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BRUSSEL

Regering
beschermt
Gestapo-kelders
De Brusselse regering heeft

beslist om een aantal kelders
van gebouwen in de Louiza-
laan te beschermen. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog wer-
den die door de Gestapo, de
Duitse geheime politie, ge-
bruikt.
Onder de Duitse bezetting
van België tijdens de Tweede
Wereldoorlog vorderde het
Reichssicherheitshauptamt,
het centrale veiligheidsorgaan
van het Derde Rijk, een aan-
tal gebouwen op in de Brus-
selse Louizalaan. De Gestapo
gebruikte de kelders daarvan
om tegenstanders van het na-
ziregime, verzetsstrijders en
een groot aantal joden op te
sluiten.
‘Deze kelders dragen de spo-
ren van een periode uit onze
geschiedenis die we niet zo-
maar mogen vergeten’, zegt
Brussels minister-president
Rudi Vervoort, op wiens initi-
atief de bescherming er komt.
‘Het is onze plicht om ook de
volgende generaties te wijzen
op deze misdaden tegen de
menselijkheid.’ (belga)

V A N O N Z E M E D E W E R K E R

DIETER DE BEUS
KRAAINEM | Opvallend aan

het nieuwe, pas voorgestelde
meerjarenplan van Kraainem
zijn vooral de bouw van een
nieuw administratief centrum
ter hoogte van Stokkel en de ver-
bouwing van het gemeentelijk
depot. Het nieuwe gemeente-
huis zou meer dan
1.676.984 euro kosten. De kost-
prijs van het vernieuwde depot
wordt hoger geschat dan
600.000 euro.
De meerderheid - Union - acht
de vernieuwingen noodzakelijk,
maar oppositiepartijen Open
VLD en Kraainem-Unie zijn het

daar niet mee eens.

Enquête

‘Vooral het nieuw administra-
tief centrum stuit tegen de
borst’, zegt Open VLD-fractielei-
der Luk Van Biesen. ‘De bijbouw
van het gemeentehuis is nog
geen 35 jaar oud en kan best nog
een aantal jaar dienstdoen. Een
enquête die werd afgenomen
door het gemeentebestuur, gaf
trouwens aan dat nog geen
twintig procent van de bevol-
king de bouw nuttig of belang-
rijk vindt. Van de vijftien voor-
gestelde projecten haalde dit de
op één na slechtste score.’ ‘Bo-
vendien zal het heel wat duur-

der zijn dan wordt beweerd. De
aannemer krijgt namelijk ook
nog het oud gemeentehuis, de
bouwpercelen van het markt-
plein en de Hoeve van Deuren
voor de bouw van nieuwe wo-
ningen. Maar van die ruil is er in
het meerjarenplan geen spoor te

vinden. Zo worden de investe-
ringen geminimaliseerd.’
‘Als we alleen al de prijs van de
bouwgronden van deze eigen-
dommen optellen bij de investe-
ring, komen we snel aan een be-
drag van ongeveer acht miljoen
euro: dat is het dubbel van de
investeringen voor de verbete-
ring en onderhoud van de we-
gen en rioleringen van de ko-
mende zes jaar. Ook voor de
noodzakelijke bijbouw aan de
Nederlandstalige school is er
geen geld. Schandalig.’
Bij de meerderheid kon gisteren
niemand worden bereikt voor
een reactie.

De bouw van een nieuw administratief centrum doet dezer dagen heel wat stof
opwaaien in Kraainem. Union wil de huidige bestuursperiode aanvangen met
het bouwen van een nieuw gemeentehuis, maar oppositiepartijen Open VLD en
Kraainem-Unie kanten zich daartegen.

‘Van de vijftien
voorstellen in een
enquête scoorde er
maar één slechter
dan dit project’
LUK VAN BIESEN
Fractieleider Open VLD

NOOD AAN NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM KRAAINEM BETWIST

Oppositie vindt nieuw
gemeentehuis nutteloos

LEUVEN

Vakbonden Alma-restaurants
voeren zachte protestacties
De vakbonden van de Leuvense Alma-studentenrestau-

rants zijn gisteren gestart met een eerste actie tegen de
zeventien ontslagen die de directie eind december aan-
kondigde. Het personeel droeg een button met de tekst ‘uw
kwaliteit, onze jobs’. Aan de studenten werden pamfletten
uitgedeeld. De vakbonden eisen dat de ontslagen onge-
daan worden gemaakt en hebben al een stakingsaanzeg-
ging ingediend. Vooral het feit dat die ontslagen werden
doorgevoerd zonder enig sociaal overleg, stoort hen. (belga)

Open VLD vindt dat het oude gemeentehuis nog enkele jaren dienst kan doen, maar volgens het huidige bestuur is een nieuwbouw noodzakelijk. © ddl

De Demer gaf een eer-
ste geheim prijs. © hns

DIEST
Oude kaaimuur blootgelegd
Het openleggen van de Demer op de Kaai in Diest

bracht al meteen een verrassing met zich mee. Zo werd
gisteren een deel van de oude kaaimuur blootgelegd.
Voor de werkzaamheden op de Kaai werd door de op-
drachtgever daarvan, de Vlaamse Milieu Maatschappij,
extra tijd uitgetrokken. Nu al is duidelijk waarom dat
het geval was. Historici gaan er immers van uit dat er
op de site nog heel wat belangrijk archeologisch mate-
riaal zal worden gevonden. Zo zouden onder meer de
oude bruggen met de loskades zeker nog aanwezig
moeten zijn. (hns)


