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WORDTVILVOORDE
DESLIMSTEGEMEENTE?
VILVOORDE Voor Vilvoorde zullenMa-
rianne Claessens, Joren Clauwaert en bur-
gemeester Hans Bonte (SP.A) de eer van
hun gemeente verdedigen. Voor u ze van-
avond aan het werk ziet, vuren we nog en-
kele vragen op hen af. Hebben jullie op
voorhand veel gestudeerd? ‘Niet echt’, zegt
Joren Clauwaert. ‘Wel met meer aandacht
dan gewoonlijk de kranten gelezen en naar
het nieuw gekeken om op de hoogte te zijn
van de actualiteit maar met lijstjes van bui-
ten leren heb ikme niet bezig gehouden
want je kan onmogelijk alles kennen.’
Zijn jullie iets verrassend te weten geko-
men over de gemeente? ‘Ik ben altijd al ge-
interesseerd geweest in mijn stad en dan
vooral in de geschiedenis ervan dus ik wist
er al veel over.Wat ik wel ben te weten ge-
komen, is dat de burgemeester een crème
van een vent is.’ En was hij ook een grote
hulp? ‘Hij is heel slim dus dat kwam goed
van pas. Maar hij was vooral belangrijk voor
de sfeer. Zo hebben we een aantal keer afge-

sproken voor onze deelname en hebben we
zelfs aan een quiz meegedaan ter voorberei-
ding van de Slimste Gemeente.’
Vonden jullie het een fijne ervaring? ‘Ab-
soluut. Dat kwam ook omdat we heel goed

overeen kwamen. Het is nu niet zo dat ik
een quizbeest ga worden.Wij spelen twee
keer per jaar meemet een quiz van het
jeugdhuis maar daar ga ik het toch bij laten
hoor.’ (sdz)

Lees meer op www.nieuwsblad/slimstegemeente

Voor Vilvoorde zullen Marianne Claessens, Joren Clauwaert en burgemeester
Hans Bonte (SP.A) de eer van hun gemeente verdedigen. Foto: if

Dit voorjaar nemen 81 gemeenten het te-
gen elkaar op in de televisiequiz De Slim-
ste Gemeente op Vier. Elke ploeg bestaat
uit drie kandidaten, waarvan de burge-
meester telkens de aanvoerder is.

MERCHTEM Voor de eer-
ste keer sinds de estafetteloop
22jaar geleden werd gestart,
zal de Roparun-karavaan, on-
der impuls van de Doorenlo-
pers en met de steun van het
gemeentebestuur, Merchtem
aandoen.

‘Op zondag 19mei, rond
20uur, verwachten we de
doortocht van team83, het
team waar Doorenlopers Jan
Vyt, Laetitia Sacré en Edwin
Van Hauwermeiren mee hun
schouders hebben onder ge-
zet’, zegt schepen voor Sport
Steven Elpers (Open VLD).
‘De Roparun is een fenomena-
le sportieve prestatie ten voor-
dele van kanker gerelateerde
projecten. Het is een estafette-
loop van meer dan 500kilome-
ter van Parijs naar Rotterdam

waarbij de lopers, in teamver-
band, geld inzamelen voor
kanker gerelateerde projec-
ten.’

Festiviteiten

‘De Roparun editie 2013
vindt plaats in het Pinkster-
weekend met de start op za-
terdag 18mei (in Parijs en
Hamburg) en finish op maan-
dag20 mei 2013 (in Rotter-
dam). Om team83 en de lopers
en sympathisanten van de 274
andere teams een hart onder
de riem te steken, organiseren
de Doorenlopers op het Mie-

regemplein in Merchtem ver-
schillende festiviteiten.’

Barbecue

‘Het startschot wordt op zon-
dag 19mei vanaf 17uur gege-
ven met een groots opgezette
barbecue. De eerste teams
worden rond 18uur verwacht.
Er is ook kinderanimatie en
diverse live bands zorgen voor
een feestelijke begeleiding van
de doortocht’, aldus de sche-
pen.
Iedereen is welkom om de lo-
pers te komen aanmoedigen.
De Roparun verzamelde vorig

jaar 5,5miljoen euro in. Dat
bedrag werd geschonken aan
kanker gerelateerde initiatie-
ven.
Ook de joggingclub Doorenlo-
pers Merchtem doet het in-
middels uitstekend. De club
werd tijdens de avondmarkt
vorig jaar opgericht en heeft
bij de begeleiding van de Start
to Run-actie van de gemeente
al meteen 295 deelnemers ver-
deeld over drie niveaugroepen.
Ze trainen telkens woensdag
en vrijdag vanaf 19.30uur en
zondag om 10uur. Ze legden
ook een Finse piste aan rond
het sportcomplex Dooren.

