dershoeftniet teverbazen. Jeziet
hier in een groene residentiële
gemeente op amper zeven kilo-
meter van de Grote Markt van
Brussel enopvijfminutenvande
luchthaven.» Toch heeft Van Bie-

senookzijnbedenkingen
bij die almaar toene-
mende ‘vervreem-
ding’. «DeVlamingen,
die nog 15 % uitma-
ken, komen steeds
meer in de verdruk-
king.Hetsociaalweef-
sel wordt hierdoor al-
maar meer aangetast. Dit
zou toch een aandachtspunt
voor de Vlaamse regering moe-
tenzijn.»

Internationale scholen
OokTervuren,met25,24%bui-
tenlandersenWezembeek-Op-
pem, met 22,36 %, horen bij de
topgemeenten. In Tervuren
hebben de Engelsen de boven-
toon(1.406),metdankaandena-
bijheid van de Britse en de Ame-
rikaanse school. InWezembeek-
Oppem zwaaien de Duitsers
(640) de plak. Daar heb jemet en
rond de internationale Duitse
school een echte gemeen-
schap met onder meer een
Duitse bakker en een bar.
Het gaat in het algemeen
voornamelijk om ‘expats’,
mensendiebijdeEuropese in-
stellingenwerken.
Dievind jeookvaakterug inOve-
rijse, met 19,82 % buitenlanders,
Zaventem,met 19,5 % buitenlan-
ders, en Hoeilaart, met 15,78 %
buitenlanders. In Zaventem zijn
de Duitsers (629) opnieuw het
best vertegenwoordigd, in de
twee druivengemeenten zijn dat
deNederlanders:1.238 inOverij-
se, 368 inHoeilaart.
In de andere randgemeenten lig-
gen de vreemdelingenaantallen
lager. In Vilvoorde is dat 12,62 %,
inMachelen11,3%eninWemmel
10,78%. InGrimbergenishetper-
centage buitenlanders onder de

Het percentage inwonersmet
een buitenlandse nationali-
teit is het hoogst inKraai-
nem, gevolgd door Tervuren

enWezembeel-Oppem.

NEDERLANDSE NATIONALITEIT IS BESTVERTEGENWOORDIGD IN RAND

In onze regio wonen demeestemensenmet een
buitenlandse nationaliteit in Kraainem. Tervu-
ren enWezembeek-Oppem volgen op de voet. De
grootste groep ‘buitenlanders’ in de rand rond
Brussel zijn Nederlanders. In liefst 7 van de 15
gemeenten in onze regio vormen zij de grootste
groep. Dat blijkt uit cijfers die socioloog Jan
Hertogen verzamelde voor alle Belgische ge-
meenten.

ASSISEN
Brussel

•BESCHULDIGDE:
PhilippeVanLoo
•SLACHTOFFER:
VeraWillems
•PLAATSVANDEFEITEN:
Vilvoorde
•DATUMVANDEFEITEN:
10november2006
•FEITEN:
PhilippeVanLoowurgtecht-
genoteenprobeertzicherna
vanhet leventeberoven
•ADVOCATEN:
SvenMaryenNathalie
Buisseret(verdediging);
TomBauwens,Saskia
KerkhofsenJohanDeSmet
(burgerlijkepartijen)
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Minister-presidentKris Peeters naast burgemeester JozefDe
Borger (links) en luitenantKeymolen (rechts). Foto Lukas

Kris Peeters brengt bezoek aan brandweer

Vlaamsminister-presidentKris
Peeters (CD&V) bracht gisteren
een bezoek aan de brandweer-
kazernevanLonderzeel.Omdat
hij bij ongevallenop11en18 ja-
nuari eerder dit jaar hulp bood
aan de slachtoffers, wilde de
brandweer hem te bedanken.
De minister-president besloot
daarop om de brandweerlui

LONDERZEEL

eensoptezoekeninhunkazerne.
«Ikstaversteldvandesnelheiden
professionaliteitvan jullieoptre-
den», reageerde Peeters. De Lon-
derzeelsebrandweerkonhetbe-
zoek vanPeeters erg appreciëren
en vond een luisterend oor voor
haargrieven.
Zo zorgt de A12 geregeld voor
moeilijkheden bij interventies.

