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Een titel die meer dan inkt doet vloeien:
“Waterstof als alternatieve brandstof ”
Stijgende energieprijzen zijn ook onze redactie niet ontgaan. Wat
te doen? Isoleren, zonnepanelen leggen, een dekentje nemen ’s
avonds bij ‘Thuis’, misschien wat dichter tegen mekaar liggen? En
daarna nog enorm vloeken over de energiefactuur die net in de
bus is gevallen. De thermostaat lager zetten, in de hoop om minder te verbruiken: check. Maar in de KU-Leuven beweren ze inmiddels een remedie te hebben.

Het eerste
winningsapparaat werd
in de KU Leuven
voorgesteld.
FOTO IF

Als we dat op milieuvriendelijke manier willen doen, moet dat
met hernieuwbare energie, maar daar is er vandaag nog onvoldoende van. Daarom ontwikkelden we een toestel dat zo efficiënt en betaalbaar mogelijk zonne-energie gebruikt om waterstof
te produceren. Waterstof is de brandstof van de toekomst. Het
is een krachtige energiebron of grondstof, die bovendien milieuvriendelijk is en gemakkelijk op te slaan.”

Zo gaat dat: een flitsend persbericht. Daarin zeggen onderzoekers
van de KU Leuven -hou je vast-, “om samen met Comate en Waterstofnet en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en
de Vlaamse overheid, via The Solhyd Project een waterstofpaneel,
vocht uit de lucht te halen en die dan om te zetten in waterstof.”
Que?

Even met twee voeten op de aarde komen: waterstof is alsnog
geen brandstof die door gezinnen kan worden gebruikt. Maar toegegeven: een leuk bericht is dit wel…

We proberen het anders: “Sinds 2011 werkt de onderzoeksgroep
van professor Johan Martens, aan een plan om waterstof te maken met zonlicht via een waterstofpaneel. Want: “Waterstofatomen zijn veelvuldig aanwezig op onze planeet, maar niet in zuivere
vorm. Het zit als verbinding onder meer in water”, zegt Jan Rongé
van Solhyd. “We hebben dus energie nodig om water te splitsen
in waterstof- en zuurstofmoleculen.

Geniet van mooie momenten,
Joris Herpol
Hoofdredacteur Het Cursiefje
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Politie ruimt sluikstort van 55 ton achter warenhuis:
“Ongezien”
La police met fin à un déversement illégal de 55 tonnes
derrière un grand magasin : “Du jamais vu”!
WEMMEL -Er zijn rond de Brusselse Ring plaatsen waar er
massaal aan sluikstorten wordt gedaan. Recent werd er op
een perceel aan de Romeinsesteenweg , achter de Colruyt in
Wemmel, 55 ton zwerfafval geruimd.
Dat bevestigt communicatieverantwoordelijke Antoon De
Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Dat is
inderdaad enorm veel en ongezien. We werken hiervoor samen met de politie. De aannemer van AWV verantwoordelijk
voor het bermbeheer ging meteen aan de slag in Wemmel”,
zegt persofficier Fred Scrayen van de zone AMOW. “Een deel
van de bovenzijde van het talud van de Binnenring grenzend
aan de Romeinsesteenweg werd grondig aangepakt. Niet alleen een kampement van sans-papiers, maar ook wrakken van
een boot en een wagen werden geruimd, dit naast bergen
afval allerhande.”
Het illegale stort werd inmiddels opgeruimd, maar daarmee is
de situatie niet opgelost. “De problematische site werd recent
per toeval ontdekt na een noodoproep wegens vermeende
brand, gezien ernstige rookontwikkeling”, zegt Scrayen.

Het enorme sluikstort is inmiddels opgeruimd
Cette énorme décharge clandestine a entretemps été nettoyée....
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“Bij een controle bleek een illegaal op open vuur aan het koken te zijn. De illegaal kon de vlucht nemen. “De locatie was
totaal aan het zicht onttrokken door de weelderige begroeiing”, gaat Scrayen verder. “Voor aanvang van de opruimingswerken werd er eerst gecontroleerd op de aanwezigheid van
personen in het kampement, maar dit bleek negatief te zijn.
De opruimingsactie werd voorbereid in nauw overleg met de
gemeente Wemmel en de burgemeester van Wemmel, die
ons directe steun verleende en zo ook de opruimingsactie
mogelijk maakte.” (jh)

re ont été dégagés, ceci en plus d’une montagne de détritus
de toutes sortes.” La décharge illégale a depuis été nettoyée,
mais cela n’a pas résolu la situation. “Le site problématique a
récemment été découvert par hasard après un appel d’urgence dû à un incendie présumé, compte tenu du développement
important de fumée”, explique M. Scrayen. “Un contrôle a
révélé qu’un clandestin faisait la cuisine sur un feu extérieur. Le
clandestin a pu s’enfuir. “Le site était totalement caché à la vue
par une végétation luxuriante”, poursuit M. Scrayen. “Avant le
début des travaux de déblaiement, un contrôle a d’abord été
effectué pour vérifier la présence éventuelle de personnes
dans le campement, mais il s’est avéré négatif. “L’opération de
déblaiement a été préparée en étroite concertation avec la
commune et le bourgmestre de Wemmel, qui nous ont apporté un soutien direct, ce qui a donc également rendu possible l’opération de déblaiement.” (jh)

