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Bufferbekken moet water-
overlast voorkomen

GRIMBERGEN  - Het bufferbekken aan de Wolvertemse-
steenweg is in gebruik genomen. “Daardoor kunnen we 13.000 
m3 water bufferen en vertraagd laten aflopen”, zegt burgemees-
ter Chris Selleslagh (Open VLD). “Vroeger kwam het water bij 
overvloedige regenval gewoon in de Maalbeek terecht, met  
overstromingen als gevolg. Nu wordt het regenwater uit de om-
geving van het station en omliggende straten eerst afgevoerd 
naar het bufferbekken, waardoor het via een knijpconstructie 
vertraagd in de Maalbeek wordt geloosd. Er is ook een overstort 
in de Maalbeek voorzien. Dat kan van pas komen als het bekken 
toch helemaal vol geraakt.” (jh)

Het bufferbekken is in gebruik genomen.

Leefbare Noordrand in 
verzet tegen uitbating 
gascentraleFOTO JH

REGIO - Actiegroep ‘Leefbare Noordrand’, een initiatief van 
inwoners uit Grimbergen, Vilvoorde en Zemst, is verbolgen over 
de plannen van Engie-Electrabel om een nieuwe gascentrale in 
Vilvoorde uit te baten. De federale overheid besliste dat de gas-
centrale in Vilvoorde niet past binnen de bevoorradingsplanning 
voor de verlenging van de kernuitstap, maar Engie-Electrabel 
koppelt het dossier van de gascentrales aan de verlenging van 
de kernuitstap tegen 2035. Engie-Electrabel wil nieuwe subsidies 
krijgen voor de bouw van een nieuwe fossiele gascentrale in 
Vilvoorde. “Het is bijzonder cynisch om vast te stellen dat zelfs 
op een moment dat Engie-Electrabel volop profiteert van de 
huidige energiecrisis om overdreven winsten op onze kap te 
boeken, het nooit genoeg is”, zegt woordvoerder Bart Leeman 
van de Actiegroep Leefbare Noordrand. “De grootste fossiele 
energieproducent van het land eist opnieuw miljoenen aan be-
lastinggeld voor de bouw van een nieuwe vervuilende gascentra-
le in Vilvoorde. We roepen de federale overheid op om niet toe 
te geven aan deze chantage. We vragen de stad Vilvoorde ook 
om fossiele installaties te belasten zoals al in andere gemeenten 
gebeurt.” (jh)
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Violetta (33) en drie dochters konden terecht bij 
gastgezin 
Belgisch-Oekraïens koppel Wim en Kateryna vond al plaats voor 40 gezinnen

FOTO JH 

REGIO - Warme menselijke verhalen. Zo kan je de hulpacties 
voor plaatsing van Oekraïense gezinnen door het Belgisch-Oekra-
iense koppel Wim Van de Genachte (43) en Kateryna Maksiutina 
(32) uit Bollebeek het best omschrijven.

Van alle gezinnen die Wim en Kateryna via Oekraïense kennissen 
naar hier haalden en bij gastgezinnen plaatsten, zijn er slechts twee 
waar er geen match was. “Eén gezin is omwille van de taal naar 
Polen verhuisd. Een ander gezin is herplaatst omdat er geen match 
was”, zegt Wim. “Dat is iets helemaal anders dan wat eerder in 
sommige media verscheen. De teller staat inmiddels op veertig 
geplaatste gezinnen in Merchtem en omgeving, maar ook elders 
in het land.”

“Elk gezin wordt eerst door Fedasil gescreend. Het is dus niet 
zo dat we zomaar lukraak wat doen”, klinkt het. “Het is geco-
ordineerd, met hulp van vrijwilligers en het gemeentebestuur 
van Merchtem. Daarom laten we de mensen zélf aan het woord 
over hun ervaringen. Nu hebben we in Relegem een Oekraïense 
mama, papa, twee geadopteerde kinderen, twee honden en een 
kat kunnen huisvesten en dat loopt goed.”

Schoonheidsspecialiste 

Eén van de andere gastgezinnen woont in Kobbegem. Christof De 
Knop (43), directeur bij Imtech Smart Buildings, heeft zelf twee 
dochters, Delphina (10) en Cornelia (14).

“Daar komen nu een Oekraïense mama en drie dochters van 
8, 12 en 15 jaar bij”, vertelt De Knop. “Het brengt hier heel wat 
leven in huis. Ik ben de enige man in huis, maar alles gaat goed. 
Het is een positief verhaal. Precies op de dag dat mijn vader 21 
jaar geleden overleed, kwamen ze hier aan. Het voelt aan alsof 
dit voorbestemd was. Ik heb er lang over nagedacht en heb Wim 
uiteindelijk gezegd dat ik hen wilde opvangen. Mama Violetta (33) 
en dochters Beatta (15), Renata (12) en Adel (7) passen zich hier 
na een kleine maand steeds beter aan. Violetta richtte vier jaar 
geleden in Oekraïne een zaak op als schoonheidsspecialiste en 
leidde zelf studenten op, maar ze moest haar droom door de 
oorlog opgeven. Ze wil nu zo snel mogelijk op eigen benen staan 
en hier een zelfstandige zaak opstarten.”

