
Voka - Kamer van Koophandel
Halle-Vilvoorde roept Vlaams
minister-president Kris Peeters
en Vlaams minister van Openba-
re Werken Hilde Crevits op om
het structurele mobiliteitspro-
bleem op de Brusselse ring en
omliggende gemeenten niet
voor zich uit te schuiven, maar
nog deze legislatuur aan te pak-
ken. 

Voka wijst erop dat de economi-
sche kost van het dagelijkse file-
leed op de Brusselse ring en sluip-
wegen oploopt tot 865.000 euro
per werkdag of 207,6 miljoen
euro op jaarbasis. «Voor ieder uur
dat verloren gaat in een file op
een snelweg gaan er vier verloren
in files op het regionale wegen-
net. Het trieste hoogtepunt van
510 kilometer fileleed vorige
week toont andermaal dat een
aanpassing levensnoodzakelijk
is», aldus Voka.
Er liggen plannen voor om de
Brusselse ring te gaan herinrich-
ten waarbij het doorgaand ver-
keer en het bestemmingsverkeer
gescheiden worden, maar net als
7 burgemeesters uit de noord-
rand van Brussel vorige week
vreest ook Voka dat dit mobili-
teitsprobleem door de Vlaamse
regering op de lange baan wordt
geschoven. (DBS)

Dieven forceerden vrijdag de toe-
gangsdeur en doorzochten ge-
richt de praktijkruimte van een
dierenarts in de Parkstraat. De
daders gingen aan de haal met
twee bankkaarten en verlieten de
praktijk langs dezelfde weg. (DBS)

Het verkeer op de binnenring
werd maandagmiddag zwaar
gehinderd door een gekantelde
vrachtwagen ter hoogte van de
brug over de ring aan de De Lim-
burg Stirumlaan te Wemmel.
Een Duitse vrachtwagenchauf-
feur aan boord van zijn trekker
Mercedes met oplegger van het
transportfirma GLS, kwam op
de witte zebrabelijning tussen
de drie rijstroken van de ring en
de twee rijstroken voor de pa-
rallelweg terecht. De vrachtwa-
genchauffeur probeerde zijn
vrachtwagen nog vanuit de met
zout bestrooide sneeuwmasse
te rijden, maar tevergeefs. De
vrachtwagen reed rechtdoor,
ramde de betonnen beveili-
gingsberm die de brugpeilers

beschermd en kwam op zijn zij-
kant terecht. Het verkeer on-
dervond weinig hinder aan het
ongeval omdat de afslag naar de
parallelweg volledig berijdbaar
was en zo het verkeer kon om-
rijden. Op de ring was enkel nog
het linkerrijvak vrij voor alle
verkeer en tijdens de takel-
werkzaamheden werd de volle-
dige binnenring afgesloten
door de agenten van de ver-
keerspost Reyers en Ander-
lecht. Op de buitenring stond
het verkeer aan te schuiven
vanaf Vilvoorde door de
nieuwsgierigheid. De vracht-
wagenchauffeur werd gewond
uit zijn kabine gehaald door de
brandweer en afgevoerd naar
het UZ-Brussel. (VPB/DBS)

Door de slecht berijdbare wegen
hebben verschillende huisvuil-
ophalers gisteren beslist om geen
ophalingen te doen. Dat was on-
der meer het geval in Zaventem,
Machelen en Meise. De inwoners
wordt gevraagd het huisvuil te-
rug binnen te halen en bij een vol-
gende ophaalronde terug buiten
te zetten. «Probleem is dat de klei-
ne baantjes waar wij moeten ko-
men er heel slecht bijliggen»,
klonk het bij de intercommunale
Interza. «Zelfs hier vertrekken
met onze vrachtwagens vanuit
het bedrijf is bijna onmogelijk.
Voor de veiligheid van ons perso-
neel hebben we dan ook beslist
om niet uit te rijden.» (DBS)