Voor debrandweer is het onder
meer niet altijd even gemakke-
lijkomeenongevalaandedruk-
ke snelweg te lokaliseren.
«Mensen die de hulpdiensten
bellen, geven steevast disco-
theek Carré als referentiepunt
door omdat dat het meest her-
kenbare punt is in de buurt.
Maarvaak ishetdankilometers
verderopgebeurd», verteltKey-
molen. Daarom pleit de brand-
weer voor extra aanknopings-
punten.

Kleurenzones
«We denken daarbij aan kleu-
renzones waarnaar de mensen
kunnen verwijzen, vergelijk-
baarmetdesymbolendie jeaan
dezeeophet strandvindt», ver-
volgtKeymolen.«Opdiemanier
kan de beller de exacte locatie
preciezer doorgeven.» Peeters
beloofdenaafloopalvasteenen
ander te bespreken met Hilde
Crevits, Vlaams minister van
MobiliteitenOpenbareWerken
(CD&V). (ABH) Gelovigen van allerlei overtuigingen verzamelden omde imamte

herdenken, die een jaar geleden het leven liet bij de brand. Baert

Buurt herdenkt imamDahdouh

Gisterenavond ging de herden-
king van imam Abdullah Dah-
douh van start met een herden-
kingsdienst in Anderlecht. Pre-
cies een jaar geleden kwam de
imamomhet levenbij eenbrand
indeRidamoskee.
Deze werd aangestoken door de
soennitische Rachid El Boukhari,
die verklaarde angst te willen
zaaien in de sjiitische gemeen-
schap. De dader kon overmees-
terdworden,waardoorhetaantal
slachtoffers beperkt bleef. Voor
de imam kon helaas geen hulp
meer baten, de giftige rookwerd
hemfataal.
Gisterenwerdergebedenenwer-
denerkaarsjesaangestokendoor
gelovigenvanallerleiovertuigin-
gen.Alsblijkvansolidariteitwer-
den de klokken van de naburige
kerk geluid. De Brusselse politie
trofdenodigemaatregelenomde
veiligheid van de rouwenden te
garanderen. Op vrijdag is er een
bloedinzameling van het Rode
Kruis, zaterdag volgt er nog een
ceremonie. (SDNB)

ANDERLECHT

inwoners
zelfs slechts 7,86 %, in
Meise 5,19%, in Steenok-
kerzeel 4,99 %, in Londer-
zeel 2,48%en inZemst2,39%.
Over het algemeen valt op dat
onze noorderburen het best ver-
tegenwoordigdzijn inderandge-
meenten. Dat is het geval inOve-
rijse (1.238), Hoeilaart (368),
Meise (176), Zemst (171), Steen-
okkerzeel (98), Londerzeel (89)

Kraainem telt meeste buitenlanders

enKapelle-op-den-Bos (36).
«Dat de Nederlanders met veel
zijn, verbaast mij niet», reageert
burgemeester Marleen Mertens
(CD&V)vanMachelen. « Ik kener
zelf ookeenheel aantal.»

Brussels Gewest is nòg internationaler
InhetBrusselsGewestligthetpercentagebuitenlandersveelhogerdan
inde rand.Sint-Gillis spantdekroonmet liefst45,68%vreemdenatio-
naliteitenopzijngrondgebied.Fransenvormenerdehoofdmoot.Elsene
volgt op korte voet met 44,29%. Ook hier zijn de Fransen in demeer-
derheid. Etterbeekvolgtmet42,07%buitenlanders. InSint-Joost-ten-
Node,heeft40,22%vandeinwonerseenanderenationaliteit. InBrussel
stadisdat34,05%eninSchaarbeek33,16%.HiernavolgenSint-Lamb-
rechtsWoluwe, met 32,11% buitenlanders, Sint-Pieters-Woluwemet
32%enVorstmet31,3%.HetminstaantalbuitenlandersvindjeinSint-
Agatha Berchem (16,5%). Ook Ganshoren (17,56%) enWatermaal-
Bosvoorde(17,53%)scorenrelatief laag. (DBS)