Snel leren

Violetta start ook met intensieve lessen Nederlands. “Zodra het 
mogelijk is, wil ze hier op langere termijn een huis huren”, gaat 
Christof verder. “Haar dochters gaan hier ook samen met onze 
dochters naar het schooltje in Oppem, de oudere dochters gaan 
mee naar het hoger onderwijs in Dendermonde. Die veerkracht 
en gedrevenheid van het gezin geeft een fantastisch gevoel. De 
taal is wat moeilijk, maar de vertaalapps werken goed en ze vol-
gen allemaal lessen Nederlands. Door ook dagelijks dingen in het 
Nederlands te benoemen, leren ze snel. Ik hou hier een ongelo-
felijk goed gevoel aan over. Iets betekenisvol kunnen doen voor 
mensen in nood, dat maakt me gelukkig.” (jh)

Christof De Knop heeft zelf twee dochters en nam Violetta en haar drie dochters in huis: een van de meisjes kon er tijdens de fotoshoot 
niet bij zijn.



5



6

GRIMBERGEN - Naast de recitals op alle zon- en feestdagen 
van 16.30 tot 17.30 uur, zijn er ook dit jaar in de maanden juli en 
augustus elke vrijdagavond van 20 tot 21 uur weer zomeravond-
concerten geprogrammeerd met gastbeiaardiers uit binnen- en 
buitenland. De beiaard kan beluisterd worden in de omgeving van 
de basiliek, of in de luisterhoek. “Bij goed weer kunnen de concer-
ten daar bovendien live op scherm gevolgd worden, er is ook een 
livestream via onze website”, zegt beiaardier Twan Bearda (49). 
“Bij slecht weer wordt een beeld- en geluidsverbinding voorzien 
naar de basiliek. Ons jaarlijks concert door jong talent vindt plaats 
op 8 mei. Deze keer zijn twee jonge beiaardiers uit Oekraïne te 
gast, Mariya Kulish en Oleksandra Makarova. Zij zijn nog onder-
weg vanuit hun thuisland, wij hopen op een hartverwarmende 
ontvangst in Grimbergen.”

 De Grimbergse Beiaardvrienden eren ook Grimbergs ereburger 
Rien Aarssen, die in november vorig jaar overleed. Hij was beiaar-
dier in Grimbergen van 1993 tot 2011 en auteur van het boek 
Grimbergen en de Beiaardkunst. Hij breidde ook de beiaard in 
Grimbergen uit met een nieuwe basklok. “19 juni wordt daarom 
de Dag van de Beiaard/Dag van Rien”, zegt Twan Bearda, 
die dan samen met accordeonist Frank Alaerts een zwierig 

programma met Franse muziek presenteren. “Op 23 september 
is er dan onze Pater Feyendag. Ter gelegenheid van 100 jaar Toots 
Thielemans kunnen luisteraars genieten van diens meest bekende 
thema’s, gespeeld door Olivier Vander Bauwede op mondharmo-
nica. Ik speel dan op de beiaard.” (jh)

INFO - Programma’s van de concerten zijn steeds gratis ver-
krijgbaar in de luisterhoek aan de basiliek tijdens de concerten, 
in de horecazaken rond de basiliek en in de gemeentewinkel. 
Meer informatie kan je vinden op de website van de beiaard-
vrienden.  www.beiaardvriendengrimbergen.be 

Beiaardseizoen van start : Oekraïense beiaardiers te 
gast in Grimbergen
Met Pasen werd in Grimbergen het beiaardseizoen 2022 ingeluid. 

FOTO INGEZ

Twee jonge Oekraïense beiaardiers zijn te gast in Grimbergen op het 
jaarlijks beiaardconcert. 

FOTO INGEZ.
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Ex-voorzitter Fietsers-
bond gaat Groen 
Grimbergen leiden

GRIMBERGEN - Dirk Bauweleers (60, 
rechts op de foto) volgt Eddie Boelens (66) 
op als voorzitter van Groen Grimbergen. Dat 
werd op de ledenvergadering beslist met een 
grote meerderheid. Bij zijn kandidaatstelling 
benadrukte Bauweleers dat hij sinds zijn jeugd 
bekommerd is om een gezonde en aangename 
leefomgeving, verkeersveiligheid en sociale on-
gelijkheid. Hij was lang nationaal voorzitter van 
de Fietsersbond. Eddie Boelens, ook leider van 
de zeskoppige fractie van Groen in de gemeen-
teraad, zal zich nu meer toeleggen op zijn rol als 
fractieleider. (jh)

FOTO INGEZ. 

N-VA Grimbergen kiest een 
nieuw bestuur

GRIMBERGEN - Om de drie jaren kiezen de lokale N-VA afdelingen een 
nieuw bestuur. Ook in Grimbergen werd een nieuw bestuur gekozen.

Voorzitter en ondervoorzitter wisselden van plaats. Lid van het Bijzonder Co-
mité voor de Sociale Dienst Koen Roelens werd met overgrote meerderheid 
verkozen tot nieuwe voorzitter en Brigitte De Decker werd verkozen tot onder-
voorzitter. Hilbert Van Muylen neemt de rol op van secretaris, Lucienne Martens 
van penningmeester en Monique Moyson blijft communicatieverantwoordelijke. 
Jeffrey De Maeyer werd verkozen tot jongerenverantwoordelijke. Het bestuur 
werd verder aangevuld met Jonas De Smedt, Werner D’Joos en Emile Haverhals. 
De mandatarissen zijn automatisch stemgerechtigde bestuursleden: schepenen 
Philip Roosen en Jean-Paul Windelen, voorzitter van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst Rudi Van Hove als fractievoorzitter en Elke Wouters als ge-
meenteraadslid. (jh)

Het nieuwe N-VA-bestuur van Grimbergen is samengesteld. 

