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BRUSSEL-NOORDRAN

Kraainem draait op voor
niet-benoeming Caprasse
De belastingbetaler zal
niet opdraaien voor de
advocatenkosten van
ex-burgemeester
d’Oreye de Lantremange in het dossier rond
onregelmatigheden bij
het versturen van de
oproepingsbrieven. De
advocatenkosten voor
Véronique Caprasse
worden wel vergoed.

Ex-burgemeester moet
advocatenkosten zelf betalen

KRAAINEM Het bestuur
van de gemeente in Kraainem
draait op een laag pitje. Maar
ondertussen wordt er wel
druk gepalaverd over de advocatenkosten met betrekking
tot de dossiers rond de nietbenoeming van burgemeester
Véronique Caprasse (FDF) en
de onregelmatigheden bij het
versturen van de oproepingsbrieven door oud-burgemeester Arnold d’Oreye de Lantremange (FDF). Beide gemeentebestuurders wilden de
advocatenkosten op de gemeente verhalen.

Advocaten
Vlaams minister van bestuurszaken Geert Bourgeois
(N-VA) oordeelde ondertussen dat het gemeentebestuur
van Kraainem de advocatenkosten van van het beroep dat
Arnold d’Oreye de Lantre-

Luk Van Biesen. Foto: if

magne bij de Raad van State
instelde tegen het feit dat deze hem als schepen drie
maanden schorste, niet mag
betalen. De kosten voor de
raadsman die Caprasse betaalde in het het geding dat zij
instelde tegen de beslissing
van Bourgeois om haar niet te
benoemen als burgemeester
van Kraainem, kunnen wel op
de gemeente verhaald worden.
De Vlaamse oppositiepartij
Open, die samen met Kraainem-Unie bij Bourgeois
klacht indiende tegen de gemeenteraadsbeslissing dat fa-

Véronique Caprasse. Foto: if

ciliteitengemeente Kraainem
voor de twee gevallen de advocatenkosten op zich zou nemen, reageert verdeelt. ‘Wij
zijn tevreden dat Bourgeois
de gemeenteraadsbeslissing
schorst met betrekking tot
het dossier van de oud-burgemeester omdat ‘het gemeentebestuur hier geen fouten
maakte en dit een sanctie betreft die werd opgelegd voor
handelingen die door hem
persoonlijk werden gesteld’,
klinkt het bij Luk Van Biesen
(Open).
Van Biesen betreurt echter
dat Bourgeois niet dezelfde

‘Lennert zit in een rolstoel en
we proberen geld bijeen te
krijgen voor de aankoop van
een speciale fiets’, vertellen
zijn ouders. ‘De rolstoel wordt
aan de voorzijde van de fiets
vastgehecht en wij kunnen er
dan mee rondrijden. Zo'n fiets

ASSE

Vier schapen
gestolen

In de Poel werden
nacht van donderda
dag vier schapen ge
een weide. (rds)
SINT-GILLIS

Nog steeds ge
verdachte in
het vizier na

Het Brusselse park
ten dat er nog steed
dachte is opgepakt
sier rond de vermoo
gees. Zaterdagochte
de dertiger om het l
hij werd neergestok
caféruzie. Dat gebeu
heropening van de P
Bar 2000 in de Rus
Het slachtoffer wer
uithaal geveld in de
en overleed onderw
het ziekenhuis. (rdb

De gemeenteraad van
Kraainem vergaderde
exact twaalf minuten
over de agenda
van de meerderheid
zich nu voelen.’
‘De gemeenteraad van Kraainem vergaderde exact twaalf
minuten over de agenda van
de meerderheid en anderhalf
uur over de bijkomende punten op de dagorde geplaatst
door de oppositie. Uit de antwoorden van diverse leden
van het college bleek dat
daags na het indienen van de
bijkomende punten het college plots in actie schoot.’

ASSE/BRUSSEL De liefdadigheidsvereniging
K.M.V.D.E.M.B helpt een
dertienjarige jongen uit
Asse met de aankoop van
een speciale fiets.

Speciale fiets

Tijdens graafwerk
tuin van een wonin
Brusselsesteenweg
woner zondag een o
Het zou gaan om ee
tiel uit de tweede w
log. De graafwerken
stilgelegd. Volgens
ningsdienst Dovo w
onmiddellijk ontplo
vaar. (rds)

LUK VAN BIESEN
(OPEN VLD)
Fractieleider Vlaamse
eenheidsfractie Open

Liefdadigheidsvereniging helpt jongen in rolstoel

In de schaduw van het Kasteel van Beersel kreeg de dertienjarige Lennert Valckenier
uit Asse zaterdag een cheque
van 250 euro overhandigd. Dat
geld kwam van de vereniging
K.M.V.D.E.M.B, wat staat voor
Koninklijke vereniging der
dragers van eretekens en medailles van België voor daden
van moed, van zelfopoffering
en menslievendheid.

Obus opgegra

beslissing nam ten aanzien
van de raadsbeslissing voor
Véronique Caprasse. ‘Het is
nu uitkijken naar het verdict
van de Raad van State in verband met de benoeming van
de burgemeesters. Hopelijk
komt er dan een einde aan de
burgemeesterscarrousel en
kan de gemeente op een normale manier bestuurd worden. De Franstalige meerderheid weigert immers de bevoegdheden onder de
schepenen te verdelen alsook
een beleidsplan op te stellen
zolang er geen volwaardige
burgemeester is en dat laat
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De brandweerkorp
Vilvoorde, Mechele
Haacht hebben gist
hun handen meer d
had met een aanzie
spoor. Dat werd opg
de Leuvensesteenw
Boortmeerbeek. Ee
gen reed er over een
maar daarbij was ee
plaat in de tank van
tuig terechtgekome
door er een lek onts
bestuurder reed via
nonlaan in Haacht d
van de E19 aan de S
laan in Weerde op.
weerkorpsen hadde
dig om de olie te ve
(rdb)

ASSE

Inbrekers
op drie plaat

De mensen van K.M.V.D.E.M.B
gaven een cheque aan
Lennert. Foto: ssj
kost wel 8000 euro, dus deze
cheque is meer dan welkom.
Ook worden er nog zakjes met
chocolade verkocht, en er
wordt ook nog geld ingezameld
met de loopactie ‘Running 4
Solidarity’ van de politie.’
De vzw had nog een andere
cheque van 250 euro klaarliggen. Die was bestemd voor het
Le Petit Pain du Coeur, een

winkeltje in de Pelikaanstraat
in Brussel. ‘Het is een winkel
die kledij en eetwaren aanbiedt aan minderbedeelden
voor een derde van de prijs’,
vertelt Alain Van Slambrouck,
schatbewaarder van de vzw.
‘Verder helpen ze ook mensen
met geldproblemen door hun
facturen te betalen.’
Verder werden er ook nog 21

eretekens en medailles uitgereikt. ‘Die erkenning is er voor
mensen die zorgen voor de
minderbedeelden in België,
onder meer door kledij en
voedsel in te zamelen’, zegt
Van Slambrouck. Wie Lennert
wil steunen, kan zakjes chocolade aankopen via
alain.van.slambrouck@telenet.be (ssj, hvdc)

In de nacht van vr
terdag waren er inb
pad in de Pastinake
de Potaarde. In de P
kenstraat werd via
venster ingebroken
ning en werden drie
een som geld, sport
en een schooltas ge
de Potaarde dronge
nen via een houten
de zijkant. Ze stalen
X5 van het gezin, pl
laptops, drie gsm’s,
een som geld. (rds)

