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Mobiliteitsplan goedgekeurd na lang debat op gemeenteraad
Le plan de mobilité a été approuvé après un long débat au 
conseil communal FOTO JH 

F   WEMMEL  - Le conseil communal a approuvé le plan de mobilité. La majorité 
a souligné qu’il s’agit d’un plan et que chaque mesure fera l’objet d’une nouvelle ap-
probation du conseil communal. Un long débat s’est déroulé au conseil communal, 
durant lequel les conseillers ont posé de nombreuses questions.
La mobilité a toujours été une question politique explosive. Parce que chaque me-
sure a des conséquences, certains obtenant plus de liberté et d’autres moins. Une 
discussion délicate, comme il s’avère. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans ce 
numéro. Vous pouvez également réécouter et regarder l’intégralité du débat via le 
lien suivant :
FR : https://www.wemmel.be/fr/notule/612/gemeenteraad 

WEMMEL - De gemeenteraad keur-
de het mobiliteitsplan goed. De meer-
derheid onderstreepte wel dat het om 
een plan gaat en dat elke maatregel 
opnieuw door de gemeenteraad moet 
worden goedgekeurd. Er was een lang 
debat op de gemeenteraad met heel 
wat vragen van de raadsleden.

Mobiliteit is altijd al een explosieve poli-
tieke materie geweest. Want elke maat-
regel heeft gevolgen, waarbij de ene 
meer vrijheid krijgt en de andere min-
der. Een lastige discussie, zo blijkt. Je leest 
er meer over in dit nummer. Je kan het 
hele debat ook herbeluisteren en bekij-
ken via deze link:

NL: https://www.wemmel.be/nl/agen-
da-notulen-detail/612/gemeenteraad

Joris Herpol 
Hoofdredacteur Het Cursiefje
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KORT / EN BREF
TRAJECTCONTROLES  - Burgemeester Walter Vansteen-
kiste (LB Wemmel) merkte op de laatste gemeenteraad op dat 
het systeem van ANPR-camera’s wordt uitgerold. “Daardoor zou-
den we aan trajectcontroles kunnen doen mits enkele aanpassin-
gen. Om de 30 km/u te handhaven, zouden we dit in de gemeente 
zelf kunnen doen met de gemeenschapswachten en via het aan-
sluiten bij het GAS-5-boetesysteem”, zegt de burgemeester.  (jh)

F   CONTRÔLES DE TRAJETS - Le bourgmestre Walter 
Vansteenkiste (LB Wemmel) a signalé lors de la dernière réuni-
on du conseil communal que le système de caméras ANPR est 
en cours de déploiement. “Cela nous permettrait d’effectuer des 
contrôles d’itinéraires, à condition de procéder à quelques ajuste-
ments. Pour faire respecter le 30 km/h, nous pourrions organiser 
le contrôle nous-mêmes avec les gardiens de la paix et en ad-
hérant au système d’amendes GAS-5”, a déclaré le bourgmestre. 
(jh)

SHOW - In een lange discussie op de gemeenteraad verloor 
schepen Roger Mertens (IC) even zijn ‘cool’. “Het is allemaal show 
hier”, zei hij met enige frustratie. De debatten verliepen voorts 
wel respectvol.

F   SHOW  - Au cours d’une longue discussion au conseil com-
munal, le conseiller communal Roger Mertens (IC) a brièvement 
perdu son “sang-froid”. “Het is allemaal show hier”, a-t-il crié avec 
une certaine frustration. Ensuite, les débats se sont déroulés de 
manière respectueuse.

DUURZAAMHEIDSAMBTENAAR - Het gemeentebe-
stuur van Wemmel heeft een duurzaamheidsambtenaar aange-
worven die de gemeente mee moet begeleiden om de doelstel-
lingen van het klimaatplan te bereiken. 

F   FONCTIONNAIRE EXPERT EN DURABILITÉ   - 
La commune de Wemmel a recruté un responsable de la dura-
bilité pour aider la commune à atteindre les objectifs de son plan 
climatique. (jh)

GRIMBERGEN - Het Kattenkabinet, dat zich richt op het op-
vangen en herplaatsen van katten om zo het aantal zwerfkatten in 
Grimbergen en omstreken te verminderen, reageert verbijsterd 
op sociale media hoe een katje is achtergelaten aan hun voordeur. 

“Het nieuwe jaar werd hier alvast goed ingezet”, zeggen Kristien 
Huygh en Annelien De Rouck van het kattenkabinet. “We vonden 
net een toegeplakte transportbak met een kat er in, gewoon aan 
onze voordeur gedropt. Ons hart sloeg een slag over, want er 
hing bloed aan de handdoek en aan het transportbakje. Het katje 
is serieus onder de indruk, maar gelukkig wel oké. We dachten dat 
we in al die jaren het meeste nu wel gezien hadden, maar dit tart 
echt wel alle verbeelding.” 
“Was even aanbellen teveel gevraagd? We waren gewoon thuis 
en hadden met plezier de deur open gedaan om naar je verhaal 
te luisteren, en te zoeken naar een gepaste oplossing.

Triest verhaal van achtergelaten katje aan 
Kattenkabinet: “Dit is niet de oplossing”

FOTO INGEZ.

Een kat harteloos in een kapotte 
transportbak achterlaten in de re-
gen is dus niet de oplossing.” Het 
Kattenkabinet vraagt op sociale me-
dia of er mensen onder hun volgers 
zijn die misschien een idee hebben 
van waar het katje vandaan komt. 

“Ze is uiteraard niet gechipt”, zeggen Kristien en Kristin. “Misschien 
herkent iemand de achtergelaten transportbak. Die was stuk en was 
daarom toegeplakt. Misschien herkent iemand de handdoek of het 
handschrift op het achtergelaten briefje.” 