De joggingclub De
Doorenlopers bege-
leidt 295 deelnemers
van de Start to
Run-sessie en haalt
Roparun, een estafet-
teloop van Parijs naar
Rotterdam ten voorde-
le van kankergerela-
teerde projecten, op
19mei naar Merchtem.

JORIS HERPOL

Estafetteloop voor hulp aan kankerpatiënten

‘De Doorenlopers’ haalt
Roparun naar Merchtem

Voor de eerste keer sinds de estafetteloop 22 jaar
geleden werd gestart, zal de Roparun-karavaan,
onder impuls van de Doorenlopers en met de steun
van het gemeentebestuur, Merchtem aandoen Foto: jhpGroot feest voor

doortocht Roparun
op Mieregemplein

MERCHTEM
Pierre
De Coster
overleden
Pierre De Coster (79)
uit Ossel-Merchtem is
overleden in Aalst en
wordt in Ossel begraven
op 8mei om 10uur. Hij
zou op 6 juni dit jaar
80 jaar geworden zijn.
De man verloor onlangs
zijn boerderij met stal-
len in de Sint-Gudul-
adreef. Dat gebeurde tij-
dens een hevige brand
waarbij verschillende
schapen omkwamen.
(jhw)

ASSE
Wereldwinkel
gaat verhuizen
De Oxfam-wereldwin-
kel blijft op de Steen-
weg, maar zit vanaf sep-
tember in het winkel-
pand aan de overkant,
Steenweg62, naast de
bakkerij van Bart en
Tom Van Dooren.
De wereldwinkel moest
op zoek naar een nieuwe
locatie omdat de huidige
winkel aan de Steen-
weg47 na de zomer
wordt afgebroken. Ook
drie aangrenzende pan-
den verdwijnen.
Op zaterdag 22 juni van
10 tot 12uur wordt in de
oude winkel toelichting
gegeven over het nieuwe
winkelconcept en over
de werking van Wereld-
winkel Asse.
Mensen die interesse
hebben om mee te wer-
ken aan de inrichting
van de nieuwe winkel
contacteren Pol De
Smedt via
pol.de.smedt@telenet.be
of bellen naar
02-452.39.26. (rds)

ASSE
Steenweg vanaf
woensdag
onderbroken
De definitieve herstel-
ling van het wegdek aan
de Steenweg8, ter hoog-
te van de voormalige
winkel Bang & Olufsen,
is gepland op woensdag
8mei, zodat uitharding
kan gebeuren in de loop
van het verlengde He-
melvaartweekend.
Er wordt een omleiding
voorzien voor het ver-
keer komende van Den-
dermonde en Aalst via
de Nieuwstraat, Blok-
laan en Boekfos. Het
verkeer uit de richting
van Brussel kan de N9
blijven volgen.
De werken starten
woensdag om 9uur (na
de ochtendspits) en du-
ren waarschijnlijk tot en
met maandag 13mei om
8uur. (rds)
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KRAAINEM Het bestuur
van de gemeente in Kraainem
draait op een laag pitje. Maar
ondertussen wordt er wel
druk gepalaverd over de advo-
catenkosten met betrekking
tot de dossiers rond de niet-
benoeming van burgemeester
Véronique Caprasse (FDF) en
de onregelmatigheden bij het
versturen van de oproepings-
brieven door oud-burgemees-
ter Arnold d’Oreye de Lantre-
mange (FDF). Beide gemeen-
tebestuurders wilden de
advocatenkosten op de ge-
meente verhalen.

Advocaten

Vlaams minister van be-
stuurszaken Geert Bourgeois
(N-VA) oordeelde ondertus-
sen dat het gemeentebestuur
van Kraainem de advocaten-
kosten van van het beroep dat
Arnold d’Oreye de Lantre-

magne bij de Raad van State
instelde tegen het feit dat de-
ze hem als schepen drie
maanden schorste, niet mag
betalen. De kosten voor de
raadsman die Caprasse be-
taalde 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 wor-
den.
De Vlaamse oppositiepartij
Open, die samen met Kraai-
nem-Unie bij Bourgeois
klacht indiende tegen de ge-
meenteraadsbeslissing dat fa-

ciliteitengemeente Kraainem
voor de twee gevallen de ad-
vocatenkosten op zich zou ne-
men, reageert verdeelt. ‘Wij
zijn tevreden dat Bourgeois
de gemeenteraadsbeslissing
schorst met betrekking tot
het dossier van de oud-burge-
meester omdat ‘het gemeente-
bestuur hier geen fouten
maakte en dit een sanctie be-
treft 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