Onbekenden hebben afgelopen
weekend ingebroken in een wo-
ning in de Jan Frans Keppensstraat
in Machelen. De dader(s) bereik-
ten de woning via de buren. Daar
konden de dieven de tuin betre-
den via een poortje, waarna ze
over de omheining klommen. Ze
braken de achterdeur op drie
plaatsen open. De dieven door-
zochten de woning en gingen aan
de haal met een gouden ring, een
halsketting, een videocamera en
een zonnebril. (DDBZ)

Er werd ingebroken in een tank-
station aan de Brusselsesteenweg
in Overijse. De feiten deden zich
voor tussen afgelopen donderdag
18.30 en vrijdag 9.10 uur. De da-
ders verbrijzelden het glas van de
deur en raakten zo binnen. (ABH)De medewerker die de gemeente

op 16 oktober aanstelde om het
zwerfvuil in de straten van Eppe-
gem op te ruimen, krijgt voortaan
een groter werkgebied toebe-
deeld. De man zal met zijn specia-
le bakfiets voortaan ook Zemst-
centrum onder handen nemen.
Twee dagen per week zal hij de
doortocht Brusselsesteenweg,

omgeving gemeentehuis en kerk-
plein, parking Smiskensweg, Sta-
tionslaan en het Plein van de Ver-
draagzaamheid opkuisen. Voor-
heen hield de man in Eppegem da-
gelijks de Cardijnstraat, het Mar-
telarenplein en het kruispunt
Brusselsesteenweg-Grimbergse-
steenweg schoon. Daarnaast pak-
te hij tweemaal per week de om-

gevingen aan van de Schranshoe-
ve, de school en het station. De an-
dere dagen ruimt hij het zwerfvuil
op in andere Eppegemse straten .
De beslissing komt er nadat de
werking van de medewerker po-
sitief geëvalueerd werd. Op de
evaluatie bleek ook dat de werk-
nemer met zijn bakfiets al 700 kilo
zwerfvuil opruimde. (DDBZ)
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AL HET NIEUWS UIT UW STREEK

Zwerfvuil wordt op grotere schaal opgeruimd

Diefstal in tankstation

Inbraak via
achterdeur

Ophaling huisvuil
uitgesteldGekantelde vrachtwagen verspert binnenring

De vrachtwagen belandde op een zij. Foto Vigneron

Bankkaarten
gestolen

VERTEL ONS WAT U WEET!

4545

SMS NAAR 4545
4545@hln.beE-MAIL

HOE  ONS BEREIKEN?

JOUW 
NIEUWS
IN DE 
KRANT

Nieuws uit je dorp,straat, 
gemeente? Van je school

of klas, van je vereniging? 
Van je sportclub? 
Je lokale helden?

ZOU JE HET IN DE
KRANT WILLEN?

(mail gerust ook foto's)

Voka wil snellere
aanpak Brusselse
ring
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OVERIJSE

MACHELEN

MEISE
WEMMEL

VILVOORDE

VILVOORDE
TERNAT/MEISE Meisenaar (30) overleden na aanrijding

Op de E40 in Ternat is maandag-
ochtend een man aangereden
door een vrachtwagen. Het on-
geval gebeurde rond 2.45 uur op
het rechterrijvak in de richting
van Brussel. De man was op slag
dood.

Bestuurder Olivier Rosel (30) uit

Meise had autopech en par-
keerde zijn voertuig op de pech-
strook. De man stapte vervol-
gens uit en zwaaide naar andere
voorbijgangers om hulp te vra-
gen. Een zware vrachtwagen
zag de man niet staan en greep
hem in volle vaart. 
Rosel werd door de klap wegge-

slingerd en was op slag dood. De
man woonde in de Groenveld-
laan in Meise.