Mensen die hierover meer weten, kunnen terecht via 
info@hetkattenkabinet.be
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Speelplaats wordt gezellige   
kerstmarkt

Er waren ook standen van heel wat Wemmelse verenigingen zoals de chiro 
(foto) en de scouts, daarnaast konden kinderen terecht in het knutselkraam 
en waren er spelletjes. Kinderen en volwassenen met of met iets minder zang-
talent leefden zich uit op het free podium. (JH) 

Tentoonstelling in cafetaria van Hestia 

Bakkerij Lisette schenkt 
kerstbrioches aan     
wzc Hestia

WEMMEL - Michel en Wyona Potloot van Bak-
kerij Lisette uit Grimbergen aan de Wolvertem-
sesteenweg 106 schonken hun overschot van de 
kerstbrioches aan de bewoners van woonzorgcen-
trum Hestia aan de Zijp in Wemmel. In plaats van 
alles weg te gooien, maakten zij de bewoners van de 
residentie gelukkig met hun lekkere gebakjes. WZC 
Hestia is hen zeer dankbaar voor dit mooi gebaar 
tijdens de eindejaarsperiode en doet een oproep 
aan allen om onze lokale handelaars te blijven steu-
nen. (jh)

FOTO INGEZ. 

WEMMEL - Fotografe Lucienne Van Damme van fotoclub De Korrel stelt 
tot 3 maart 2023 tentoon in de wandelgangen en de cafetaria van WZC 
Hestia aan de Zijp in Wemmel. Ze is al heel haar leven gebeten door de 
fotografiemicrobe. Het begon met analoge fotografie en nadien heeft zij de 
overstap gemaakt naar digitaal. Om haar kennis te verruimen, heeft zij een 
cursus Reflex gevolgd en heeft zo meer oog gekregen voor detail en licht. 
Binnen de fotografie gaat haar voorkeur naar de thema’s natuur -en straat-
fotografie, maar ook zwart-wit. Voor haar zijn foto’s met een boodschap het 
belangrijkste. (jh)

WEMMEL - De speel-
plaats van de Sint-Jozefs-
school werd omgetoverd 
tot een heus kerstplein 
met diverse kraampjes met 
hapjes, drankjes en cadeau-
tjes.  FOTO JH
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“Aantal inbraken op niveau van voor corona”
“Le nombre de cambriolages revenu au niveau 
d’avant la crise sanitaire”

F   WEMMEL  - Lors du dernier conseil communal, le con-
seiller Didier Noltincx (IC) a demandé si le nombre de cam-
briolages avait augmenté suite à l’extinction de l’éclairage pu-
blic. “Nous n’avons pas encore d’idée à ce sujet”, a répondu le 
bourgmestre Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “Il n’y a pas 
encore de nouveaux chiffres disponibles depuis cette initiative 
récente. Le nombre de cambriolages a toutefois augmenté en 
novembre par rapport à l’année précédente. Globalement, 
il y a également plus de cambriolages sur une base annuelle. 
Nous sommes revenus au niveau d’avant  le Covid. La sur-
veillance reste accrue. La zone AMOW a également recruté 
cinq nouveaux inspecteurs, dont un pour Wemmel. Celui-ci 
vient de la zone sud de Bruxelles. Pendant ce temps, la liaison 
radio de nos caméras de surveillance est également en place. 
Toutes les images sont transmises directement et en direct à 
la police. Ce sont des caméras infrarouges, elles enregistrent 
donc aussi dans l’obscurité. En outre, la zone a également 
acheté un drone qui sera bientôt déployé. Il sera très utile 
pour retrouver les suspects.” (jh)

WEMMEL - Tijdens de laatste gemeenteraad vroeg raadslid 
Didier Noltincx (IC) of het aantal inbraken naar aanleiding 
van het doven van de verlichting is vermeerderd. “Daar heb-
ben we nog geen zicht op”, antwoordde burgemeester Walter 
Vansteenkiste (LB Wemmel). “Er zijn nog geen nieuwe cijfers 
beschikbaar sinds het doven van de verlichting. Er was wel 
een stijging van het aantal inbraken in november tegenover 
het jaar voordien. In totaal zijn er ook op jaarbasis meer in-
braken. We zitten opnieuw op het niveau van voor Covid. We 
hebben nog altijd verhoogd toezicht. De zone AMOW heeft 
ook vijf nieuwe inspecteurs aangeworven, waarvan één voor 
Wemmel. Die komt van de zone Brussel Zuid. Inmiddels is 
ook de straalverbinding van onze bewakingscamera’s in orde. 
Alle beelden worden rechtstreeks en live naar de politie door-
gestuurd. Het gaat om infraroodcamera’s, die registreren dus 
ook in het donker. Daarnaast kocht de zone ook een drone 
die binnenkort wordt ingezet. Dat is heel nuttig bij het opspo-
ren van verdachten.” (jh)
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FOTO JH 

Eén witte mol vangen was al uitzonderlijk, nu heeft 
Kurt zijn tweede exemplaar beet: “Ongelooflijk”

“En nu ving ik een tweede witte mol, niet ver van het bosje waar 
ik vorig jaar mijn eerste witte mol ving. Er moet een bloedlijn van 
albinomollen zijn die door de moedermol is meegegeven in dat 
bosje. Het waren telkens witte mannetjesmollen.”

Albinisme
Zo’n witte mol – of albinomol – ontstaat als beide ouders een 
gen hebben voor albinisme en dan moet het gen ook nog eens 
dominant zijn. “Het pigment melanine ontbreekt in het haar en/
of de huid en dit leidt tot een gedeeltelijk of geheel witte huid en 
rode ogen”, weet Kurt. “Die huid is erg gevoelig voor de zon en 
verbrandt snel. Omdat bij de meeste soortgenoten wel pigment 
aanwezig is, wordt het gezien als een afwijking.”
“Volgens kenners worden albinodieren in het wild meestal niet 
erg oud omdat ze door de witte kleur opvallen en een gemakke-
lijke prooi zijn. Maar een albinomol leeft onder de grond en valt 
dus niet op als prooi. Ook zijn huid kan niet verbranden, onder de 
grond schijnt de zon niet.”