WEMMEL - Il y a des endroits autour du Ring de
Bruxelles où la présence de déchets sauvages est massive. Récemment, 55 tonnes de déchets ont été enlevées d’une parcelle située Chaussée Romaine, derrière le magasin Colruyt à
Wemmel.
C’est ce que confirme Antoon De Coster, responsable de la
communication de l’Agence pour les routes et le trafic (AWV).
“C’est de fait une masse énorme et inédite. Nous collaborons
avec la police pour traiter ce dossier. L’entrepreneur de l’AWV
chargé de la gestion des accotements s’est immédiatement
mis au travail à Wemmel”, explique Fred Scrayen, attaché de
presse de la zone de police AMOW. “Une partie du remblai
du Ring intérieur adjacent à la Chaussée Romaine a été minutieusement nettoyée. Non seulement un campement de
sans-papiers, mais aussi les épaves d’un bateau et d’une voituF
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Gemeente zoekt drie nieuwe marktkramers voor
zondagsmarkt: “Dat is wel een normaal verloop”
FOTO JH

De zondagsmarkt in Wemmel telt een dertigtal kramen. Nu worden
er drie nieuwe marktkramers gezocht.

WEMMEL - Het gemeentebestuur van Wemmel is op zoek
naar drie nieuwe marktkramers voor de zondagsmarkt. Concreet
gaat het om een marktkramer met herentextiel, een hotdog- of
hamburgerkraam, of een kraam met dieren- of sportartikelen of
een kraam dat nog niet in het marktreglement is opgenomen. Het
abonnement voor het kraam met herentextiel is voor de volledige
periode. Eén abonnement is tweewekelijks, een ander is beperkt
tot de winterperiode van 1 december 2022 tot en met 28 februari
2023. De zondagsmarkt vindt plaats van 8 tot 13 uur op de Markt
in Wemmel. “Het is een goede bloeiende markt”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “Er is nu wat verloop omdat sommige marktkramers stoppen. Maar dat is eigenlijk normaal.
Een markt is een gebeuren van komen en gaan. Wij waken er ook
over dat er niet teveel onderlinge concurrentie is en dat er een
voldoende gespreid aanbod is van verschillende soorten marktkramen, zowel voeding als niet-voeding. De Wemmelse markt telt een
dertigtal kramen.” (jh)
INFO - Kandidaat-marktkramers kunnen inschrijven voor
15 november 2022 met toevoeging van al de nodige documenten.
Info: lokale.economie@wemmel.be.

Dubbel feest in de Zandloper
FOTO JH
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WEMMEL - De Zandloper bestaat 35 jaar
en de Nederlandse Culturele Raad (NCRW)
50 jaar en die dubbele verjaardag werd uitbundig gevierd. De Nederlandse Culturele
Raad en gemeenschapscentrum de Zandloper
werkten daarvoor een feestprogramma uit
waarbij de verenigingen in de kijker staan. (jh)

7

Postbode Veronique (60) voert al meer dan 13 jaar
strijd na arbeidsongeval
WEMMEL - Postbode Veronique Boone (60) voert al meer dan dertien
jaar strijd voor de erkenning van de medische gevolgen van haar zwaar arbeidsongeval. Nog steeds draait ze voor een groot deel zelf op voor de
medische kosten. Het werk hervatten lukte niet, ze is inmiddels op medisch
pensioen gestuurd.
10 december 2008. Die dag veranderde voorgoed het leven van postbode
Veronique Boone uit Wemmel. “Het had die dag geijzeld, ik droeg mijn ijssporen”, zegt Veronique. “Maar in de Parklaan in Wemmel, waar ik poststukken
moest bezorgen, gleed ik uit op een trap. Ik viel en had een klaplong, brak
een rib en twee ruggenwervels, mijn arts en medische expert kwamen tot
de vaststelling dat ik niet meer mag werken. Maar daar ging de controle-arts,
aangeduid door Ethias, de verzekeraar van Bpost, niet mee akkoord. Een ellenlange lijdensweg volgde, met andere controle-artsen, advocaten, arbeidsrechtbank, noem maar op. Door de betwistingen van controle-artsen, draai
ik voor de medische kosten op. Ook voor de kinesist, maar ik mag inmiddels
geen sessies meer volgen, omdat ze mij niet meer kunnen helpen. Ik ben
ambtenaar, maar ze laten mij in de steek.
De zaak zit nu nog altijd voor de arbeidsrechtbank. Mijn leven is een hel
geworden. Ik heb constant pijn en een morfinepomp zou ik op eigen kosten
moeten laten installeren. De andere pijnstiller met morfine die ik nam, is niet
meer verkrijgbaar.” Veronique stapt nu op aanraden van haar arts
met haar verhaal naar de pers. “Ik wil zelf niet in de belangstelling
staan, maar ben ten einde raad. Mijn lichaam komt nooit meer
goed. Ik wil tenminste gerechtigheid door erkenning van de medische gevolgen van het ongeval, zodat ik al die medische kosten en
het loonverlies van al die jaren kan recupereren”, zegt ze.

