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Wezembeek-Oppen voor een
brandje in een vuilnisbak. Het
vuur was al gedoofd toen de
brandweer ter plaatse kwam.
(ABH)

Het nieuws over de nakende sluiting slaat bij heel wat klanten in
als een bom. «We hebben al geen
beenhouwer en geen bakker
meer en nu nemen ze ook nog

.

van BNP Paribas Fortis,
werkte, begrijpt niet dat het
toor in Melsbroek moet verd
nen. «Een paar maanden gel
bracht ik al mijn bankzaken

KRAAINEM

OPEN-fractie wijst meerderheid
op verval gemeentelijke gebouwen
Volgens de OPEN-fractie doet de
Franstalige meerderheid onvoldoende om de gemeentelijke
gebouwen in ere te houden.
«Onder meer het in verval geraakte balkon van de ingang van
het OCMW-gebouw is daar een
voorbeeld van», zegt raadslid
Joost Vanfleteren. Enkele weken
geleden kwamen er zelfs brokstukken steen naar beneden en
werd de plek afgezet met nadar-

hekken en wit-rood lint. Daarnaast is er ook de zeer slechte
staat van de muur aan de parking
achter het gemeentehuis. De herstelling blijft maar uit. Vroeg of
laat stort deze muur in en valt
deze op het voetpad. Hopelijk zijn
er dan geen voetgangers of spelende kinderen in de buurt.» Vanfleteren haalt ook nog het Vredesmonument ter ere van de oorlogsslachtoffers aan. «Ook hier
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tien jaar om mijn pensioen op te
halen. Een wagen heb ik niet en te
voet naar het filiaal in Steenokkerzeel, dat op vier kilometer van
hier ligt, is ook geen optie. Eerder

Joost Vanfleteren toont de schade aan
het balkon van het oude gemeentehuis. Foto Lukas

zijn grote brokken bepleistering
losgekomen.»
De schepen van Patrimonium
Olivier Joris erkende de problemen. Hij liet verstaan dat de
werken «bij hoogdringendheid»
zullen gebeuren in 2014 als het
meerjarenplan is uitgewerkt.
OPEN-fractieleider Luk Van Biesen kaartte ook de zware tekortkomingen aan de elektrische installaties, de verwarming en het
sanitair aan die werd vastgesteld in de Vlaamse Jeugdclub
‘De Villa’. De schepen van Openbare Werken antwoordde dat
een budget van 65.000 euro is
voorzien en er een samenwerking met Eandis op stapel staat
voor een nieuwe stookinstallatie. De gunning zal gebeuren in
september van dit jaar maar de
werken zullen pas kunnen uitgevoerd worden in mei 2014.
De vernieuwing van de centrale
verwarming in het Nederlandstalig
ontmoetingscentrum
Cammeland is dan weer voorzien voor augustus. Hierdoor zal
het minstens één maand zijn
deuren moeten sluiten. (DBS)

	
  

TERVUREN

Drankverslaafde vertegenwoordiger
krijgt alcoholslot opgelegd
De Leuvense politierechter Kathleen Stinckens heeft voor de allereerste keer in haar carrière een
beklaagde veroordeeld tot een alcoholslot in de wagen.
«Een primeur. En ook één van de
eerste alcoholsloten die effectief
uitgevoerd kunnen worden
dankzij de nieuwe omkadering»,
aldus de politierechter. De bedenkelijke eer is weggelegd voor
een 50-jarige vertegenwoordiger
uit Tervuren met een drankprobleem. De man ging eind 2012 na-

dat hij onder invloed achter het
stuur was betrapt in therapie in
Halle en nadien ook in Kortenberg. Dat stemde de politierechter gunstig aangezien de man
hard werkt om zijn drankprobleem aan te pakken. In die zin
kon de rechtbank de vraag van de
verdediging volgen om de beklaagde niet nog dieper in de
grond te duwen.
«Een alcoholslot is de oplossing.
Dat kost wel 1.700 euro voor de
aankoop en de installatie. En dan

zijn er nog de kosten voor het opvolgingsprogramma, zowel technisch als psychologisch.» De beklaagde mag nu een jaar lang enkel met wagens rijden die voorzien zijn van een alcoholslot. Verder kreeg de vertegenwoordiger
ook nog een boete van 2.400 euro
met uitstel. Tot slot legde de
rechtbank een rijverbod van drie
maanden op, waarvan twee met
uitstel. Hij moet ook slagen in medische en psychologische proeven. (BMK)
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