Vijanden
Toch hebben mollen heel wat vijanden. “Ooievaars en reigers zien 
molshopen bewegen vanuit de lucht”, gaat Bellon verder. “Ze pik-
ken dan met hun snavel de mol uit zijn gang. Mollen staan ook op 
het menu van marters. En wezels kruipen zelfs in de gangen om 
de mol te vangen.”
Wat gaat hij nu doen met die tweede witte mol? “Teruggeven aan 

“De kans om een tweede witte mol te vangen is haast onbestaande”, zegt 

ongediertebestrijder Kurt Bellon uit Malderen. 

MALDEREN / OPDORP / REGIO - Zowat één 
jaar nadat ongediertebestrijder Kurt Bellon (49) uit Mal-
deren een witte mol heeft gevangen, heeft hij in dezelfde 
buurt in Opdorp een tweede witte mol gevangen. Dat 
komt maar één keer om de 15.000 keer voor. Elke mol-
lenvanger droomt ervan om eens zo eentje te vangen, 
laat staan een tweede.

Ongediertebestrijder Kurt Bellon uit Malderen (Londer-
zeel) is de mollen- en rattenvanger van de gemeente 
Londerzeel. Daarnaast is hij ook zaakvoerder van be-
strijdingsfirma Antimal. “Ik heb in mijn leven al heel wat 
soorten ongedierte gevangen”, zegt Kurt. “Dat gaat dan 
meestal over ratten en muizen, maar ook het verdelgen 
van wespennesten en mollen. Ik vang al mollen sinds mijn 
dertien jaar.” 

Eerste witte mol
“Vorig jaar heb ik mijn eerste witte mol gevangen in de 
Vekenstraat in Opdorp (Buggenhout). Ik heb toen eerst 
twee zwarte mollen gevangen, maar daarna kon ik een 
witte mol strikken. Dat is echt heel uitzonderlijk. Het 
komt maar één keer om de 15.000 mollen voor. Ik vang 
er honderden per jaar, maar een witte mol had ik nooit 
gevangen.”
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Sarah leerde haar vader pas na 21 jaar kennen
REGIO - Wie is de man die mijn mama verliet en mij dus ook? Ik 
ontmoette hem in Parijs: de gelijkenissen waren opmerkelijk. Het 
opmerkelijk levensverhaal van Sarah Van Hecke. 
 
“Ik heb mijn vader nooit ontmoet…”  Hoe vaak heb ik dat niet 
uit het niets gezegd in een doodgewoon gesprek, waarop een 
ongemakkelijke stilte volgde.  Bij mij lag het onderwerp nooit zo 
gevoelig. Ik ben opgegroeid met een overbezorgde mama (die de 
wereld zou verkopen om mijn veiligheid te garanderen), met een 
jongere halfzus (die in mijn ogen een “volledige” zus was), een lief-
devolle oma (voor wie ik een onbeschrijfelijk grote bewondering 
had), en een opa, die wat het probleem ook was, het altijd voor 
mij opnam. Ik ben nooit liefde te kort gekomen.
“Wat ik ook niet te kort ben gekomen is brandende nieuwsgie-
righeid. Mijn ouders, toen een stewardess en een piloot, gingen 
ieder hun weg, nog voor ik deze wonderlijke wereld met mijn ei-
gen oogjes had kunnen waarnemen. Ik neem hen dat niet kwalijk, 
dingen gebeuren met een reden. Op het ogenblik dat ik dit op 
papier zet, verblijf ik al 21 jaar en 4 maanden op deze excentrieke 
aardkloot. In een poging om een diploma te halen ben ik aan mijn 
tweede jaar universiteit in Engeland begonnen. Mijn vrije tijd be-
steed ik met op een tennisballetje te slaan, praatjes te maken en 
hier en daar een gevoelige snaar te raken met mijn schrijfsels voor 
een camera. Ik bezat werkelijk alles wat  mijn hartje begeerde en 
toch bleef een vraag pijnlijk onbeantwoord. Wie is de man die 
mijn teerbeminde mama’s hartje had bekoord, 22 jaar geleden? 
Wie is de tweede helft die mijn bestaan mogelijk maakte? Wie is 
hij, die niet alleen mijn meest favoriete persoon verliet, maar ook 
mij. Ik wilde het weten en dus schreef ik hem een bericht op het 
postduifplatform van de 21ste eeuw.

Band gesmeed
“Ik was toen zeventien en wist zoveel als een blind hertje, dat de 
weg naar huis niet meer terug vond. Verbazingwekkend genoeg 
kwam er antwoord. Behalve mijn vader kreeg ik er plots nog een 
halfzus en een halfbroer bij. Gelijkenissen waren opmerkelijk. Woe-
de en verdriet kwelden mijn moeder en mij dus ook. Het contact 
werd verbroken en tot er in januari 2022, op miraculeuze wijze, 
in mijn eigen slaapkamer, een met oude foto’s gevulde enveloppe 
zich door mij liet vinden. Het daagde het in mij op om het nog 
maar eens te proberen. Na overleg met moeder hert werd de 
connectie hervat. Informatie werd gewisseld, meningen gedeeld, 
gelijkenissen vastgesteld, vragen beantwoord en een band ge-
smeed.  Mijn vader was nog steeds piloot, gescheiden, hertrouwd 
en ondertussen verhuisd naar Frankrijk, waar hij pendelend tussen 
Parijs en Toulouse een nieuw leven had opgebouwd. Moeder hert 
vertrouwde mij passionele verhalen toe over haar oude job, haar 
vroegere relaties, kortom haar oude leven. Het fascineerde mij 
mateloos. Mijn nieuwsgierigheid werd nog meermaals op de proef 
gesteld, maar op 14 oktober om 6:50 PM landde mijn vliegtuig 
dan toch op de tarmac van de Parijse luchthaven. Enkele dagen 
voor mijn vertrek werd het duidelijk dat mijn vaders’  trouwdag 
exact  op mama’s verjaardag viel. Een teken dat het zou sporen 
tussen zijn nieuwe vrouw en mij.