FOTO INGEZ. 
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FOTO INGEZ

Nieuwe politiewagen voor 
verkeersdienst

GRIMBERGEN - De lokale politiezone Grim-
bergen heeft voor de verkeersdienst een nieuwe 
Volkswagen Tiguan AllSpace in dienst genomen. Bur-
gemeester Chris Selleslagh (Open VLD) mocht de 
sleutels overhandigen en wenste het team van de 
dienst verkeer veel veilige ritten toe. (jh)

Opnieuw rommelmarkten 
REGIO - Zondag 15 mei van 10 tot 16 uur is 
er een rommelmarkt aan de Nieuwbaan met Peize-
gem-Kermis. Zaterdag 4 juni van 9 tot 14 uur is er 
ook een rommelmarkt aan de Drinkeling met Brusse-
gem-Kermis. En zaterdag 25 juni kan je terecht op de  
rommelmarkt van Ossel-Kermis aan de Kasteelstraat 
in Ossel. Info: swaiken.keeks@telenet.be. (jh) 

FOTO INGEZ. 

Meer dan 2,5 ton zwerfvuil opgehaald 
tijdens Grote Lenteschoonmaak

GRIMBERGEN - Grimbergen nam deel aan de Grote Lenteschoonmaak 
van Mooimakers. Scholen, verenigingen en inwoners ruimden samen 2,61 
ton zwerfvuil op. Het gaat om 200 kg PMD en 2,41 ton zwerfvuil, dat is de 
buit van een goede week zwerfvuil opruimen. De lenteschoonmaak werd 
afgesloten door buurten in de vier deelgemeenten zwerfvuilvrij te maken 
door maar liefst 128 vrijwilligers. “De gemeente en Incovo zetten ook in 
op het identificeren van sluikstorters”, zegt schepen van Afvalbeleid Chantal 
Lauwers (Vernieuwing) “Dat leverde in januari en februari 54 GAS-boetes 
op. Ook de gemeenschapswachten voeren op regelmatige basis gerichte 
controles uit.” (jh)

FOTO INGEZ. 
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Brightboard blaast 
vijftien kaarsjes uit met 
feestje

GRIMBERGEN - Brightboard uit Mollem 
(Asse), dat grote led-schermen verkoopt en 
verhuurt, vierde de vijftiende verjaardag van het 
bedrijf met een verrassingsfeestje. “Een oran-
je loper, fotograaf , ballonnen, confetti, lekkere 
drankjes, veel eten en vele cadeaus. Het zijn vijf-
tien jaar vol leuke mensen, leuke projecten, her-
inneringen voor het leven”, zeggen zaakvoerders 
Birgen Wyns (41) uit Meise en Wim De Smedt 
(42) uit Merchtem. (jh)

FOTO INGEZ. 

Het geheim om 100 jaar te worden: 
“Zuiders temperament, omringd door 
familie en de Italiaanse eetcultuur”

REGIO - Graziella Ferrante vierde in Meise op 16 april haar honderdste ver-
jaardag. Ze is geboren in Brescia (Italië) als tweede kind uit een gezin van zeven. 
Tussen de twee oorlogen door (in 1933) zijn ze naar België gevlucht en vestigden 
ze zich in Vilvoorde. Ze woont nu samen met haar jongere zus Vinciana (87) in 
Meise. Ze heeft altijd bij haar man Jose gewerkt en ook vele jaren als bediende bij 
Alfa Romeo in Brussel waarbij ze onder andere Formule 1 racer Niki Lauda heeft 
mogen ontmoeten. Ze heeft geen kinderen. Het zuiderse temperament, de Itali-
aanse eetcultuur en steeds omringd te zijn door familie, hebben zeker bijgedragen 
om deze schone leeftijd zonder veel problemen te bereiken, zo meldt de familie. 
Hun nog enige broer Joseph (92) was ook aanwezig tijdens de viering, alle drie 
genoten ze van een glaasje champagne. (jh)

FOTO INGEZ. 
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Paardenwijding met amoureus tintje: 
“Nu kunnen we een goed lief vinden” 
REGIO - Op Paasmaandag was er paardenwijding in Rossem 
(Meise). Het gehucht knoopt daarmee aan bij een traditie die al 
meer dan 50 jaar bestaat, maar tijdens corona twee jaar heeft stil-
gelegen. Volgens het geloof zorgt de heilige Cornelius in Rossem 
ervoor dat je aan een goed lief geraakt. 

“In 2019 was er nog de wijding bij ons”, zegt vrijwilligster Myriam 
Sarens (56) van Rossem. “Nu kozen we hier voor de weide aan 
de kerk als verzamelplaats, hier is meer plaats. De paarden en hun 
menners rijden dan langs de pastoor die hen wijdt. Patroonheilige 
hier in Rossem is Cornelis die ervoor moet zorgen dat je een 
goed lief hebt. Je moet na de wijding drie keer rond de kerk of 
rond Cornelis gaan en dan blijkt dat je een goed lief kan vinden. 
Voor sommige komt dat uit, voor anderen niet”, lacht Myriam. 