FOTO JH

“Mijn leven is een hel geworden, ik heb constante pijn en
de medische gevolgen van mijn arbeidsongeval willen ze
niet erkennen”, zucht Veronique Boone.

niet eens over de medische gevolgen van het ongeval. Daardoor
wordt een deel van de medische kosten betwist. Er is een hoger
beroep bij de rechtbank lopende.” Hoe de procedure zo lang kan
duren? “Dat kan te maken hebben met gerechtelijke achterstand,
maar ook met de aanduiding van gerechtelijke experts. In de medische discussie zelf komt de verzekeraar niet tussen. “Ik begrijp
dat het voor de dame zeer moeilijk is”, reageert woordvoerster
Veerle Van Mierlo van Bpost. “We betreuren dat het zolang duurt,
maar dat is de gang van zaken bij het gerechtelijk apparaat. De
dame in kwestie, Bpost of Ethias kunnen daar niets aan doen. Zo’n
zaken als deze komen slechts heel uitzonderlijk voor.”

“Arbeidsongeval is erkend”

“Het arbeidsongeval van de betrokkene is wel degelijk erkend”,
reageert woordvoerder Serge Jacobs van verzekeraar Ethias.
“Dat gebeurde al in 2008. Daarover bestaat dus voor de arbeidsrechtbank geen betwisting , maar medisch deskundigen zijn het
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Leerlingen leren over dode hoek in de praktijk
Les élèves découvrent le concept des angles morts dans la pratique
FOTO’s GEM. WEMMEL

F WEMMEL - Le service technique de la
commune de Wemmel a expliqué aux enfants
ce que représentait l’angle mort des camions.
Les élèves de l’école primaire communale De
Wondertuin se sont déplacés au service technique où un camion était parqué et ils ont pu
expérimenter par eux-mêmes le manque de
visibilité à laquelle un conducteur de camion
peut faire face. Les enfants ont certainement
beaucoup appris. (jh)

WEMMEL -De technische dienst van de gemeente Wemmel hielp bij een belangrijke les over de dode hoek van vrachtwagens. De
leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool De Wondertuin bezochten de technische dienst waar een vrachtwagen stond opgesteld
en konden zo zelf ervaren tot waar een vrachtwagenbestuurder hen rond de vrachtwagen kan zien. Ze hebben alvast veel bijgeleerd.
(jh)
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Feestwandeling in Beverbos
FOTO JH

We waren gewaarschuwd:
bijna iedereen hield zich aan
maximumsnelheid tijdens
flitsmarathon

WEMMEL - Pasar Wemmel en Natuurpunt
organiseerden in het kader van de feestweek
van de Nederlandse Culturele Raad Wemmel
(NCRW) en GC de Zandloper een geleide
feestwandeling van 6 kilometer in Beverbos.
41 wandelaars gingen op pad met gids en
conservator Rik Devriese wandelen in het Beverbos. Achteraf kregen ze een drankje van de
NCRW aangeboden in de Zandloper door de
NCRW. (jh)

Zowat één vijfde gaat herfstprik halen, maar veel minder
in gemeenten tegen Brussel
REGIO - Ruim maand geleden startte de vierde vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Inmiddels kregen ruim 145.000
mensen uit Halle-Vilvoorde een herfstprik. Onze vaccinatiegraad ligt daarmee iets onder het Vlaamse gemiddelde. In Halle-Vilvoorde laat 22 procent zich boosteren, in Vlaanderen is dat
gemiddeld 26 procent. Net als bij de vorige campagnes lijkt het
vooral in gemeenten rond Brussel het moeilijk om mensen te
overtuigen zich te laten vaccineren. Onder andere Drogenbos,
Machelen, Linkebeek, Vilvoorde, Kraainem, Wemmel en Strombeek kampen met een (veel) lagere een vaccinatiegraad van
tussen de 10 en 15 procent. Sommige Pajotse gemeenten zitten
aan een vaccinatiegraad van 40 procent bij de vierde prik. (jh)

WEMMEL - De verkeersdienst van PZ AMOW nam traditioneel deel aan de flitsmarathon van 5 oktober 6 uur tot 6 oktober 6 uur. In de Robbrechtstraat in Wemmel respecteerden kort
voor de middag 321 (97 procent) van de 331 gecontroleerde
bestuurders de maximumsnelheid van 50 km/u. De maximaal
gemeten snelheid bedroeg 65 km/u. In de Bruyndonckxstraat
respecteerden ruim na de avondspits 24 (88 procent) van de
27 gecontroleerde bestuurders de maximumsnelheid van 50
km/u. De maximaal gemeten snelheid bedroeg 62 km/u. In De
Limburg Stirumlaan respecteerden kort voor middernacht 204
(96 procent) van de 212 gecontroleerde bestuurders de maximumsnelheid van 50 km/u. De maximaal gemeten snelheid bedroeg 61 km/u. (jh)
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Eerste bidirectionele laadpunt: “Als de zon niet
schijnt, levert auto energie aan de woning”

Bewoner Kris De Keersmaecker (53), technieker Stef Eisendrath (46) en zaakvoerder Tim Briers (53) tonen het nieuwe omvormtoestel.
REGIO - In de Schuyffeleerdreef 2 in Wemmel is het eerste bidirectioneel laadpunt voor particulieren geïnstalleerd. Bewoner Kris
De Keersmaecker (53) ziet niets dat voordelen: “Als de zon niet
schijnt, leveren mijn zonnepanelen geen energie, maar dan voorziet de autobatterij via een omvormer stroom aan mijn woning.”