Parisienne
Eens geland was het even wachten, even zoeken, tot ik in de verte 
een wel zeer grote, brildragende man op mij zag aankomen. Ik had 
mij voorbereid op verlegen blikken en ongemakkelijke stiltes, maar 
die waren er niet. Ook niet in de taxi. Ik was één en al oor voor 
wat hij te vertellen had. Toen ik voet zette in zijn “thuis” voelde ik 
mij onmiddellijk op mijn gemak.  Zijn prachtige echtgenote be-
groette mij als een echte Parisienne met een kus en een glimlach. 
De volgende ochtend viel het op dat mijn vader en ik dezelf-
de ontbijtcombinatie hadden binnengespeeld. De binnenpretjes 
werden een thema tijdens deze trip, aangezien de gelijkenissen 
boekdelen spraken. Mijn vaders partner bleek een ontzettend 
warme vrouw te zijn, voor wie ik alleen maar bewondering had.  
Ze loodste mij doorheen hartje Parijs, leerde mij de metro ken-
nen, de Eiffeltoren en het Louvre. Na de lunch stond een boottrip 
op het programma en verkenden we de chique shoppingstraten. 
Het gezellige diner namen we in een nog gezelliger restaurant. De 
dag nadien troonde de vrouw des huizes me mee naar de markt 
om vers eten te kopen voor ’s middags. Onze lunch werd een hit. 
Het afscheid daarentegen werd pijnlijker dan verwacht. Beloftes 
voor een weerziens werden gemaakt en dankbaar vloog ik terug 
naar Engeland. Ik ben trots op mezelf dat ik deze grenzen op eigen 
houtje heb verlegd. Het was niet alleen voor de allereerste keer 
mijn vader ontmoeten. Het was ook  mijn mama achterlaten, he-
lemaal alleen het vliegtuig nemen in de grootste onzekerheid en 
verblijven in een vreemd huis tussen vreemde mensen. Het was 
risicovol, maar onvergetelijk. (Sarah Van Hecke)

FOTO INGEZ.
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WEMMEL - André Vertongen (70), die zo’n 30 jaar cafébaas 
was in café Op ’t Hoeksken aan de Zijp in Wemmel, is vori-
ge maand overleden. Hij was al een tijdje ziek. Dochter Anke 
Vertongen (40) baat nu al veertien jaar het populaire eet- en 
praatcafé uit.

Vele cafébezoekers kenden André van al die jaren in het café. 
André nam de uitbating over van zijn vader Jef Vertongen die in 
2014 op 92-jarige leeftijd overleed. Zo is café Op ’t hoeksken al 
meer dan een eeuw een familiale zaak waar zowel de arbeider 
als de notaris welkom zijn. De vermaarde geuze en boterham-
men met plattekaas in de zomer blijven de sterkhouders van 
het café, naast enkele streekeigen sterkmakers op de menukaart. 
Zaakvoerster Anke Vertongen heeft ook heel wat suggesties 
toegevoegd aan de menukaart. 

“Mijn grootvader Emiel Vertongen heeft café Op ‘t Hoekske in 
1921 van zijn overgrootouders overgenomen”, vertelde André 
Vertongen in 2015 nog in een interview. “Mijn vader, Jozef Ver-
tongen, nam de zaak daarna in 1948 over. Hij leverde ook nog 
met zijn hondenkar melk aan huis. 

Mijn vader overleed in 2014 op 92-jarige leeftijd, maar het 
Hoeksken blijft voortbestaan”, liet André optekenen. In 1982 
liet Jozef de zaak over aan André en veertien jaar geleden nam 
dochter Anke het gezellige familiale volkscafé over. Aan het uit-
zicht van het café is in al die jaren weinig veranderd. Het interi-
eur blijft authentiek.
“Mijn vader was al een tijdje ziek”, zegt dochter Anke Vertongen 
van café Op ’t Hoeksken. “Hij is vredig thuis in Wolvertem ge-
storven in het bijzijn van zijn familie.”

Voormalige cafébaas André Vertongen (70) van Op 
’t Hoeksken overleden 

FOTO JH

vlnr. Jozef Vertongen, Anke Vertongen en André Vertongen.
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NIEUW: pickleball in Thermae Sports Merchtem

De kracht van het all-in abonnement

Ben je lid bij Thermae Sports, dan zit Pickleball mee in je abonne-
ment. Nog geen lid? Dan kan je de terreinen per uur huren voor 
15,00 euro in de daluren en 20,00 euro in de piekuren.

Wil je graag lid worden? Spring dan eens binnen op de 
club! Via de QR-code kan je alvast een gratis proef-
dag aanvragen.

Naast Pickleball zit het volgende ook in je all-in abonnement: 

1. Fitness
2. Groepslessen
3. Zwembad
4. Finse Sauna,       

infraroodsauna      
en stoombad

5. Tennis
6. Padel
7. Pickleball 

Thermae Sports

Kwekelaarstraat 4 - 1785 Merchtem
T. 02 305 43 04

www.thermae.com

FOTO’S INGEZ. 

Thermae Sports staat erom bekend om steeds 
nieuwe sporten aan te bieden aan haar leden. 

MERCHTEM - De nieuwste toevoeging aan het all-in abonne-
ment is Pickleball! Een razendpopulaire en laagdrempelige racket-
sport, overgewaaid uit de Verenigde Staten. 

Met vier indoor Picklebalterreinen zijn ze bij de eerste clubs in 
België waar je deze sport kan spelen!

Wat is Pickleball?

Pickleball is een mix van verschillende bestaande racketsporten. 
Je vindt er elementen van tennis, padel, badminton en pingpong 
in terug. Het spel wordt meestal twee tegen twee gespeeld en je 
kan enkel scoren als je team opslaat. Je speelt tot twee gewonnen 
sets van 11 punten. Je gear bestaat uit een paddle dat te verge-
lijken is met een strandpallet en een “wiffle ball” (geperforeerde 
softball). Dit kan je uiteraard huren in de club. Een Pickleballveld 
is een stukje kleiner dan een tennisveld, dit maakt dat deze sport 
in Amerika gespeeld wordt door alle leeftijden. Het fungehalte ligt 
ook énorm hoog! 

GRATIS PROEFDAG
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Cyberaanval in Wemmel? “Het is niet de vraag of, maar wel 
wanneer we erdoor getroffen worden”
Cyber attaque à Wemmel ? “Il ne s’agit pas de savoir si nous 
serons touchés, mais quand nous le serons”.