In totaal kwamen een veertigtal paarden met hun menners en 
ook enkele individuele ruiters naar Rossem, waar het plein vol 
toeschouwers stond. Jan Spinoy (60) uit Opwijk is het de eerste 
wijding van het jaar. “We doen er verschillende, we geloven er 
toch een beetje in”, weet Jan. “Of ik hierdoor een goed lief heb 
gevonden? Ik heb toch een goede al veertig jaar lang. We nemen 
al jaren deel aan de wijding. 

Nu is er elke week een wandeling met paard en koets of gaan we 
naar wedstrijden of naar wijdingen of uitstappen.” 
“Als het goed weer is, zijn we present”, zegt menner Jan Van-
der Perren (72) uit Merchtem. “We doen verschillende wijdingen 
met onze paarden en koets: hier in Rossem, maar ook in Meise 
voor Sint-Elooi en heel wat Sint-Hubertuswijdingen. Het is een 
traditie. Of we erin geloven dat een wijding ons en onze dieren 
beschermt? Baat het niet, dan schaadt het niet”, besluit Vander 
Perren.
Na de wijding en de rondrit met de paardenkoetsen, werd er vol-
au-vent in het oude schooltje, dat dienst doet als parochielokaal 
in Rossem geserveerd. De actie ‘Meise Schenkt’ verkocht er ook 
pannenkoeken voor het goede doel. Ruim 300 pannekoeken wa-
ren snel uitverkocht. De pannekoeken waren gratis, maar via een 
‘vrije bijdrage’ ontving ‘Meise Schenkt’ bijna 450 euro. (jh)

FOTO JH
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“Een thuis ver van huis”: Radio Kroeto helpt 
Oekraïense kinderen weer hun plek vinden

“Al fietsend je GSM opladen”

REGIO - Serviceclub Fifty-One Brussel Noord uit Grimbergen/
Meise financiert samen met een reeks andere afdelingen van de 
serviceclub een stukje van een uniek radioproject: Radio Kroeto. 
“Het is radio voor en door kinderen uit Oekraïne”, klinkt het.

Op woensdag 4 mei start Radio Kroeto. Kroeto betekent cool in 
het Oekraïens. “Radio Kroeto wordt een plek waar kinderen zich 
thuis voelen”, zegt Kathy Lindekens (66), die jarenlang het populai-
re kinderprogramma Kattekwaad presenteerde op Radio 1 en nu 
inhoudelijke support biedt voor Radio Kroeto. “De baseline van 
de zender is dan ook: je thuis ver van huis. De presentatie zal een 
mix zijn van Nederlands en Oekraïens, met een tweetalige host 
en er zal ook Oekraïense muziek te horen zijn. Het wordt een 
zender van kinderen voor kinderen. We zullen thema’s aansnijden 
waar kinderen zich in herkennen, ongeacht hun afkomst.”

Vriendenboek
Via het platform www.radiokroeto.com kunnen kinderen niet al-
leen luisteren, maar ook het Kroeto Vriendenboek invullen - een 
speels format waarmee ze dingen over zichzelf kwijt kunnen. “Het 
is ook mogelijk om er een liedje aan te vragen, een boodschap in 
te spreken voor iemand die ze missen en om zelf een plaat aan 
te kondigen op de radio”, weet Lindekens.  De Oekraïense radio-
jingles zijn ingezongen door Anna Hodorovskaya, die in 2013 The 
Voice Oekraïne won. De host van Radio Kroeto is Nataliya Do-
linska (47), een Oekraïense die 27 jaar geleden naar België kwam. 
“Ik sprak de taal niet, had hier geen vrienden of familie”, zegt ze. 
“Ondertussen heb ik hier een nieuw leven opgebouwd. En nu is 
het mijn beurt om anderen te helpen.”

Spaarpot
“Toen we over dit project hoorden, vernamen we dat er toch wel 
wat geld nodig was. We hebben meteen de spaarpot van onze 
serviceclub Fifty-One Brussel Noord aangesproken”, vertelt Luc 
Mertens (55). “Het is een andere manier om hulp te bieden aan 
vluchtelingen uit Oekraïne. Zo’n radio biedt de totaal ontheemde 
kinderen immers toch een beetje Oekraïne in Belgie met hun 
eigen muziek en ze kunnen ook verhalen en ervaringen uit België 
met mekaar delen.”

Vrijwilligersproject
Vijf andere afdelingen van de Serviceclub Fifty-One sprongen 
intussen mee op de kar. Aalst, Dendermonde, Geraardsbergen, 
Wetteren en Dilbeek deden ook hun duit in het zakje. “Alles 
samen konden we zo 2.210 euro inzamelen”, verduidelijkt Luc 
Mertens. “Het gaat om een vrijwilligersproject. Studio Sonart uit 
Rumst stelt gratis zijn radiostudio, expertise en onlineplatform ter 
beschikking, we hebben de financiering nodig voor onder andere 
Sabam en onkostenvergoedingen. Er zijn ook bedrijven die het 
initiatief steunen.” (jh)

INFO - Radio Kroeto wordt wekelijks uitgezonden op woens-
dagnamiddag, van 14 uur tot 17 uur. De eerste aflevering zal te 
horen zijn op 4 mei via www.radiokroeto.com 

Nataliya Dolinska presenteert in het Oekraïens én Nederlands op Radio Kroeto.