Autohandel
Volgens buurman Claude Hal-
bardier verbleef hij daar in de
woning van zijn vader Ray-
mond. «Die laatste woont hier al

zeker 15 jaar maar de laatste
twee maanden hebben we hem
niet meer gezien», vertelt hij.
«Zijn zoon bleef hier wel vaak
slapen. Niemand in de buurt
kent hem eigenlijk. Er kwam
wel altijd veel jong volk over de
vloer. Of hij een vriendin had,
weet ik niet. Volgens mij heeft

hij de groothandel in auto’s die
zijn vader had in Vorst overge-
nomen. Hij reed ook altijd rond
met een Audi A6 met een Z-
plaat of met een Mercedes ca-
briolet.  Hij sprak wel wat Ne-
derlands maar verder hadden
we eigenlijk weinig tot geen
contact.» (DBS/WDS)

VERENIGINGEN ZIJN BLIJ MET BESLISSING VAN GEMEENTEBESTUUR

Machelen krijgt cultuurzaal
MACHELEN

De gemeente verbindt zich ertoe om in 2010
gronden te kopen en een defnitief ontwerp te
realiseren voor een nieuwe cultuurzaal. De nieu-
we cultuurzaal zal plaats bieden aan 300 tot
400 mensen en zal ook dienst doen als fuifzaal.

DIETER DE BEUS

Tot op de dag van vandaag heeft
de gemeente Machelen geen ei-
gen cultuurzaal en dat steekt wel
bij de cultuurverenigingen in de
omgeving. «We hebben wel een
cultuurzaal in deelgemeente Die-
gem», vertelt burgemeester Jean-
Pierre De Groef. «Maar in Mache-
len moeten de toneel- en muziek-

verenigingen uitwijken naar an-
dere, minder goed uitgeruste za-
len. Zo gaan de toneelvoorstellin-
gen momenteel door in de oude
schoolgebouwen van het GISO.
De nieuwe zaal moet plaats bie-
den aan 300 tot 400 mensen en
zal voldoen aan alle benodigdhe-
den van de verenigingen. Zo komt
er een groot podium met een goe-
de belichting en akoestiek.»
De gemeente wil de gronden

voor de nieuwe cultuurzaal in
2010 aankopen. «Dat jaar willen
we ook een definitief ontwerp
van het project hebben zodat we
aan de eigenlijke realisatie kun-
nen beginnen. We hopen de cul-
tuurzaal te realiseren op de
gronden aan de sporthal. De zaal
zal overigens ook dienst doen als
fuifzaal. Momenteel worden de
meeste fuiven in de Ferréstraat
gehouden en dat zorgt voor
overlast bij de bewoners. Door de
fuiven daar te laten doorgaan,
worden de bewoners niet meer
gestoord en de fuifgangers kun-
nen zich parkeren op de parkng
van de sporthal.»

Sport
Jean Dewaerheid van de Konink-
lijke Harmonie is alvast erg tevre-
den met de plannen. «Een cul-
tuurzaal in Machelen is een uit-
stekende zaak waar wij lang op
hebben moeten wachten», vertelt
hij. «De laatste jaren hadden wij
de indruk dat al het geld naar de
sport ging. De gemeente heeft
daar goede dingen gerealiseerd,
maar we bleven een beetje het
kleine broertje. Het is belangrijk
dat die cultuurzaal in Machelen

komt, want Diegem heeft er al
eentje en inwoners uit Machelen
gaan niet afzakken naar Diegem
om een vereniging aan het werk
te zien. En inwoners uit Diegem
zakken niet naar Machelen af. Dat
zit er ingebakken en zal er niet
meer uitgaan.» 
De harmonie ervaart net als vele

andere verenigingen ook heel
wat problemen met de infra-
structuur. 
«Wij oefenen en spelen momen-
teel in zaal Nova, een oude bios-
coopzaal. Het publiek moet daar
zitten op houten stoelen, dat hou
je niet vol. Zeker de oudere men-
sen niet. Daarnaast kunnen wij

ook ons materiaal niet opbergen
omdat er te weinig plaats is. Ten-
slotte regent het soms zelfs bin-
nen. De kosten die wij door die
schade moeten maken, kunnen
we missen als kiespijn. Enkel de
akoestiek is hier prima. Hopelijk
zal dat in de nieuwe zaal enkel
maar verbeteren.»