“Als er lang geen zon is, schakelen we over op netstroom, maar
dan praten we toch over een week of zo, want de autobatterij kan
gerust meerdere dagen onze woning van elektriciteit voorzien.
In ons land zijn 30.000 tot 35.000 elektrische wagens. Dat is een
enorme batterijcapaciteit die we beter zouden kunnen benutten.”

Goede voorbeeld

In tijden van energieschaarste, torenhoge energiekosten en een
onzekere markt vol schommelingen, kijken ondernemingen en
particulieren naar manieren om meer zelfvoorzienend te worden,
zodat men minder afhankelijk is van het net.

Kris geeft met het eerste bidirectionele laadpunt voor particulieren in ons land alvast het goede voorbeeld. “In enkele Europese
lidstaten zijn al diverse (proef)projecten afgerond en kan men aan
de volgende fase beginnen nu er een Europees protocol is voor
bidirectioneel laden en het product ook in België is gehomologeerd”, vult Tim Briers aan. “Particuliere eigenaars van een Aziatische wagen (Nissan LEAF, Evalia, Mitsubishi Outlander PHEV)
kunnen vanaf nu met het systeem hun autobatterij gebruiken als
performant alternatief op de thuisbatterij.”

“De auto- en de laadpaalindustrie zijn via elektrische wagens en
laadpunten al een tijd bezig met het ontwikkelen van bidirectionele laadtechnologie”, zegt zaakvoerder Tim Briers van Watt’s Next.
“Die technologie maakt het mogelijk dat de wagen ook dient als
energiebuffer die (zonne-)energie opslaat en tijdens specifieke
momenten teruggeeft aan de woning.”

Enorme capaciteit

“Die laatste heeft een kleinere capaciteit (5 à 10 kWh) en is vaak
ontoereikend. De grote elektrische voertuigen (EV)-batterij (62
kWh) kan een performant alternatief zijn op de thuisbatterij. We
hopen dat vele mensen het voorbeeld van Kris zullen volgen. De
technologie is rijp voor lancering, de elektrische wagen vormt
anno 2022 onderdeel van de energiecyclus. Er zullen de komende
maanden en jaren heel wat bidirectionele wagens op de markt
komen. Het is dus niet langer een nicheproduct, maar zal eindelijk
mainstream worden.” (jh)

Het Bonheidense bedrijf, gevestigd in Mechelen Watt‘s Next
plaatste woensdag alvast het eerste bidirectionele laadpunt -de
Wallbox Quasar- voor particulier gebruik in de Schuyffeleerdreef
in Wemmel. Bewoner Kris De Keersmaecker (53) is enthousiast.
“Dit toestel fungeert tussen de wagen en de woning”, vertelt
Kris. “De wagen laadt op als de zonnepanelen energie opwekken.
Indien de zon onvoldoende schijnt, dan fungeert de batterij als
energiebron voor de woning.”
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Kledingzaak Annebel bestaat 30 jaar

Annebel staat al 30 jaar voor “Vlotte mode voor slank en
volslank” (maat 36 - 54). Zo een der tigjarig bestaan kan je
natuurlijk niet zomaar laten voorbijgaan, tijd voor een heuse
feestweek. Zo wil Ann haar trouwe klanten bedanken, want
zonder klanten was er geen der tig jaar Annebel.

Je mag zeggen dat 3 generaties dames bij Annebel samen kunnen
komen winkelen. Bijvoorbeeld de dochter van rond de 30 jaar,
samen met haar moeder van tussen de 50 en 60 jaar, vergezeld
door de 80-jarige oma. Als dat niet uniek is!
Daarnaast is Annebel gespecialiseerd in broeken met verschillende pasvormen. Bij Annebel hoef je dus geen 10 broeken te passen
voor je de geschikte broek gevonden hebt.

Bij Annebel vind je merkkledij in verschillende maten en prijsklassen. Er is altijd een ruime keuze, niet enkel voor dames met
ideale maten.

Annebel staat garant voor een excellente service met 30 jaar
ervaring om dames te helpen een gepaste outfit te kiezen. Binnen
het ruime aanbod worden klanten geholpen de juiste keuze te
maken qua maat, pasvorm, kleur en stijl. Zo worden ook dames
geholpen die zelf niet graag in de rekken zoeken. Maar gewoon
eens komen snuisteren mag natuurlijk ook altijd!

Waar de meeste boetieks stoppen bij maat 44 of zelfs 42, kan je
bij Annebel terecht tot maat 54. Annebel heeft ook een aantal
merken in het assor timent voor ‘minder jonge’ dames, zoals
bijvoorbeeld Golléhaug of Frankwalder.
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185 kinderen waren vorig jaar in Vlaams-Brabant
betrokken bij een ongeval op weg naar school
REGIO - In 2021 waren er 185 ongelukken met schoolgaande
kinderen in Vlaams-Brabant, zo blijkt uit een schriftelijke vraag van
parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang) uit Grimbergen aan
minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).
“De nood aan investeringen in verkeersveiligheid blijft hoog”, zegt
Laeremans.“ Indien men de cijfers op lange termijn per regio uitsplitst, dan is de Noordrand iets risicovoller. In de Zuidrand en
het Pajottenland zijn er relatief gezien minder ongelukken.”Vlaams
Belang wijst ook op de rol van de scholen én de ouders om
kinderen goed voor te bereiden om zelfstandig deel te nemen
aan het verkeer. Verkeersveiligheidsinstituut VIAS lanceerde ook
een oproep waarbij ze tot de conclusie kwam dat de leeftijden
van 12 jaar en 16 jaar grote risicoleeftijden zijn voor jongeren.
“16 jaar is typisch een leeftijd waarop meer jongeren met een
bromfiets naar school gaan”, zegt Laeremans. “Ook is dat een
leeftijd waarop ze al eens wat roekelozer durven te zijn.” Jan Laeremans vraagt daarom extra aandacht voor de verkeersveiligheid
van schoolgaande kinderen. “Nu de dagen terug korter worden,
is er extra aandacht nodig voor verkeersveiligheid”, zegt hij. “Als
door de hoge energieprijzen werknemers terug minder zouden
telewerken, wordt het daarenboven nog drukker én gevaarlijker
op de weg.