FOTO JH 

F   WEMMEL  - Suite, entre autres, à la cyber-attaque du système informatique de la ville d’Anvers, au cours de laquelle des 
données ont été volées, le conseiller communal Dirk Vandervelden (LB Wemmel) a demandé si des mesures de protection 
avaient été prises à Wemmel.

L’échevin en charge de l’IT, Monique Van der Straeten (LB Wemmel) répond que Wemmel n’a pas encore été touchée par une 
telle cyberattaque. “Mais il ne s’agit pas de savoir si nous serons touchés, mais plutôt quand”, a déclaré Van der Straeten. “Nous 
prenons déjà de nombreuses mesures. Nous nous engageons également dans des plans de subvention pour améliorer nos sys-
tèmes IT. Le Collège approuvera également prochainement un point concernant un audit sur la cybersécurité de nos systèmes.”

“Les mails provenant de pays suspects sont déjà bloqués de toute façon”, ajoute le bourgmestre Walter Vansteenkiste (LB 
Wemmel). “Nous recevons régulièrement des rapports indiquant que des courriers suspects ne passent pas. Wemmel a aussi un 
double système de sauvegarde, au cas où ils nous pirateraient.” (jh)

WEMMEL – Naar aanleiding van de cyberaanval op het com-
putersysteem van onder andere Antwerpen, waarbij data is gesto-
len, vroeg gemeenteraadslid Dirk Vandervelden (LB Wemmel) of 
er in Wemmel maatregelen zijn genomen.

Schepen van ICT Monique Van der Straeten (LB Wemmel) ant-
woordde dat Wemmel nog niet getroffen is door zo’n cyberaan-
val. “Maar het is niet de vraag of, maar wel de vraag wanneer we 
zullen getroffen worden”, zegt de Van der Straten. “We nemen 
wel al veel maatregelen. We stappen ook in subsidieplannen om 
onze ICT-systemen te verbeteren. Op het schepencollege wordt 
binnenkort ook een punt goedgekeurd voor een audit over de 
cyberveiligheid van onze systemen.” 

“Mails van verdachte landen worden sowieso al geblokkeerd”, vult burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) aan. “We krij-
gen regelmatig berichten dat verdachte mails niet doorkomen. Wemmel heeft ook een dubbel back-up-systeem, voor het geval ze 
ons zouden hacken.” (jh)
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Werken op- en afrittencomplex A12 Londerzeel voor-
zien in 2025: 
“Zwart kruispunt eindelijk conflictvrij maken”

FOTO INGEZLONDERZEEL - De werken voor de heraanleg van het op- en afrit-
tencomplex van de A12 aan het kruispunt met de Kerkhofstraat zullen 
in 2025 kunnen beginnen. Dat antwoordde Vlaams minister van Mobili-
teit Lydia Peeters (Open VLD) op een vraag van Vlaams parlementslid 
Nadia Sminate (N-VA) uit Londerzeel.

“Het kruispunt Kerkhofstraat met A12 draagt al een lange en helaas ook 
kwalijke geschiedenis met zich mee”, zegt Vlaams Parlementslid Nadia 
Sminate (N-VA). “Ik kaartte de noodzaak van een conflictvrij kruispunt 
nogmaals aan bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Dagelijks 
moeten tientallen kinderen de autostrade over om van school naar huis 
te fietsen. Het is nu goed dat er schot in de zaak komt en er een timing 
vooropgesteld is om van dit zwarte kruispunt een conflictvrij kruispunt 
te maken.”

Ingraven
Niet alleen het kruispunt aan de Kerkhofstraat, ook de andere kruis-
punten op de A12 genieten een kwalijke reputatie. “Het zijn stuk voor 
stuk erg drukke en vaak onoverzichtelijke kruispunten waar lange files 
staan of zware verkeersongevallen gebeuren”, gaat Sminate verder. 
“Om de A12 als echte autosnelweg om te vormen, is in 2018 reeds 
beslist om deze in Londerzeel heraan te leggen en deels in te graven. 

Vergunning
Op 15 oktober 2021 besliste de 
Vlaamse regering om dit project ver-
der uit te werken als een potentieel 
project volgens het principe van Pu-
bliek Private Samenwerking (PPS). “Na 
maandenlang juridisch en technisch al-
les uit te klaren, wordt volgens minister 
Peeters nu de omgevingsvergunning 
voorbereid, zodat dit jaar eindelijk de 
onderhandelingen met potentiële aan-
nemers kunnen aangevat worden”, 
gaat Sminate verder. 

“Het dossier heeft een nieuwe vorm 
aangenomen en het is nu zaak om zo 
snel mogelijk alle procedures op elkaar 
te laten volgen. Nog uit het antwoord 
van de minister op mijn schriftelijke 
vraag, blijkt dat vanaf het voorjaar 2023 
de aanbestedingsprocedure een jaar 
lang zal lopen. Midden 2024 kunnen 
potentiële aannemers dan hun defini-
tieve ontwerp indienen, zodat hopelijk 
in 2025 de werken kunnen beginnen.” 
(jh)

Als alles goed verloopt, kunnen de werken aan het kruispunt 
op de A12 in Londerzeel in 2025 eindelijk beginnen”, zegt 
Vlaams parlementslid Nadia Sminate (N-VA).
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Historisch gemeentehuis krijgt moderne achter-
bouw: “Maar uitzicht op het kasteel zal bewaard 
blijven”
WEMMEL - Het gemeentehuis van Wemmel wordt ge-
renoveerd en uitgebreid met een achterbouw. De werken zouden 
nog voor eind deze legislatuur in 2024 starten.

“Een renovatie van het kasteel aan de Folletlaan is nodig”, vertelt 
schepen van Grondgebiedszaken Raf De Visscher (LB Wemmel). 
“Er is waterinsijpeling en er zijn verzakkingen. Een renovatie is 
niet zo eenvoudig, want het kasteel heeft een bijzondere erfgoed-
waarde. 
Om aanspraak te maken op subsidies, moet het kasteel ook vol-
gens strikte bepalingen van Onroerend Erfgoed worden geres-
taureerd. We startten hiervoor daarom een traject op met ERF, 
de Erfgoedstichting van Vlaams-Brabant. We keurden daarvoor 
eerder op de gemeenteraad een overeenkomst goed met ERF. 