Roger Jappens en Jean Dewaerheid zijn tevreden met de komst van de zaal. Foto Galicia

DE HARMONIE
BLEEF AL DIE
JAREN HET KLEINE
BROERTJE.
Jean Dewaerheid

MALDEREN

Botsing
De brandweer van Londerzeel
reed gisteren om 16 uur uit naar de
Steenhuffelstraat in Malderen
voor een verkeersongeval. Een be-
stelwagen was er geslipt, tegen
een houten paaltje gereden en
vervolgens in de gevel van een wo-
ning geknald. De schade aan de
woning bleef beperkt. De brand-
weer kwam ter plaatse om het
wegdek te reinigen. (ABH)

MALDEREN
Waterleiding gesprongen
De brandweer van Londerzeel
reed maandagochtend om 10 uur
uit voor een gesprongen water-
leiding in een woning aan de
Broekstraat in Malderen. Oor-
zaak was de vrieskou. (ABH)
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OPPOSITIE WOEDEND OM ‘HOLD-UP OP PORTEMONNEE INWONERS’

Gemeente wil forse belastingverhoging
KRAAINEM

De Kraainemaars mogen zich binnenkort aan
een onaangenaam eindejaarscadeau verwach-
ten. Vandaag wordt tijdens de gemeenteraad een
forse belastingverhoging gestemd. Oppositie-
raadslid Luk Van Biesen (Open) is razend en
spreekt van een hold-up op de portemonnee van
de inwoners. «Ik moet denken aan de toe-
komst», is het excuus van de dienstdoende bur-
gemeester Arnold d’Oreye de Lantremange
(FDF-Union).

ANNELIES BAETEN

Concreet gaat het om een verho-
ging van de personenbelasting
en de onroerende voorheffing.
De aanslagvoeten stijgen respec-
tievelijk van 5 naar 7,5 procent
en van 850 naar 950. «Elk Kraai-

nems gezin zal in de volgende ja-
ren jaarlijks gemiddeld 400 euro
meer gemeentebelastingen be-
talen dan vroeger», rekent Van
Biesen. Die berekening ging on-
dertussen de gemeente rond na
een busactie van pamfletten
door de Open-fractie. «Tegen-

over deze belastingverhoging
staat echter geen betere dienst-
verlening. Ook grote investerin-
gen blijven uit», vervolgt Van
Biesen. «Er is enkel de onbegrij-
pelijke drang van het bestuur om
reserves aan te leggen. De huidi-
ge financiële toestand is noch-
tans niet dramatisch. De ge-
meente heeft nog steeds een re-
serve van meer dan 3 miljoen
euro. Die reserve daalde de laat-
ste jaren inderdaad een beetje,
maar niets om ons zorgen over te
maken.»

Communautair getint
Van Biesen denkt ook commu-
nautair. «Er is de perverse FDF-
motivatie om de belastingen op
het niveau te willen brengen van
de aangrenzende Brusselse ge-
meenten. Dit louter in de hoop
een draagvlak te creëren voor
een aanhechting van onze ge-
meente bij het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.»

Het oppositieraadslid geeft een
alternatief om een belastingver-
hoging te vermijden. «De ge-
meente kan haar patrimonium
verkopen. Ik denk onder meer
aan de Hoeve van Deuren, de wo-
ningen op de Kapellelaan, de
bouwgronden aan het politie-
commissariaat en de markt in
Laag-Kraainem. Die verkoop kan
meer opbrengen dan de geplan-
de blinde belastingverhoging.
De gemeente tekende onlangs
trouwens nog in op aandelen van
Iverlek. Zo’n beslissing staat in
schril contrast met een belas-
tingverhoging.» Van Biesen
roept de Kraainemaars in zijn
pamflet dan ook op vandaag
naar de gemeenteraad te komen
om hun ongenoegen te uiten.

«Denken aan toekomst»
Dienstdoend burgemeester Ar-
nold d’Oreye de Lantremange
(FDF-Union) maakt zich sterk:
«De inkomsten van onze ge-

meente dalen, terwijl de uitga-
ven alsmaar stijgen. Dat tekort
moeten we opvangen met onze
reserves en die dalen ziender-
ogen. Hierdoor ben ik verplicht
om een belastingverhoging door
te voeren.» Vandaag beschikt de
gemeente nochtans nog over een
reserve van 2,5 miljoen euro. «Ik
moet denken aan de toekomst.
Het volgende bestuur moet ook
nog verder kunnen, niet? De ver-
hoging komt trouwens niet neer
op 400 euro per gezin. De belas-
tingen worden berekend op ba-
sis van het inkomen en de eigen-
dom. Die verhoging kan dus
evengoed lager uitvallen dan de
400 euro waarover de oppositie
het heeft.»
Van een communautair motief
voor de belastingverhoging is er
volgens d’Oreye de Lantremange
absoluut geen sprake. «Dat is een
geheel ander probleem. Dat
heeft hier niets mee te maken»,
klinkt het.