FOTO INGEZ. 
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Burgemeesters slaan op tafel voor erkenning als centrumregio: 
“We vragen meer dan druppels op een hete plaat”

REGIO - De boodschap van de burgemeesters van Halle-Vil-
voorde op de burgemeestersconferentie is duidelijk: erken Hal-
le-Vilvoorde als centrumregio. “Wij hebben ook grootstedelijke 
problemen, maar krijgen niet de extra middelen van de overheid 
zoals centrumsteden die krijgen”, klinkt het.

“Op dit moment zijn dertien Vlaamse steden erkend als centrum-
stad, gemiddeld twee per provincie”, zegt voorzitter van het Toe-
komstforum Halle-Vilvoorde Koen Van Elsen (CD&V), tevens bur-
gemeester van Asse. “Die centrumsteden krijgen extra middelen, 
grotendeels omwille van hun functie voor de omliggende regio 
en de specifieke grootstedelijke uitdagingen. In Halle-Vilvoorde is 
er geen erkende centrumstad. Tegelijk evolueert de regio pijlsnel.” 

Zo stelt Van Elsen vast dat Halle-Vilvoorde een soort buffer vormt 
voor de rest van Vlaanderen. “We vangen veel grootstedelijke 
druk op door onze centrale ligging vlak naast het Brussels Gewest. 
Dat maakt dat elk van onze 35 lokale besturen in meer of minde-
re mate kampt met dezelfde grootstedelijke problematieken. Het 
gaat onder andere om bevolking, wonen, onderwijs en landge-

bruik. Indicatoren tonen duidelijk de stevige verstedelijkingsdruk in 
de hele regio Halle-Vilvoorde. De impact is minstens vergelijkbaar 
met de situatie in de huidige centrumsteden en meer uitgespro-
ken dan in de kustregio, die vandaag als specifieke regio erkend 
en betoelaagd wordt.” Alleen al de forse demografische groei in 
Halle-Vilvoorde heeft volgens de burgemeesters grote gevolgen 
op het vlak van voorzieningen zoals kinderopvang, onderwijscapa-
citeit, sportvoorzieningen, inburgering- en integratiebeleid, mobi-
liteitsinfrastructuur, veiligheidsorganisatie en arbeidsmarktonder-
steuning. “Er zijn zeker mogelijkheden om extra financiering naar 
de regio Halle-Vilvoorde te krijgen”, gaat de voorzitter verder. 
“Denk maar aan het Vlaamse Randfonds. Maar dat zijn – in ver-
houding – druppels op een hete plaat. Er zijn structureel middelen 
nodig, voor de hele regio. We willen duidelijk maken dat we wil-
len samenwerken aan onze gedeelde uitdagingen, schouder aan 
schouder met alle 35 lokale besturen in Halle-Vilvoorde. Daarom 
gaan we eerst en vooral voor die erkenning als centrumregio zo-
dat we structurele middelen kunnen bekomen om onze regio te 
doen groeien en bloeien.” (jh)

FOTO INGEZ.
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Groen licht voor grootste project in jaren in Grimbergen
Vergunning voor bouw nieuwe zijvleugel gemeentehuis

GRIMBERGEN - Het schepencollege van Grimbergen heeft 
een omgevingsvergunning toegekend voor het bouwen van een 
nieuwe zijvleugel aan het gemeentehuis.

De nieuwe zijvleugel van het gemeentehuis wordt één van de 
grootste projecten die de laatste jaren in Grimbergen zijn ge-
realiseerd. Het kostenplaatje bedraagt 10,6 miljoen euro. Daar  
komen nog bijkomende uitgaven bij voor de renovatie van het 
bestaande gebouw en de omgevingsaanleg; goed voor zo’n 1,6 
miljoen euro. Het gemeentebestuur hoopt  het zijgebouw van 
3.000 m2 in 2024 in gebruik te nemen. Het zal meer dan 90 
personeelsleden huisvesten, in het bestaande gebouw blijven een 
80-tal medewerkers werkzaam. In de nieuwe zijvleugel worden 
de OCMW- en gemeentediensten gecentraliseerd, ook de biblio-
theek verhuist van Strombeek naar de nieuwbouw. Er worden 
tevens enkele klaslokalen voor de Vrije Basisschool Prinsenhof in 
het project voorzien. De oude leegstaande jongensschool, die is 
afgekeurd door de brandweer, wordt afgebroken. Er waren 23 
bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek”, 
zegt schepen van Omgeving Bart Laeremans (Vernieuwing). “Die 
hebben we allemaal weerlegd. De vergunning is toegekend onder 

voorwaarden, onder andere dat de milieuwetgeving wordt geres-
pecteerd en dat alle nodige adviezen zijn ingewonnen.”