FOTO INGEZ.

“Er moet nog meer geïnvesteerd worden in veilige oversteekplaatsen”,
zegt Jan Laeremans. Op de foto: de recent vernieuwde oversteekplaats in Grimbergen.

Lokale besturen moeten drukke plaatsen op schoolroutes goed
monitoren. Ook moet er extra ingezet worden op verkeerseducatie en gemachtigde opzichters bij oversteekplaatsen en moet de
Vlaamse overheid blijven investeren in de fietsinfrastructuur.” (jh)
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Ook hier gaat openbare verlichting uit ’s nachts:
“Besparing van ruim 1,6 miljoen euro”

REGIO - De vijf Sibelgas-gemeenten - Vilvoorde, Grimbergen,
Meise, Machelen en Wemmel - slaan de handen in elkaar op zoek
naar een aanzienlijke energiebesparing voor hun gemeenten en
burgers: de openbare verlichting gaat ’s nachts uit.

te milderen én waar mogelijk verenigingen en burgers bij te staan
in deze moeilijke periode. “De burgemeesters zijn er zich bewust
van dat het doven van de nachtverlichting aanleiding kan geven
tot extra gevoelens van onveiligheid”, beseft Bonte. “Maar er is
geen enkele aanduiding dat het doven van de publieke verlichting
tijdens de nacht ook effectief de veiligheid van onze burgers bedreigt. Het effect op de veiligheid zal gemonitord worden door de
politiediensten zodat de maatregel waar en indien nodig kan worden aangepast. Daarnaast gaan we ervan uit dat de gewestwegen
nog langer verlicht zullen worden.”

De vijf vennoten behorend tot het werkingsgebied van Sibelgas
besloten samen om zo snel mogelijk de publieke straatverlichting
te doven tussen 23 en 5 uur, met uitzondering van vrijdag- en
zaterdagnacht. “De vijf gemeenten zijn er zich bewust van dat dit
een comfortverlies tot gevolg kan hebben”, zegt burgemeester
Hans Bonte (Vooruit) van Vilvoorde, die tevens voorzitter is van
Sibelgas. “Naast het feit dat dit past in de klimaatdoelstellingen, ligt
vooral de energiecrisis aan de basis van deze beslissing. Ook voor
de lokale besturen geldt dat elke niet verbruikte kilowattuur goed
is voor het klimaat én voor de portemonnee van de gemeenten.
Op jaarbasis betekent dit immers een gezamenlijke energiebesparing van 37 procent.” De uitgespaarde budgetten zijn volgens
de vijf burgemeesters broodnodig om in deze moeilijke tijden de
eigen spectaculair gestegen energiekosten – zoals voor overheidsgebouwen, scholen, kinderkribbes en sportgebouwen - enigszins

Sibelgas gaf inmiddels de opdracht gegeven aan Fluvius om de aanpassingen te doen aan de technische installaties voor het doven
van de nachtelijke verlichting. Het nieuwe regime treedt in voege
eind oktober. “De geraamde besparingen bedragen op jaarbasis
in totaal 1,67 miljoen euro. Per gemeente komt dit neer op een
besparing voor Vilvoorde van 500.000 euro, voor Grimbergen van
450.000 euro, voor Meise van 300.000 euro, voor Machelen van
230.000 euro en voor Wemmel van 190.000 euro. (jh)
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Opnieuw zwaar verkeersongeval door gebruik fietspad
in de foute richting
Un nouvel accident grave de la route dû à l’utilisation de la
piste cyclable dans le sens contraire de la circulation
WEMMEL - De politiezone Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel (AMOW) waarschuwt opnieuw dat het gebruik van het
fietspad in de verkeerde rijrichting zeer gevaarlijk is. “De gevolgen bij verkeersongevallen zijn dikwijls zwaar”, zegt de politie.

FOTO JH

“Het was een autobestuurster uit Zellik die dinsdagochtend 4
oktober vanop de Folletlaan in Wemmel ter hoogte van het
kruispunt met de Steenweg op Brussel een bocht van 180 graden richting Kaasmarkt maakte”, legt persofficier Fred Scrayen
van de zone AMOW uit. “Ze merkte bij dit manoeuvre de elektrische step niet op die op het fietspad in de verkeerde richting
reed naar Brussel. De bestuurster van de elektrische step, een
inwoonster uit Wemmel die geen helm droeg, werd noodgedwongen met de ziekenwagen afgevoerd naar het UZ Jette
voor verzorging. Door de botsing brak ze een reeks tanden en
klaagde ze over pijn aan de linkerarm.”