Goed nieuws voor de leden van
jeugdhuis Sjaloom. Zij krijgen
eindelijk de nieuwe vloer waar
ze al enige tijd achter vragen. De
gemeente maakte in de budget-
tering van 2010 plaats vrij voor
de heraanleg van een nieuwe

vloer voor het jeugdhuis. «Daar
zijn we erg gelukkig mee», ver-
telt voorzitter van het jeugd-
huis Pieter Boentges. «De aan-
leg van de vloer is in het verle-
den slecht gebeurd en sinds en-
kele jaren vragen we de ge-

meente om een nieuwe vloer
aan te leggen. De huidige vloer
is niet recht aangelegd en ver-
toont putten. Dat geeft proble-
men bij het opkuisen van het
jeugdhuis.»

(DDBZ)

Onbekende(n) forceerden vrijdag
de garagepoort aan een woning
in de Heysellaan. Ze doorzochten
alle vertrekken op de gelijkvloer-
se en op de eerste verdieping. De
huissleutels, de sleutel van de
brievenbus en een koperen
beeldje werden ontvreemd. Er is
geen spoor van de daders.

(DBS)
Op 24 december en op 31 decem-
ber zullen de gemeentelijke dien-
sten in de namiddag gesloten zijn.
Op maandag 4 januari zijn de ge-
meentelijke diensten slechts
open vanaf 8.30 tot 10 uur. (DBS)

Met een ludieke actie wilden de leden van Lijst Dedecker de leegstand
van sociale huurwoningen in Kapelle-Op-Den-Bos aankaarten. De le-
den trokken de sociale woonwijken van de gemeente in en voorzagen
alle brievenbussen van een kerstkaart. «Wij willen zo de leegstand in
de gemeente nog meer in kaart brengen en de mensen uit de woon-
wijken bedanken voor de massale meldingen van leegstand via de
website www.leegstand.be», legt Peter Reekmans van LDD uit.

Afgelopen zaterdag werd tussen
7.45 en 22 uur ingebroken in een
woning in de Marnixlaan in Ove-
rijse. De daders forceerden een
raam van de slaapkamer achter-
aan. (ABH)

In de nacht van vrijdag op zater-
dag heeft de politiezone KLM in
het kader van de jaarlijkse BOB-
campagne een actie ‘sturen onder
invloed’ (alcohol en drugs in het
verkeer) gehouden. Twaalf poli-
tiemensen namen deel. Er wer-
den agenten opgesteld op de Lon-
derzeelseweg in Kapelle-op-den-
Bos en op de Meiselaan in Nieu-
wenrode. Alle gecontroleerde be-
stuurders ondergingen een
ademtest. Van de 52 bestuurders
bliezen er twee ‘positief’ en één
‘alarm’. De bestuurders met een
strafbaar alcoholgehalte kregen
een rijverbod van drie of zes uren.
Er werden geen bestuurders be-
trapt op het rijden onder invloed
van drugs. Tevens werden ook
verschillende pv’s opgesteld voor
verkeersinbreuken en er werden
twee personen op heterdaad be-
trapt bij het aanbrengen van vrij-
willige beschadigingen. In de toe-
komst zullen nog meerdere
soortgelijke acties worden geor-
ganiseerd. (DBS)

«Wij begrijpen niet waarom de
bestuursmeerderheid de begro-
ting nog niet klaar heeft», zegt
Wim Mombaerts van Klaver. «De
inwoners zijn hier de dupe van.
Welke struikelblokken doen zich
voor? Komt het schepencollege
misschien niet tot een akkoord?»
Burgemeester Karel Servranckx
(LVB-VLD) counterde. «Er zijn he-
lemaal geen problemen. Wij zul-
len binnenkort nog samenzitten
rond de begroting.»