Na de bouwwerken zullen wel 51 van de 72 parkeerplaatsen aan 
het gemeentehuis verdwijnen, terwijl de gemeente volgens een 
gemeentelijk reglement voldoende parkeerplaatsen bij nieuw-
bouwprojecten moet voorzien. Hoopt de schepen dan dat dit 
wordt opgelost door de bouw van de nieuwe ondergrondse par-
king vlakbij? “Dit dossier staat los van de plannen voor de onder-
grondse parking en warenhuis aan de sporthal van het Prinsen-
bos”, meent Laeremans. “We hebben voldoende parkeerplaatsen 
in het centrum, alleen wordt de blauwe zone er weinig of niet 
gerespecteerd. Die zullen we dan beter controleren. De zijvleugel 
van het gemeentehuis is dus vergund zonder bijkomende parking, 
een verordening laat ons dat toe. Het dossier van de ondergrond-
se parking met een warenhuis is nog niet aan een vergunning toe, 
er zijn nog inspraakmomenten. De plannen daarvan staan voorlo-
pig on hold zodat iedereen zijn of haar zeg kan doen.” Inwoners 
kunnen tegen de omgevingsvergunning nog binnen de 30 dagen 
beroep aantekenen bij de provincie Vlaams-Brabant. (jh)

FOTO JH 
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LONDERZEEL - Winkel Sarens is 63 jaar geleden ontstaan 
aan de kerk in Steenhuffel, opgestar t door Sarens Marcel en 
Mia Vanderstadt. Snel daarna zijn ze verhuisd naar een grotere 
winkelruimte op de toenmalige Heerbaan te Steenhuffel.

In 1992 kwam de winkel in de Mechelsestraat 31 erbij. Deze 
maand vieren ze hun 30 jarig bestaan op deze lokatie.

Bij Sarens vindt je meer dan 1.000 m2 winkelplezier in het 
centrum van Londerzeel met twee eigen ruime parkings direct 
naast de winkel.

Je kan kiezen uit een ruim assortiment electro, kook- en deco-
ratieartikelen. 

De merken zijn heel uitgebreid met onder andere Cosy en Trendy, 
Salt en Pepper,  Aquanova, Zack, Demeyere, Smeg, Kitchenaid, 
Le Creuset… Voor nog meer merken en diverse andere infor-
matie kan je terecht op hun website www.sarenswinkel.be.

Zaterdag 7 mei gaan ze al hun klanten verwennen met 
een extra  -10 % korting en een leuk geschenk als moe-
derdagaktie. Ze hebben reeds tal van leuke promoties voor 
jullie geselecteerd.

Samen met haar team biedt Sabine je een persoonlijke en klant-
gerichte service aan. Daar draait het bij haar reeds 30 jaar om.

Van harte welkom, Ingrid, Brigitte, Kathleen, Nancy en Sabine.

Dertig jaar winkel Sarens
“Een ruim assortiment electro, kook- en decoratieartikelen”
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Open brief én juridische actie op komst 
tegen plannen nieuw gemeentehuis
GRIMBERGEN - Inwoners Aurélie Gerth (44) en Tom Ameye (57) hebben een open 
brief geschreven naar het gemeentebestuur waarin ze hun bezorgdheid uiten over de 
plannen voor het centrum. “Er worden zeker nog juridische stappen ondernomen tegen 
die plannen”, klinkt het.

“Wij wonen hier al lang en onze kinderen gingen of gaan hier 
nog naar school”, zeggen  Aurélie en Tom, die geen koppel zijn. 
“We hebben geen politieke affiliatie, zijn actief in het Grimbergse 
verenigingsleven en zijn aan onze gemeente verknocht. We zijn 
bezorgd omdat de bestuursploeg  historisch erfgoed wil afbreken 
om een nieuwe vleugel aan het gemeentehuis te bouwen. Dat het 
OCMW en de gemeente gefusioneerd zijn, maakt het toch totaal 
niet noodzakelijk dat alle diensten ervan én de bibliotheek in één 
enkel gebouw gehuisvest zijn? Door al die diensten in één gebouw 
te willen onderbrengen, is er een zeer groot bouwvolume nodig.”
“Als men de gevel van de jongensschool wil redden, moet men af-
stappen van de gedachte dat het sociaal huis en/of de bibliotheek 
uit Strombeek moet verhuizen. Als het project in de Prinsenstraat 
gerealiseerd wordt, zal het architectonisch geheel dat de bekende 
Brusselse Art Nouveau-architect Henri Jacobs (1864-1935) uitte-
kende, definitief vernietigd worden. Daarmee zal ook het huidige 
dorpskarakter een flinke knauw krijgen.” Beide Grimbergenaren 
kanten zich ook tegen de bouw van de ondergrondse parking 
met een nieuw grootwarenhuis, volgens de huidige plannen een 

Jumbo. “We vrezen veel meer verkeer dat allemaal zal moeten 
passeren in de buurt van de drie scholen in het centrum”, vertel-
len Aurélie en Tom. “Er zouden in totaal drie nieuwe supermarkten 
bijkomen in Grimbergen. Wie heeft al die supermarkten nodig? 
Dit komt de handel in het  Grimbergse centrum, die al achter-
uitgaat, niet ten goede. Bovendien vrezen we problemen met het 
grondwater als er zo’n grote ondergrondse parking komt in dras-
sig gebied.” De petitie van Aurélie tegen de afbraak van de oude 
jongensschool van Grimbergen heeft inmiddels al meer dan 780 
handtekeningen verzameld, die van Joost Olbrechts van Unizo te-
gen een grote supermarkt in het centrum al meer dan 2.600.  Het 
gemeentebestuur kende inmiddels een omgevingsvergunning toe 
voor de realisatie van de nieuwe zijvleugel van het gemeentehuis. 
Daartegen is nog beroep mogelijk bij de Bestendige Deputatie. 
Het dossier van de ondergrondse parking met Jumbo-warenhuis 
is tijdelijk ‘on hold’ gezet. “We drukken de pauzeknop in om de 
inspraakperiode over de plannen van de ondergrondse parking 
te verlengen”, verklaarde schepen van Omgeving Bart Laeremans 
(Vernieuwing) eerder op de gemeenteraad. (jh)

FOTO INGEZ.

