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KRAAINEM Het nieuwe
meerjarenplan van Kraainem
werd zopas voorgesteld. Daar-
bij valt vooral de bouw van een
nieuw administratief centrum
ter hoogte van Stokkel en de
verbouwing van het gemeente-
lijk depot op. De bouw van het
nieuwe gemeentehuis zou in
2017 en 2018 meer dan
1.676.984 euro kosten en het
vernieuwde depot in 2014
meer dan 600.000 euro. De
meerderheid - Union - acht de
vernieuwingen noodzakelijk,
maar daar zijn oppositiepartij-
en Open en Kraainem-Unie het
niet mee eens. Zij verzetten
zich tegen de bouw van een
nieuw administratief centrum.

Enquête

‘Vooral het nieuw administra-
tief centrum stuit tegen de
borst’, zegt Open-fractieleider
Luk Van Biesen. ‘De bijbouw

van het gemeentehuis is nog
geen 35 jaar oud en kan best
nog een aantal jaren voldoende
goed functioneren. Trouwens,
een enquête - afgenomen door
het gemeentebestuur - gaf aan
dat nog geen twintig procent
van de bevolking de bouw nut-
tig en belangrijk vindt. Van de
vijftien voorgestelde projecten
haalde dit op één na de slecht-

ste score.
Bovendien
zal dit pro-
ject heel wat
meer kosten
dan wordt
gezegd. De
aannemer

krijgt namelijk ook nog het oud
gemeentehuis, de bouwperce-
len van het marktplein alsook
de Hoeve van Deuren voor de
bouw van nieuwe woningen.
Maar van deze ruil is geen
spoor te merken in het meerja-
renplan, en zo worden de in-
vesteringen ook geminimali-
seerd. Als we alleen maar de
prijs van de bouwgrond van de-

ze eigendommen bijtellen aan
de investering, komen we snel
aan een bedrag van rond de
acht miljoen euro. Dat is het
dubbel van de investeringen
die in de komende zes jaar ge-
daan worden voor de verbete-
ring en onderhoud van de we-
gen en rioleringen. Ook voor de
noodzakelijke bijbouw aan de
Nederlandstalige school is er
geen geld. Schandalig.’

Bij de meerderheid - op het
gemeentehuis, via burgemees-
ter Véronique Caprasse (FDF -
Union) en schepen Anrold
d‘Oreye de Lantremange (FDF-
Union) - kon niemand worden
bereikt voor een reactie.

De bouw van een
nieuw administratief
centrum in Kraainem
doet dezer dagen heel
wat stof opwaaien.
Union wil de legisla-
tuur starten met de
bouw van een nieuw
gemeentehuis, maar
oppositiepartijen
Open en Kraainem-
Unie kantten zich
daartegen.

DIETER DE BEUS

Bouw van administratief centrum in vraag gesteld

Oppositie vindt nieuw
gemeentehuis nutteloos

Open VLD vindt dat het oude gemeentehuis nog enkele jaren dienst kan
doen, maar het huidige bestuur acht een nieuwbouw noodzakelijk. Foto: ddl

BRUSSEL
Gewelddadige
illegalen
bestelen man
in centrum

Twee illegalen hebben
woensdagochtend om vier
uur een man bestolen in
het Brusselse stadscen-
trum. De man probeerde
nog op de vlucht te slaan,
maar werd flink aange-
pakt door de twee dieven.
Toen de politie tussenbei-
de kwam, kregen ze enke-
le rake stampen van de
verdachten. Uiteindelijk
konden ze beiden geboeid
worden en meegenomen
naar het commissariaat.
Ze waren in het bezit van
de gestolen portefeuille en
ook van een gsm die twee
dagen eerder in een
snackbar werd gestolen.
(rdb)

RELEGEM
Inbraakpoging in
brandweerschool

In het brandweeroplei-
dingscentrum in het Pivo
in de Poverstraat stelde
een verantwoordelijke
woensdagochtend vast dat
het cilinderslot van een
technisch gebouw, waar
pompen staan, was afge-
broken en meegenomen.
Een aantal sloten worden
vervangen als preventieve
maatregel. (rds)

BRUSSEL
Roemeen de keel
overgesneden

De hulpdiensten hebben
gisterochtend bij het krie-
ken van de dag een gruwe-
lijke ontdekking gedaan in
een Brussels hotel. Vol-
gens onze informatie vond
de politie omstreeks vier
uur het levenloze lichaam
van een Roemeen. Die zou
de keel zijn overgesneden
op een hotelkamer. Het
Brusselse parket was gis-
teren alvast bijzonder ka-
rig met informatie. On-
derzoeksrechter Bernardo
Mendez, die belast werd
met de zaak, was opnieuw
zeer kort van stof omtrent
het lopende onderzoek.
‘We kunnen inderdaad be-
vestigen dat er een leven-
loos lichaam werd aange-
troffen’, klonk het op het
parket. ‘Dat gebeurde in
een hotel in het Brusselse
stadscentrum, maar welk
hotel gaan we niet vertel-
len. Vanochtend (gister-
ochtend, rdb) werd al een
autopsie uitgevoerd. De
resultaten daarvan zijn
nog niet bekend.’

Het is niet duidelijk wat
er precies gebeurde, maar
het hele gebeuren zou
zich afspelen in het homo-
milieu. (rdb/hvdc)

,,LUC VAN BIESEN (OPEN)
Fractieleider

Dit project zal heel
wat meer kosten
dan wordt gezegd

Foto: ddl