Die wil een voortrekkersrol spelen bij het veiligstellen van be-
langrijk onroerend erfgoed in onze provincie. ERF krijgt vijf jaar 
het beheer van het kasteel en zal in samenspraak met het ge-
meentebestuur een architectenbureau aanstellen om de plannen 
te realiseren. Die overeenkomst kan altijd worden verlengd. In 
samenspraak met ERF zal het kasteel dan worden gerenoveerd.”

Amfitheater
Het gemeentebestuur wil samen met de renovatie het kasteel 
functioneler en ruimer maken. “Daarom plannen we in samen-
spraak met ERF een achterbouw”, zegt de schepen. “Die zal niet 
breder zijn dan het kasteel zelf en komt op de plaats waar nu het 
kleine amfitheater in het park achter het kasteel is. Daar vonden 
vele jaren geleden nog voorstellingen plaats. Het wordt een uit-
bouw die onder het niveau van het kasteel ligt, zodat het zicht op 
het kasteel bewaard blijft. De wandelweg die nu achter het kasteel 
en het amfitheater loopt, komt bovenop de uitbouw.”

Lange geschiedenis 
De functie van het gemeentehuis blijft ook behouden. “De ge-
meenteraden zullen hier blijven plaatsvinden, net zoals huwelij-
ken”, weet De Visscher. “Dit project staat ook helemaal los van de 
nieuwbouw aan de Residentie met het Sociaal Huis en de bib.”
Het kasteel heeft een lange geschiedenis: het was in de Middel-
eeuwen een versterkte waterburcht, tot het in 1649 door Filips 
Taye omgebouwd werd tot lustkasteel. In 1838 werd het kasteel 
verkocht aan graaf Willem-Bernard de Limburg-Stirum, die bur-
gemeester was geworden. Twee van zijn dochters bleven tot in 
1926 op het kasteel wonen, hun erfgenamen schonken het daar-
na aan de gemeente. Sinds 1938 doet het kasteel dienst als ge-
meentehuis. Het kasteel en de omgeving zijn sinds 1953 erkend is 
als monument, sinds vorig jaar is het ook erkend als bouwkundig 
erfgoed. (jh)

FOTO JH

Schepen Raf De Visscher (LB Wemmel) op de plaats waar de ach-
terbouw komt.
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MERCHTEM - Arno Bécu (13) reanimeerde zaterdag 10 de-
cember zijn papa Nico (47), die een ongelukkige val had gemaakt 
in hun huis in Merchtem. Nico haalde het uiteindelijk niet, maar 
dankzij de reanimatie van Arno kunnen de organen van Nico nog 
zeven levens redden, onder wie twee kindjes. “Hij had het altijd zo 
gewild”, zegt Arno.

Die zaterdagvoormiddag was Nico Bécu de ramen van zijn wo-
ning aan het schoonmaken toen hij na een misstap van de eerste 
verdieping naar beneden viel. Arno was op dat moment binnen 
aan het studeren voor zijn examens in het tweede secundair.
“Ik hoorde een klap en ben meteen naar buiten gelopen”, getuigt 
Arno. “Hij ademde nog even, maar dan niet meer. Ik belde on-
middellijk 112 en ben beginnen reanimeren. Ik kreeg in de lagere 
school een EHBO-cursus, ook de mensen aan de noodcentrale 
aan de telefoon vertelden me ook hoe ik moest tellen en wat ik 
moest doen.”

Moeilijke keuze

De ploeg van het toegesnelde mugvoertuig van het UZ Brussel 
nam de reanimatie over, maar hulp kon niet meer baten. Toen 
volgde voor de familie de keuze: orgaandonatie of niet? De familie 
besloot zijn organen te doneren. Iedereen is in ons land namelijk 
donor, tenzij je expliciet laat registreren dat je dat niet wil. Toch 
wordt de familie geraadpleegd, zo ook Arno en zijn zusje Julie (10). 
In een moedige getuigenis zegt Arno dat de familie resoluut voor 
donatie koos. ‘’Papa wilde altijd mensen helpen. Dat was hij. Kon 
hij zelf kiezen, dan deed hij het zo. Daar ben ik heel erg hard van 
overtuigd”, zegt Arno.   

Lege stoel met eindejaarsfeesten

Dankzij de reanimatie van Arno kregen de organen van zijn vader 
langer zuurstof en zijn ze nog geschikt voor donatie. Wie die krijgt, 
wordt nooit bekendgemaakt. “Maar in het UZ vertelden ze ons 
dat er twee kindjes binnenkwamen die elk een stukje van papa’s 
lever krijgen”, getuigt de tiener. “In totaal zouden zo zeven men-
sen kunnen worden geholpen. Mijn papa zou het ook zo gewild 
hebben.” 

Ina Bécu (43), de tante van Arno en zus van Nico, legde op ra-
diozender Qmusic een emotionele getuigenis af  over de drama-
tische gebeurtenissen. 

De kerstdagen werden voor de familie heel zwaar. “Er was wel 
een lichtpuntje met kerst en nieuwjaar”, zegt Ina. “We missen ie-
mand. Bij ons blijft er een stoel leeg. Die wordt niet aangeraakt. 
Maar bij zeven andere families zal dat nu niet het geval zijn, dankzij 
Arno en Nico. Zo geven we toch zeven mensen een mooie kerst 
en hoop. Met wat onze familie meemaakt, zie je ook dat het alle-
maal in een klein hoekje zit. Nico paste goed op zichzelf en had 
een goede conditie. Maar het kan zomaar gebeuren, een misstap 
is letterlijk genoeg.”