Je kan het gebouw van architect Henri Jacobs toch niet zomaar afbreken? Het bestuur heeft een voorbeeldfunctie voor het behoud van histo-
risch erfgoed”, zeggen Aurélie en Tom in hun open brief.
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KORTNIEUWS 
BRAND - Op de Nieuwelaan in Strombeek-Bever is dinsdag 5 april brand uitgebroken 
in een appartement op het zevende verdieping. Het Medisch Interventieplan werd even 
afgekondigd en een 50-tal bewoners kreeg een tijdlang elders onderdak.

EXPO - De digitale expo ‘Werken aan de Ring’, waarmee de toekomst van de Ring 
rond Brussel in beeld wordt gebracht, ontving tijdens de eerste week meer dan 10.000 
bezoekers. 

OPVANGWONINGEN - Technisch adviseurs van 3Wplus controleren in Grim-
bergen, Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst of de ruim 150 opvangwoningen voor 
Oekraïense vluchtelingen in goede staat verkeren. 

LIERMOLEN - De Liermolen in Grimbergen en het klooster van de zusters Visitatie 
op de grens van Zaventem en Kraainem staan op een lijst van de Vlaamse overheid om 
versnelde premies van respectievelijk een half miljoen en een miljoen euro te bekomen 
voor restauratie en herbestemming. 

HAAR - Het standbeeld van stripfiguur Nero aan het Nerocafé in Hoeilaart heeft 
opnieuw twee haren. Eentje ervan was verdwenen, een kunstenaar maakte een nieuwe 
spriet. 

BEDRIJVEN FAILLIET - In Halle-vilvoorde gingen in de eerste drie maanden van 
dit jaar 98 bedrijven failliet, dat is een stijging met 36 procent tegenover vorig jaar, zo 
meldt dataleverancier Graydon. De redenen voor de falingen lopen volgens VOKA uit-
een: onder andere het opheffen van de corona-steunmaatregelen, de bevoorradingspro-
blemen, stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne zorgen voor een negatieve 
economische groei. 

WERKNEMERS - Veertien procent van de werknemers in Vlaams-Brabant heeft niet 
de Belgische nationaliteit, zo blijkt uit een rondvraag van HR-dienstverlener Acerta bij 
3.700 Vlaams-Brabantse bedrijven. 

BLOEMENZAAD -  De Vlaams-Brabantse gemeenten bestelden 23.000 zakjes bloe-
menzaad via de samenkoopactie van de provincie Vlaams-Brabant. Dat is een record. 

OPEN BRIEF - De dertien korpschefs uit de politiezones van Halle-Vilvoorde schre-
ven een open brief naar de minister van Binnenlandse Zaken, provinciegouverneur, de 
procureur-generaal en hoge gerechtelijke- en politionele diensten waarin ze de aandacht 
vestigen op het feit dat de veiligheidstoestand in de verschillende politiezones van Hal-
le-Vilvoorde precair is door een chronisch gebrek aan politiepersoneel. 

VASTGOEDTRANSACTIES - Uit de nieuwste Notarisbarometer blijkt dat het 
aantal vastgoedtransacties in ons land voor het eerst sinds lang daalt. In januari was er 
nog een stijging van de vastgoedverkoop van bijna 9 procent. Maar in februari zette zich 
plotseling een daling in die in maart al min anderhalf procent bedroeg. In Vlaanderen 
zakken de cijfers met maar liefst met 3,5 procent. Optimisten spreken al van een moge-
lijke prijsdaling wanneer deze trend aanhoudt, maar wie meent in de Rand rond Brussel 
binnenkort een huis of appartement aan een voordelige prijs te kunnen kopen, zou 
bedrogen kunnen uitkomen. Volgens experts blijven de bevolkingscijfers in de Rand rond 
Brussel stijgen. Dat betekent dat de vraag naar woningen of appartementen hoger blijft 
dan het aanbod, wat de prijzen de hoogte injaagt. (jh)

FOTO INGEZ.
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Deze rubriek is voor zoekertjes van particulieren en vaste adverteerders. Commerciële zoekertjes van bedrijven, zelfstandigen en 
vrije beroepen zonder bijgaande advertentie worden NIET geplaatst. Gelieve hiervoor de reclameverantwoordelijke te contacteren 
op 0477 72 36 33 (Erwin van Gucht). De zoekertjes dienen ten laatste 15 dagen voor verschijning in ons bezit te zijn. Zoekertjes 
die ons later bereiken, verschijnen automatisch in de volgende editie. De zoekertjes vallen buiten de verantwoordelijkheid van de 
redactie en verbinden de uitgever noch de redactie tot enige verbintenis. 

Rubriek: ........................................................ Naam: ................................................................... Tel.: ...................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................................................