De gevolgen bij zo’n verkeersongevallen zijn dikwijls zwaar
meldt Scrayen. “Zeker als er elektrische ondersteuning aan de
orde is”, gaat Scrayen verder. “Een bijkomend probleem is dikwijls onvoldoende of géén verlichting. Uit eerdere analyse van
verkeersongevallen blijkt bovendien dat - vooral op gewestwegen - het maken van u-turns zeer dikwijls aanleiding geeft tot
een verkeersongeval. Keren op een parking of via een zijstraat
een blokje om kost ongetwijfeld enkele seconden, maar het is
veel veiliger.” (jh)

“Zowel fietsers als steps bezondigen zich hardnekkig aan het
gebruik van het fietspad in de foute rijrichting. Ze gaan er foutief
vanuit dat men hen wel zal zien, aangezien zij de andere verkeersdeelnemers meestal wel zien.”

F WEMMEL - La zone de police d’Asse, Merchtem, Op-

wijk, Wemmel (AMOW) avertit à nouveau qu’il est très dangereux d’utiliser la piste cyclable dans le mauvais sens. “Les
conséquences des accidents de la circulation sont souvent
graves”, a déclaré la police.

“Il s’agit une automobiliste de Zellik qui a effectué un virage
à 180 degrés en direction du Kaasmarkt depuis l’avenue Dr
Follet à Wemmel, à l’intersection avec la Chaussée de Bruxelles, le mardi matin 4 octobre”, explique Fred Scrayen, attaché
de presse de la zone AMOW. “Lors de cette manœuvre, elle
n’a pas remarqué le scooter électrique qui circulait sur la piste
cyclable dans le mauvais sens en direction de Bruxelles. La
conductrice du scooter électrique, une habitante de Wemmel qui ne portait pas de casque, a d’urgence été transportée
en ambulance à l’UZ Jette pour y être soignée. À la suite de
la collision, elle s’est cassé une série de dents et s’est plainte
de douleurs au bras gauche.”
“Les cyclistes et utilisateurs de trotinettes utilisent encore trop souvent la piste cyclable dans le sens contraire. Ils
supposent à tort que les gens les verront, comme ils voient
généralement les autres usagers de la route.”
Les conséquences de ces accidents de la route sont souvent
graves, rapporte M. Scrayen. “Surtout si l’assistance électrique est activée”, poursuit M. Scrayen. “Un problème supplémentaire est souvent l’insuffisance ou l’absence d’éclairage.
En outre, les analyses antérieures des accidents de la circulation montrent que, surtout sur les routes régionales, les
demi-tours sont très souvent à l’origine d’un accident. Faire
demi-tour dans un parking ou en passant par une rue secondaire prend quelques secondes, sans doute, mais c’est beaucoup plus sûr”. (jh)
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Gemeente werkt aan nieuw reglement voor aanpak
hondenpoep
La commune travaille à un nouveau règlement concernant
les déjections canines
Als dit gebeurd is, dan zal elk baasje een hondenpoepzakje
moeten bij hebben. Wie dan geen hondenpoepzakje bij heeft,
kan de hondenpoep niet opruimen en kan een boete krijgen.”
(jh)

FOTO JH

WEMMEL - Actuellement, les gardiens de la paix de
Wemmel ont du mal à sanctionner les propriétaires de chiens
qui laissent traîner les excréments de leur chien au sol. “Selon
le règlement de police, nous devons prendre le chien et son
propriétaire sur le fait”, explique l’échevin de l’environnement
Vincent Jonckheere (LB Wemmel). “C’est particulièrement
difficile, car il suffit que le propriétaire et le chien se soient
éloignés de la déjection et nous ne pouvons plus intervenir.
Les gardiens de la paix doivent pouvoir constater l’infraction au
moment même où celle-ci se produit. Nous envisageons donc
de modifier le règlement de police en concertation avec les
autres communes de la zone AMOW. Une fois que cela sera
fait, chaque propriétaire devra avoir sur lui un sac à déjections
canines. Ceux qui ne peuvent le montrer à la première demande s’exposent à une amende administrative” (jh)
F

WEMMEL - Momenteel kunnen de gemeenschapswachten in
Wemmel moeilijk het achterlaten van hondenpoep beteugelen.
“Volgens het politiereglement moeten we de hond op heterdaad betrappen”, zegt schepen van Milieu Vincent Jonckheere (LB
Wemmel). “Dat is bijzonder lastig, want het is niet voldoende als
het baasje en de hond al even verderop van de hondenpoep
verwijderd zijn. De gemeenschapswachten moeten de hond effectief zijn gevoeg zien doen. Daarom denken we eraan om het
politiereglement in overleg met de andere gemeenten binnen de
zone AMOW aan te passen.
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We houden ons steeds meer aan
snelheidslimiet op de Ring
WEMMEL - Uit cijfers van de Federale Politie blijkt
JH
datFOTO
we ons
steeds meer aanpassen aan de verlaagde
100km/u-snelheidslimiet op de Ring rond Brussel. De
cijfers liggen dit jaar beduidend lager in vergelijking met
2020 en 2021, al kan dat volgens de politie ook met de
toegenomen files te maken hebben. In 2020 en 2021
was er nog corona en was er ook meer thuiswerk. “Als
het verkeer vaker stilstaat, is er natuurlijk ook minder
plek voor snelheidsovertredingen”, meldt de politie. Bij
mobiele controles reed 3,78 procent van de voertuigen
in 2020 te snel, in 2021 was dat 3,96 procent en in 2022
2,79. Het gaat telkens om cijfers van de eerste zes maanden van de betrokken jaren. (jh)