Warme oproep

“Onze troost is dat het niet voor niks is geweest.  Ik doe ook een 
warme oproep: als je rond de feesttafel zit, vraag dan even aan je 
familieleden hoe ze tegenover orgaandonatie staan, dan moet de 
familie die keuze nooit voor hen maken. Door dit verhaal ook te 
vertellen, willen we Arno steunen in wat hij deed. Het was een 
zeer moedige en juiste beslissing. Hij heeft gedaan wat moest. Nu 
proberen we dit allemaal te verwerken en een plaats te geven. 
Dat zal veel tijd vergen”, besluit Ina Bécu. (jh)

Arno (13) probeert tevergeefs papa Nico (47) te 
reanimeren, maar redt zo wel 7 andere levens: 
“Dat biedt ons toch een beetje troost”

Zoon Arno Bécu (13) Vader Nico Bécu (47). 
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Mobiliteitsplan goedgekeurd: nu komen de proefopstellingen  
Le plan de mobilité est approuvé : place aux essais sur le 
terrain
WEMMEL – Na een lang debat op de gemeenteraad is het 
mobiliteitsplan goedgekeurd met 16 stemmen voor en vier ont-
houdingen van IC. Het was een lang traject met participatiemo-
menten om tot het plan te komen, maar nu is er wel een zienswij-
ze op de mobiliteit in Wemmel. 

Het mobiliteitsplan heeft een grote impact op de gemeente: on-
der andere het afschaffen van de op- en afrit aan de Limburg 
Stirumlaan, het aanleggen van de fietssnelweg Isidoor Meyskens-
straat-Diepestraat, blauwe zones, snelheidsbeperkingen, maatre-
gelen tegen sluipverkeer, noem maar op. 

Didier Noltincx (IC) had dan ook heel wat vragen over het plan. 
“Wie gaat de werken voor de fietssnelweg aan de Diepestraat 
en Meyskensstraat betalen”, vroeg Noltincx. “Gaan er parkeer-
plaatsen verloren? Hoe zit het met frequentie van de bussen van 
De Lijn? Er zijn ook minder haltes op de Limburg Stirumlaan. De 
meerderheid wil ook een blauwe zone creëren in bepaalde wijken 
tegen de Ring. Wemmelaars zullen daar dus niet meer kunnen 
parkeren om te pendelen naar Brussel. Wij vragen een vrijstelling 
voor de Wemmelaars. De blauwe zone moet voorkomen dat au-
to’s uit Merchtem, Asse of Meise er parkeren. We vragen ook een 
parkeerverbod van bestelwagens in woonwijken. Voorts vragen 
we om snelheidsbeperkingen in te voeren.” Daarnaast had het 
raadslid nog een hele reeks andere vragen.

“Elke maatregel komt opnieuw op 
de gemeenteraad”

Schepen van Mobiliteit Vincent Jonckheere (LB Wemmel) ant-
woordde uitgebreid op alle vragen. “Het gaat om een plan, waar-
bij maatregelen op korte, middellange en lange termijn worden 
genomen. Elke maatregel komt systematisch op de gemeenteraad 
omdat het politiereglement moet aangepast worden. We gaan 
eerst een aantal ‘quick wins’ invoeren. Proefopstellingen die daar-
na geëvalueerd kunnen worden.”

“Wat betreft de blauwe zone: de bestaande zullen blijven. We krij-
gen veel klachten over bestelwagens die voor mensen hun deur 
staan. Het gaat vaak om mensen die er niet wonen. Daarom wil-
len we inwonerskaarten invoeren in bepaalde zones voor bestel-
wagens. De fietssnelweg aan de Diepestraat en Meyskensstraat 
wordt 100 procent gesubsidieerd, de gemeente betaalt wel nog 
een deel voor de aanleg van het wegdek. Wanneer die fietssnel-
weg er komt, is nog niet duidelijk. We budgetteren het wel, maar 
hebben nog geen zicht op de timing.”
“Er komen vijf hoppinpunten, met een groot hoppingpunt aan 
de Maalbeeklaan-Faymonvillesquare. Op hoppinpunten kan je 
overschakelen naar verschillende mobiliteitsoplossingen: deelfiet-
sen, deelauto’s, het openbaar vervoer… Wat snelheidsbeperking 
betreft: de regel in Wemmel wordt 30 km/u behalve op de hoofd-
wegen, in woonerven is dat 20km/u. In de gemeenteraad van april 
willen we een parkeerbeleidsplan voorleggen. Wat De Lijn be-
treft, zijn we in overleg op de raad van de Vervoersregio. Sowieso 
worden de haltes hertekend met de heraanleg van de Limburg 
Stirumlaan, maar een timing is er nog niet.”  (jh)
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F   WEMMEL   -Après un long débat au conseil communal, le plan de mobilité a 
été approuvé par 16 voix pour et quatre abstentions de IC. Avant d’arriver au vote, 
ce fut un long processus durant lequel des moments de participation de la popu-
lation ont eu lieu pour finalement, déterminer une vision de la mobilité à Wemmel.

Le plan de mobilité aura un impact important sur le territoire communal : entre au-
tres, la suppression de la bretelle d’accès du Ring à hauteur de l’avenue de Limbourg 
Stirum, la construction de la voie rapide cyclable sur les rues Isidore Meyskens et 
Profonde, les zones riverains, les limitations de vitesse, les mesures contre le trafic 
insidieux, etc.

Didier Noltincx (IC) a posé de nombreuses questions sur ce plan. “Qui paiera les 
travaux de la véloroute ?” a demandé Noltincx. “Des places de stationnement ser-
ont-elles supprimées ? Qu’en est-il de la fréquence des bus De Lijn ? Des arrêts 
moins nombreux sont également prévus sur l’avenue Limbourg Stirum. La majorité 
veut également créer une zone bleue dans certains quartiers près du Ring. Les Wem-
melois ne pourront donc plus s’y garer pour se rendre à Bruxelles. Nous demandons 
une exemption pour les habitants de Wemmel. La zone bleue devrait empêcher les 
voitures venant de Merchtem, Asse ou Meise de s’y garer. Nous demandons égale-
ment l’interdiction du stationnement des camionnettes dans les zones résidentielles. 
En outre, nous demandons l’introduction de limitations de vitesse.” Le conseiller avait 
encore une foule d’autres questions.