Plaats hier uw particulier zoekertje. Vul onderstaand rooster in en stuur het
samen met een briefje van 10 euro op naar: Joris Herpol, Steenweg op Brussel 33

te 1780 Wemmel. Het verschijnt 1 keer in onze 4 edities. 

JOBS 

ONDERHOUDSTECHNIEKER - Fir-
ma te Wemmel zoekt onderhoudstechnie-
ker verwarming gas/stookolie en schoor-
steenveger. In bezit van een rijbewijs B. 
Zelfstandig kunnen werken. Contact: info@
master-cleaner.be t.a.v. Mr. Gribbe

BIJVERDIENSTE – Man met pensioen 
zoekt bijverdienste, liefst avond van 19-24 
uur, ook w.e. Horeca, winkel, chauff, enz… 
10 km rond Wemmel tel. 0475 921 877 

KELNER -  M/V voltijds 1 op 2 weekends 
vrij @ De Passerel te Merchtem. Info 0475 
95 15 60 of 052 37 21 13

POETSHULP HALFTIJDS - Voor +-20 
uur, flexibele uren, B&B Amelhof Meise, 
poetsen kamers,  gemeenschappelijke delen 
en vergaderzalen. Voor meer info mail naar 
hello@amelhof.be of bel 0477 73 06 90

HULP BIJ SCHILDERWERK – Con-
tacteer 0468 01 62 92 

POETSVROUW – zoekt werk, schoon-
maken en strijken, tel. 0476 381 080 

BABY+VANDERSTRAETEN MER-
CHTEM  - zoekt Flexijob klusjesman Stu-
dent of flexijob voor woensdag, vrijdag, za-
terdag en schoolvakanties. CV mailen naar 
info@babyplusvanderstraeten.be

DAKWERKER - Ervaren dakwerker ge-
zocht voor onmiddellijke indiensttreding, 
platte en schuine daken, zinkwerk, schrijn-
werkelementen kunnen plaatsen, renovaties, 
plan kunnen lezen, in het bezit zijn van een 
rijbewijs, Nederlandstalig, bel voor een af-
spraak 0478 34 33 95

TE KOOP ALLERLEI 

RELAX – Stressless relax + voetbank, le-
der bordeau, walnut onderstel in prima staat 
450 euro, foto op vraag tel. 0468 280 386 

VOUWFIETS – Zwarte vouwfiets als 
nieuw met zes versnellingen en spatborden, 
alsook twee teedehands damesfietsen waar-
van één met drie versnellingen tel 0474 058 
116 

PELSMANTELS – Vier mooie pelsman-
tels te koop, twee grote en twee kleine, heel 
mooie lusters, kristal, schilderijen tel. 015 71 
17 18 

GRAVELBIKE BUITENKANSEN - 
Voor fietsers die zowel op de weg als of-
froad willen rijden. Staal, carbon, aluminium 
of titanium. Meer info op www.gravelbike.be

HOOI – te koop, 3 euro per bod, tel. 052 
356 879 

VAKANTIEWONING 
TE HUUR 

NIEUWPOORT – Zeer ruim (90 m2) en 
modern dakappartement te huur, zonneter-
ras met relax en loungezetels, garage, twee 
slaapkamers, badkamer met bad/douche, 
dubbele lavabo, wifi info tel. 0486 521 844 

VASTGOED TE HUUR 

MALDEREN – Weide voor paarden te 
Malderen of Liezele 0,5 ha, omheind, met 
schuilhok, direct beschikbaar tel. 0472 555 
057 

STEENHUFFEL – Duplex appartement 
eerste verdiep, inkom, wc, berging, living 
met open keuken, tweede verdiep badka-
mer, 2 slpk, prijs 730 euro, info 0474 924 687 

OPWIJK APPARTEMENT – te huur, 
Vitsgaard 35, Opwijk, 1ste verdiep, 2 slaap-
kamers, prijs: 625 euro / maand,  tel. 052 
356 879  

CONTACT 

MEISE – Alleenstaande man zoekt relatie 
met dame 55-65 jaar tel. 0494 186 363 

DAME – zoekt man voor relatie, ben een 
weduwe, alleen is maar alleen tel. 0472 33 
12 40 

ALLERLEI

PC-HELP – Last van virussen? Installatie- 
en (te) trage systemen? Optimaliseren, be-
veiliging en onderhoud…. IT-specialist kom 
aan huis uw computerproblemen oplossen. 
Snelle service. GSM 0478 211.835 Info: www.
pck-it.be

MASSAGE – Dame geeft massage te 
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470-
564.165 

FIETSEN / MOTORFIETSEN – Voor 
uitoefening van mijn hobby zoek ik motor-
fietsen, brommers en oude koersfietsen, de-
fect of onderdelen, staat is onbelangrijk, gsm 
0486 998 400

LEEGMAKEN – Ik koop alles, leegmaken 
van huizen, appartementen, kelders, zolders, 
enz. Ook schoonmaken huizen. Cash 7/7 – 
0474 80 44 45

VERVOER - met chauffeur nodig naar 
meubelzaak, containerpark of luchthaven, 
kleine verhuis?  Bestelwagen beschikbaar, 
15m2, of personenwagen met chauffeur. 
Prijs vanaf 25€. Meer info: 0479 82 02 96 
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