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Herrie rond faciliteiten
Maingin stookt Franstaligen faciliteitgemeenten op
WEZEMBEEK-OPPEM – FDF-voorzitter Olivier Maingin roept de Franstalige mandatarissen in de faciliteitengemeenten op om maandag in hun
gemeenteraad Frans te spreken. De gemeenten Kraainem, Linkebeek en
Wezembeek-Oppem hebben toch het gebruik van het Frans op de agenda geplaatst. Vlaams vice-ministerpresident Dirk van Mechelen (OpenVld) liet al weten dat als er in de gemeenteraden beslissingen genomen
worden na een bespreking in het Frans, die zullen vernietigd worden.

“Deze oproep is een zuivere provocatie”, stelt gemeenteraadslid Jan
Walraet (CD&V, Wezembeek-Oppem)

Moderne architectuur op Grote Markt
HALLE – Vanaf deze week starten verbouwingswerken aan de ‘Visbuzze’ op de Grote Markt, het hoekhuis op de hoek van de Melkstraat. Er komt een nieuwe gevel in een eigentijdse moderne architectuur die de miskleunen met de alu-gevel die er in de jaren zestig
zijn gebeurd met dit huis moeten wegwerken. “Ik heb geen enkele
Hallenaar ooit lovend horen spreken over dit hoekhuis dat in de jaren zestig werd gebouwd nadat men het oorspronkelijke huis had
afgebroken”, aldus architect Jean-Pol Borremans. “Er is altijd kritiek geweest hoe deze architectuur eigenlijk helemaal niet paste
op de historische Grote Markt. Nu willen de eigenaars dit pand verbouwen tot een winkel op het gelijkvloers en op de bovenverdiepingen twee duplex-appartementen. Een unieke kans dus om deze kankerplek in het oude en beschermde stadsweefsel op de Grote Markt weg te werken. Hierbij kiezen we bewust niet voor een
Bokrijk-architectuur. We opteren voor iets sober en vertikaal. Modern met grijze muren, verticale vensters en een plat dak. Ik weet
dat er opnieuw voor- en tegenstanders zullen zijn van dit project
maar het zal in elk geval beter zijn dan het vorige.” Tegen carnaval
2008 moet de verbouwing rond zijn. (SBE)

Het initiatief van Maingin zet
kwaad bloed bij de Vlaamse gemeenteraadsleden. Luk Van Biesen van de eenheidslijst Open in
Kraainem : “Maingin baseert
zich op een arrest van het arbitragehof rond de vrijheid van
taalgebruik van 1998 maar
sindsdien is er verduidelijkt dat
de besprekingen in de gemeenteraden in het Nederlands moet gebeuren. Als er Frans wordt gesproken zal onze fractie de gemeenteraad verlaten.” Eric
Kirsch Vlaamse Eenheidslijst
2000 Linkebeek : “Ik betreur de
woorden van Olivier Maingain
ten zeerste, ik vrees dat veel
Franstalige mandatarissen de oproep zullen volgen. Dit is volgens
mij geen stap in de juiste richting
om het probleem rond BrusselHalle-Vilvoorde op te lossen, in
tegendeel”. Jan Walraet (Cd&v)

Wezembeek-Oppem : “Deze oproep is een zuivere provocatie,
zeker in de huidige politieke klimaat”.
“De FDF-voorzitter maakt misbruik van de situatie en giet olie
op het vuur en zweept mensen
op. Door de oproep zullen de
Franstaligen massaal aanwezig
zijn op de volgende gemeenteraad, dit zal natuurlijk ook een
tegenbeweging van voorpost en
TAK-leden op de been brengen.
De raad van state heeft beslist
dat burgemeesters of schepenen
niet mogen antwoorden op
Franstalige vragen van gemeenteraadsleden. De Franstalige mandatarissen zullen het spelletje natuurlijk mooi meespelen. De volgende gemeenteraad zal een chaotische bedoening worden.”
(API/Foto Igo)

Vrouw in
levensgevaar
ZAVENTEM – Het Brusselse
parket heeft een onderzoek geopend naar een moordpoging op
een 27-jarige vrouw die vrijdagnacht werd aangetroffen in een
appartement in de Willem Lambertstraat in het centrum van Zaventem. Het appartement op de
eerste verdieping wordt bewoond
door een paar uit Macedonië. Het
slachtoffer werd gevonden rond 1
uur en verkeerde in levensgevaar
toen het naar het ziekenhuis werd
gebracht. Het gerecht zat gisteren
nog met vele vragen. Het was niet
duidelijk waar de feiten zijn gepleegd. Ook naar de beweegredenen en de identiteit van de dader
had men het raden. Een van de
mogelijkheden is een familietwist.
De lokale politie van Zaventem
kreeg bijstand van speurders van
de federale gerechtelijke politie
die sporen kwam opnemen. Het
parket gaf het onderzoek in handen van de Franstalige onderzoeksrechter Berta Bernardo
Mendez. (API)

Kodiel vangt thuislozen op
MERCHTEM – Gisteren werd er
hard gewerkt op thuislozenboerderij Kodiel. Ter gelegenheid van de
UPS Global Volunteer Day staken
enkele vrijwilligers van de pakjesdienst de handen uit de mouwen
om de thuislozen een nog betere
omgeving te bieden.
“Zes jaar geleden is Kodiel gestart
vanuit het CAW Archipel”, vertelt
verantwoordelijke Hedwig Dom.
“We wilden met de boerderij de
thuislozen uit Brussel een zinvolle
dagbesteding aanbieden. Elke dinsdag en vrijdag kunnen ze hier komen helpen : ’s ochtends verzorgen
ze de dieren of bakken ze brood en
’s middags staan er paardenactivi-

Heel wat vrijwilligers staken de
handen uit de mouwen.

teiten op het programma. Je merkt
dat ze vooral met de paarden heel
gepassioneerd bezig zijn. De laatste
tijd krijgen we gemiddeld twaalf
mensen per werkdag over de vloer.
Het is fantastisch om te zien hoe positief deze vaak dakloze mensen tegenover het project staan.” De hulp
van UPS is meer dan welkom. Vijf
jaren geleden werd er dankzij die
steun al een hellend vlak voor rolstoelgebruikers geplaatst en gisteren werden de wei en het verblijf
voor de varkens in orde gebracht.
“Volgend jaar willen we onze eigen
vzw oprichten omdat we zo op
Vlaamse subsidies hopen. We zouden de dienstverlening graag nog
uitbreiden.” (BDC/foto lgo)
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