beslissing nam ten aanzien
van de raadsbeslissing voor
Véronique Caprasse. ‘Het is
nu uitkijken naar het verdict
van de Raad van State in ver-
band met de benoeming van
de burgemeesters. Hopelijk
komt er dan een einde aan de
burgemeesterscarrousel en
kan de gemeente op een nor-
male manier bestuurd wor-
den. De Franstalige meerder-
heid weigert immers de be-
voegdheden onder de
schepenen te verdelen alsook
een beleidsplan op te stellen
zolang er geen volwaardige
burgemeester is en dat laat

zich nu voelen.’
‘De gemeenteraad van Kraai-
nem vergaderde exact twaalf
minuten over de agenda van
de meerderheid en anderhalf
uur over de bijkomende pun-
ten op de dagorde geplaatst
door de oppositie. Uit de ant-
woorden van diverse leden
van het college bleek dat
daags na het indienen van de
bijkomende punten het colle-
ge plots in actie schoot.’

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

DIETER DE BEUS

Ex-burgemeester moet
advocatenkosten zelf betalen

Kraainem draait op voor
niet-benoeming Caprasse

,, LUK VAN BIESEN
(OPEN VLD)
Fractieleider Vlaamse
eenheidsfractie Open

De gemeenteraad van
Kraainem vergaderde
exact twaalf minuten
over de agenda
van de meerderheid

Luk Van Biesen. Foto: if Véronique Caprasse. Foto: if

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

Speciale fiets

‘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

kost wel 8000euro, 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 ‘Running4
Solidarity’ van de politie.’
De vzw had nog een andere
cheque van 250euro klaarlig-
gen. 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 aan-
biedt 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 uitge-
reikt. ‘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 choco-
lade aankopen via
alain.van.slambrouck@tele-
net.be (ssj, hvdc)

Liefdadigheidsvereniging helpt jongen in rolstoel

De mensen van K.M.V.D.E.M.B
gaven een cheque aan
Lennert. Foto: ssj

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

ASSE
Obus opgegraven
Tijdens graafwerken in de
tuin van een woning aan de
Brusselsesteenweg trof de be-
woner zondag een obus aan.
Het zou gaan om een projec-
tiel uit de tweede wereldoor-
log. De graafwerken werden
stilgelegd. Volgens de ontmij-
ningsdienst Dovo was er geen
onmiddellijk ontploffingsge-
vaar. (rds)

ASSE
Vier schapen
gestolen
In de Poel werden in de
nacht van donderdag op vrij-
dag vier schapen gestolen uit
een weide. (rds)

SINT-GILLIS
Nog steeds geen
verdachte in
het vizier namoord
Het Brusselse parket laat we-
ten dat er nog steeds geen ver-
dachte is opgepakt in het dos-
sier rond de vermoorde Portu-
gees. Zaterdagochtend kwam
de dertiger om het leven nadat
hij werd neergestoken na een
caféruzie. Dat gebeurde bij de
heropening van de Portugese
Bar 2000 in de Ruslandstraat.
Het slachtoffer werdmet één
uithaal geveld in de hartstreek
en overleed onderweg naar
het ziekenhuis. (rdb)

WEERDE
Tankwagen laat
aanzienlijk
oliespoor na
De brandweerkorpsen van
Vilvoorde, Mechelen en
Haacht hebben gistermiddag
hun handenmeer dan vol ge-
hadmet een aanzienlijk olie-
spoor. Dat werd opgemerkt op
de Leuvensesteenweg in
Boortmeerbeek. Een tankwa-
gen reed er over een werf,
maar daarbij was eenmetalen
plaat in de tank van het voer-
tuig terechtgekomenwaar-
door er een lek ontstond. De
bestuurder reed via de Tria-
nonlaan in Haacht de oprit
van de E19 aan de Schuman-
laan inWeerde op. De brand-
weerkorpsen hadden uren no-
dig om de olie te verwijderen.
(rdb)

ASSE
Inbrekers
op drie plaatsen
In de nacht van vrijdag op za-
terdag waren er inbrekers op
pad in de Pastinakenstraat en
de Potaarde. In de Pastina-
kenstraat werd via een toilet-
venster ingebroken in een wo-
ning en werden drie laptops,
een som geld, sportschoenen
en een schooltas gestolen. In
de Potaarde drongen ze bin-
nen via een houten raam aan
de zijkant. Ze stalen de BMW
X5 van het gezin, plus enkele
laptops, drie gsm’s, juwelen en
een som geld. (rds)