“Chaque mesure revient pour débat et vote au 
conseil communal”
L’Echevin de la Mobilité Vincent Jonckheere (LB Wemmel) a répondu en détail à 
toutes les questions. “Il s’agit d’un plan, comportant des mesures à court, moyen et 
long terme. Chaque mesure passera systématiquement devant le conseil communal 
puisqu’il s’agit de modifications au règlement de police qui est de la compétence 
du Conseil. Nous allons d’abord mettre en oeuvre quelques “quick wins” qui seront 
évalués quelques mois après leur aménagement.”

“Pour ce qui est des zones bleues : celles qui existent déjà resteront. Nous rece-
vons beaucoup de plaintes concernant des camionnettes garées devant les façades 
des habitations. Il s’agit souvent de personnes qui n’y vivent pas. Par conséquent, 
nous voulons introduire un système de cartes de résident dans certaines zones pour 
les propriétaires de camionnettes. La future véloroute sur la Rue Profonde et Rue 
Isidore Meyskens sera subventionnée à 100 % par la Région; la commune devra par 
contre payer une partie des frais de construction de la chaussée. Nous avons prévu 
un budget pour cela. On ne sait pas encore quand cette piste cyclable rapide sera 
construite.”

“Nous développerons cinq “ Hoppinpunten”, le plus important étant celui situé à 
hauteur du Square Faymonville. Ce seront des endroits où plusieurs moyens de 
transport seront accessibles: vélos partagés, voitures partagées, transport public... 
Quant aux limitations de vitesse : la règle à Wemmel sera de 30km/h partout sauf sur 
les deux voies  principales; dans les zones résidentielles, elle sera de 20km/h. Lors du 
conseil communal d’avril, nous voulons présenter un plan de stationnement. Quant 
à De Lijn, cela a fait l’objet de débats au sein du Conseil de Région des transports. 
De toute façon, les arrêts seront réaménagés lors de la reconstruction de l’avenue 
Limbourg Stirum, mais le planning n’est pas encore connu.” (jh)
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JOBS 

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

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

GEMOTIVEERDE 
SEIZOENSMEDEWERKERS (m/v) 
– Gezocht bij Vaste-plantenkwekerij Jan 
Spruyt, Mostenveld 30, Buggenhout. Wil je 
tijdens de maanden maart, april en mei met 
je enthousiasme aan de slag, spreek je goed 
Nederlands en heb je groene vingers, mail 
dan naar mark@vasteplant.be.
 
GEMOTIVEERDE JOBSTUDENTEN 
(m/v/x) – Gezocht bij Vaste-plantenkwe-
kerij Jan Spruyt, Mostenveld 30, Buggenhout. 
Ben je in juli of augustus een hele maand 
vrij en heb je groene vingers? Mail dan naar 
mark@vasteplant.be. (minimumleeftijd voor 
vakantiewerk is 15 jaar)

TE KOOP ALLERLEI   

HERENFIETS – te koop, merk Oxford, 
in goede staat, prijs overeen te komen, tel. 
0496 073 505 

GRAVELBIKE – Niner staal/carbon/alu-
minium. J.Guillem titanium. Meer info op 
www.gravelbike.be

KANARIES – te koop, gele en witte kana-
ries, 20 gele poppen en 5 gele mans, 4 witte 
kanaries, 3 poppen en 1 man. Tel. 0477 83 
46 14 

VASTGOED TE HUUR  

MOOIE GARAGEBOX – te huur, 75 
euro tel. 0468 40 95 49 

VASTGOED TE KOOP  

APPARTEMENT TE KOOP – MER-
CHTEM - 2e verdiep, EPCA 90 KWH, nabij 
station en centrum, hall, living met open kkn, 
wc, bakk, beging, waspl, 2 slpk, tel. 0479 77 
63 15 

ONDERGRONDSE STAANPLAATS 
– te koop, Merchtem, 2 ondergrondse staan-
plaatsen 3x6 m, Puursstraat, res Molenblok, 
tel. 0475 52 48 84 

GEZOCHT – Te renoveren woningen, ap-
partementen, of projectgronden tel. 0474 
89 77 34

VAKANTIEWONING  
TE HUUR  

NIEUWPOORT: Appartement 2slpks 
(4-6 pers) zicht op zee en duinen Wifi – ge-
renoveerd en alle comfort NU KORTING, 
Op nog niet verhuurde periodes in 2023 
-10% zie www.nieuwpoort-verhuur.be  tel 
0477-663418

SPANJE – Vakantiewoning Mazarron, 2 
slpk, airco, TV Vlaand, 15 m van zee per w / 
maand of jaar tel. 0473 623 771 

NIEUWPOORT - Appartement 2slpks 
(4-6 pers) zicht op zee en duinen. Wifi – ge-
renoveerd en alle comfort NU KORTING. 
Op nog niet verhuurde periodes in 2023. 
-10% zie www.nieuwpoort-verhuur.be  Tel 
0477 66 34 18

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

LEEGMAKEN VAN HUIZEN – appar-
tementen, magzijn, kelders, zolders, ook vol-
ledig schoongemaakt, correcte afhandeling 
tel. 0477 452 341 
MASSAGE – Dame geeft massage te 
Grimbergen, (niet erotisch) tel. 0470-
564.165 

RELATIE – Slanke man 55 jr, welstellend, 
zkt vrouw voor relatie, samenwonen, tussen 
60 en 80 jr, heb auto tel. 0478 82 98 39

GRAVELBIKES TE HUUR - Meer info 
op www.gravelbike.be

RELATIE – Weduwe 69 jaar zoekt man 
voor relatie, wandel en fiets graag tel. 0472 
33 12 40 

VERHUIS - van woning naar appartement 
of rustoord? Leeghalen van zolder tot kelder, 
schilder-of kleine renovatiewerken voor ver-
huur of verkoop? Tel. 0474 47 23 66

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

ARTIS BOEKEN - te koop - 60 stuks, 
verschillende landen, tel 0472 682 074.  Ook 
te koop: nieuwe frigo, combi top AEG 5 jaar 
garantie tel. 0472 682 074 

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. 
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