Marc Verhaeghe van LVVB maakt
zich nochtans ernstig zorgen. «Op
mijn meer dan twintig jaar erva-
ring in de gemeentepolitiek, is dit
de tweede maal dat de begroting
niet op tijd klaar is», stelde hij.
«Volgens mij staat onze gemeente
op de rand van het failliet. Het vo-
rige bestuur heeft steeds met gul-
le hand uitgegeven, waardoor het
water ons nu aan de lippen staat.»
Schepen van Financiën Erwin
Verhaeren (CD&V) had zijn ant-
woord klaar: «Het verleden is het
verleden. Ik kijk liever naar het
heden en naar de toekomst. Wij
hebben al duizenden euro’s be-
spaard en moeten nog een aantal
zaken bekijken om tot een aan-
vaardbare begroting te komen.
We zullen nog harde noten moe-
ten kraken maar we geraken er
wel uit.» (ABH)

Dieven hebben zich vrijdag langs
de achterzijde toegang verschaft
tot een woning in de Keelstraat.
De woning werd volledig door-
zocht en wanordelijk achtergela-
ten. De buit bedraagt zeker al vier
ringen en een halsketting met
hanger. Van de daders ontbreekt
elk spoor.

(DBS)

Zondagmiddag hebben onbe-
kenden ingebroken in een wo-
ning in de Kluitingstraat. Via een
braakliggend stuk terrein konden
ze zich begeven naar de achterzij-
de van de woning. Daar forceer-
den ze een raam dat uitgaf op de
keuken. Vervolgens doorzochten
ze de hele woning. Uiteindelijk
gingen ze aan de haal met een
halsketting.

(DBS)

Dieven stelen
halsketting

SPEELPOINT 
Van o tot 12 jaar

INDOOR KINDERSPEELTUIN
VANDAAG OPEN OM 12 UUR

Spelen = bewegen = gezond

STATIONSSTRAAT 14 - 1861 WOLVERTEM

Inbraak

OPPOSITIE BEZORGD OM BEGROTING
De oppositie heeft tijdens de
jongste gemeenteraad van
Steenokkerzeel kritiek geuit op
de begroting. Net als vorig jaar
raakte die niet op tijd klaar. Hier-
door werden voorlopige twaalf-
den gestemd waardoor de ge-
meente slechts een aantal basis-
uitgaven kan doen.

Politie controleert
autobestuurders

Diefstal in woning

LDD bedeelt kerstkaartjes tegen sociale leegstand

Enkele leden trokken door de sneeuw om de kaartjes te bussen. Foto DDBZ

Gemeentediensten sluiten

Sleutels en beeldje
gestolen

Jeugdhuis krijgt nieuwe vloer

De leden geven de oude vloer nog een schoonmaakbeurt. Foto Galicia
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MACHELEN

ZAVENTEM
Kerstmarkt aan
kerkplein is succes
De Kerstmarkt in Zaventem, die
dit jaar aan het kerkplein door-
ging, trok zaterdag heel wat volk.
Tot vorig jaar ging de kerstmarkt
nog door in het park. Er waren op
deze editie niet minder dan 70
standhouders. 

«Ik ben geboren en getogen in
Zaventem, maar woon momen-
teel in Machelen», vertelt Stefan
Vanderpoel. «Elk jaar komen wij
naar de kerstmarkt omdat we
het hier een zeer gezellige be-
doening vinden. Ook voor de
kleintjes valt er hier heel wat te
beleven. Onze drie kinderen En-
rique, Laura en Elisa kunnen te-
recht op de verschillende attrac-
ties en amuseren zich hier koste-
lijk. De locatie is dit jaar beter
dan vorig jaar in het park. Nu is
alles overzichtelijker en gezelli-
ger. Wel zouden er meer stand-
jes met geschenken mogen zijn.
Nu zijn er vooral drank- en eet-
standjes», besluit Stefan.

(HVDC)
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