Opnieuw pannenkoeken bij OKRA

WEMMEL – OKRA Wemmel organiseert opnieuw een pannenkoekennamiddag in zaal
SKC op zondag 13 november van 14 tot 18.30 uur. Iedereen is welkom. (jh)

KORT / EN BREF

VISSERS - Aan de vijver aan de sporthal in Wemmel werden vorige maand tijdens een
zondagnacht twee vissers uit het Brusselse op heterdaad betrapt toen ze illegaal aan het
vissen waren. Een tijdje geleden werd een gelijkaardige bekeuring opgesteld.
F PECHEURS - Le mois dernier, dans la nuit de dimanche à lundi, deux pêcheurs
bruxellois ont été pris en flagrant délit de pêche illégale à l’étang situé près du hall des
sports de Wemmel. Ce n’est pas la première fois que ce délit est commis.

INBRAKEN - In de politiezone AMOW (Asse/Merchtem/Opwijk/Asse) werden afgelopen maand verschillende inbraken gepleegd via de eerste verdieping, vaak aan de achterzijde van de woning. De politie adviseert om, ook op de eerste verdieping, ontmoedigende maatregelen te nemen: een schriklicht met sensor plaatsen, ramen en deuren
sluiten, inbraakwerend glas en een inbraakalarm plaatsen. Meer tips kunnen verkregen
worden bij dorien.denijs@police.belgium, tel. 02-456.08.81.
F CAMBRIOLAGES - Dans la zone de police AMOW (Asse/Merchtem/Opwijk/
Asse), durant le mois dernier, plusieurs cambriolages ont été commis en passant par le
premier étage à l’arrière de maisons. La police conseille de prendre des mesures dissuasives, notamment au premier étage : installer une lampe d’alarme avec détecteur, fermer
les fenêtres et les portes, installer des vitres anti-effraction et une alarme anti-effraction.
Vous pouvez obtenir plus de conseils auprès de dorien.denijs@police.belgium, tél. 02456.08.81. (jh)
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KORT / EN BREF
RIOLERING - De aansluiting van een nieuwe riolering door TMVW Farys kost 2.800
euro. Nieuw is dat er voor appartementsgebouwen per woongelegenheid 1.000 euro
bij die forfaitaire prijs bijkomt. Herstellingen aan de riolering worden tegen kostprijs
gefactureerd.
F EGOUTS - Un nouveau raccordement au système d’égouts par TMVW Farys
coûte 2 800 €. Ce qui est nouveau, c’est que pour les immeubles à appartements, 1 000
euros sont ajoutés à ce prix forfaitaire par unité résidentielle. Les réparations des égouts
sont facturées au prix coûtant.

FLITSLAMPJES - Op de Limburg Stirumlaan zijn op de oversteekplaatsen speciale
led-flitslampjes geplaatst. Die laden overdag via zonnecellen op en flitsen als het donker
is. Zo worden automobilisten gewaarschuwd dat ze een zebrapad of fietsoversteekplaats
naderen. In de Robberechtsstraat zijn dergelijke flitslampjes al twee jaar geplaatst.
F LAMPES FLASH - Des lampes flash LED ont été installées aux passages pour

piétons de l’Avenue de Limbourg Stirum. Celles-ci se chargent pendant la journée grâce
à des cellules solaires et clignotent lorsqu’il fait nuit. Cela permet d’avertir les automobilistes qu’ils s’approchent d’un passage pour piétons. Sur la Rue Robbrechts, de telles
lumières clignotantes y sont installées depuis deux ans.
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ELEKTRISCHE WAGEN - De gemeentediensten van Wemmel nemen een eerste
elektrische bestelwagen in gebruik.

· Londerzeel/Meise/Kapelle
· Grimbergen/Beigem/Humbeek
· Merchtem/Opwijk/Buggenhout
· Wemmel

F VEHICULE ELECTRIQUE - Les services communaux de Wemmel ont mis en

8 december 2022

service leur première camionnette électrique.

DADERS GEVAT - Zondagochtend 9 oktober kreeg de politiezone AMOW melding van een inbraak in een woning op heterdaad in de Diepestraat in Wemmel. De
twee verdachten sloegen op de vlucht nadat de bewoners van de woning hen hadden
opgemerkt. De politieploegen voerden een patrouille uit, met succes. De twee verdachten werden opgemerkt en gearresteerd. Ze werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter
en werden beiden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De politie roept op om bij verdachte handelingen altijd het noodnummer 112 of 101 te bellen of naar de dispatching
op het nummer 02-452.50.05 (tussen 07.00 en 22.00 uur).
F FLAGRANT DELIT - Le dimanche matin 9 octobre, la zone de police AMOW a
reçu un signalement de cambriolage en cours dans une maison Rue Profonde à Wemmel.
Les deux suspects ont fui les lieux quand les occupants de la maison les ont remarqués.
Les équipes de police ont effectué une patrouille, avec succès. Les deux suspects ont été
repérés et arrêtés. Ils ont été emmenés devant le juge d’instruction et tous deux ont été
placés sous mandat d’arrêt. La police invite la population à toujours appeler le numéro
d’urgence 112 ou 101 ou le dispatching au 02-452.50.05 (entre 07h00 et 22h00) en cas
de comportements suspects.

BE-ALERT - Verschillende gemeenten in België hielden een BE-Alert test. Ook Wemmel deed mee. 1.725 inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert ontvingen zo via sms
en/of e-mail een testbericht. Je kan je altijd registreren op www.be-alert.be. De overheid
brengt je dan via sms en/of e-mail op de hoogte van eventuele noodsituaties, zoals bijvoorbeeld dreigende storm, wateroverlast, enzomeer.
F BE-ALERT - Plusieurs communes de Belgique ont organisé un test BE-Alert.
Wemmel a également participé à ce test. 1.725 habitants inscrits sur BE-Alert ont ainsi
reçu un message de test par SMS et/ou par e-mail. Vous êtes invités à vous inscrire sur
www.be-alert.be. Les autorités peuvent alors vous informer par SMS et/ou par courrier
électronique de toute situation d’urgence, telle qu’une tempête imminente, une inondation, etc.
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Opnieuw tractorparade in Merchtem
MERCHTEM - Na het grote succes
van vorig jaar, staken de Tractorvrienden van Ossel, de Landelijke Gilde
Brussegem-Merchtem en de Groene
Kring (Noordwest Brabant) de hoofden weer bij elkaar voor de organisatie van een tweede editie van de
verlichte tractorparade Groot-Merchtem. Deze komt er op zaterdag 10
december 2022 in samenwerking met
het gemeentebestuur en enkele lokale
sponsors. De start ligt dit jaar in Peizegem – Plein Leireken, en wordt gegeven om 18 uur. De parade trekt eerst
nog door het centrum van Peizegem
om dan zo via de Galgestraat richting
Merchtem te rijden. Ook het WZC
Ter Stelten en WZC Martinas worden
niet vergeten, daarna gaat het richting
Brussegem, Ossel en Hamme om
naar het eindpunt in Feestzaal Brussegem te rijden rond 21u. Een hapje
en een drankje is voorzien. De rit is
ongeveer 20km lang en het maximum
aantal deelnemers is dit jaar vastgelegd op 50. (jh)

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
POETSVROUW – zoekt werk, schoonmaken en strijken gsm tel. 0476 381 080
DAKWERKER - Ervaren dakwerker gezocht voor onmiddellijke indiensttreding,
platte en schuine daken, zinkwerk, schrijnwerkelementen kunnen plaatsen, renovaties,
plan kunnen lezen, in het bezit zijn van een
rijbewijs, Nederlandstalig, bel voor een afspraak 0478 34 33 95
SPAANSE LES – voor dochter van 9 gezocht, leraar Spaans, 1 uur per week thuis te
Meise, tel. 0486 505 241

VASTGOED TE HUUR
OOSTENDE - Lichtrijke, vernieuwde
Studio retro/jaren 70 stijl te huur. Gelegen:
Europa galerij aan de Van Iseghemlaan. Op
100 m. van zee en dijk, Ensormuseum, 250
m. van het Casino. 1 week/maand of anders
in overleg. € 2200/jaar. Incl. brandverzekering, excl. eigen verbruik. Interesse neem
telefonisch contact voor een afspraak: 0474
35 28 08

VASTGOED TE KOOP
GEZOCHT – Te renoveren woningen, appartementen of projectgronden tel. 0474 89
77 34
DRINGEND GEZOCHT – te renoveren
woningen, rechtstreeks van eigenaar voorschot bij compromis tel. 0474 30 55 19
IK ZOEK – te renoveren woningen/appartementen en/of projectgronden tel. 0456 32
66 00

TE KOOP ALLERLEI
SCOOTER – tweedehands (2019), Kymco
model Agility 50, 16+, prijs: 990 euro, nieuw:
1.999 euro, tel. 0499 403 011 (foto op aanvraag)
CROSS GEECO BIKE – Tweedehands
(2020) cross Geeco Bike, merk Apollo type
RFZ125, prijs: 500 euro (nieuw 1090 euro),
tel. 0499 403 011, foto op aanvraag.

GRAVELBIKES TE HUUR - Staal of
aluminium. Meer info op www.gravelbike.be
CONTACT – Huismus boven de 60 jaar
zoekt een vrouw om met ons tweetjes samen te delen tel. 0471 02 36 22
CONTACT – Dame zoekt man voor relatie wandel en fiets graag, tel. 0472 33 12 40

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

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

APPLEWIJN – Zelf appelwijn maken: dames Jeannes 25 en 5 l, kurken, kurktoestel,
krimpcapsules, waterslot, enz enz, alles samen of per stuk, tel. 052 30 10 79

CONTACT – Gepensioneerde mindervalide heer zoekt dame voor gezelschap, 2
halve dag. P . week, kl vergoeding, ook voor
onkost. En verplaats. Tel. 0476 793 153

ALLERLEI
PC-HELP – Last van virussen? Installatieen (te) trage systemen? Optimaliseren, beveiliging 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. 0470564.165
LEEGMAKEN – Ik koop alles, leegmaken
van huizen, appartementen, kelders, zolders,
enz. Ook schoonmaken huizen. Cash 7/7 –
0474 80 44 45
VERHUIS - van woning naar appartement
of rustoord? Leeghalen van zolder tot kelder,
schilder-of kleine renovatiewerken voor verhuur of verkoop? Tel. 0474 47 23 66

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: ......................................................................................................................................................................................................
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