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Geldenaaksebaan wil zone 30
HEVERLEE

De bewoners van de Geldenaaksebaan vragen
een zone 30 in hun straat en meer parkeerplaatsen dan voorzien in de plannen van de nieuwe
weg. De stad Leuven is bereid om op beide voorstellen in te gaan.
KIRSTEN BOSMANS
Enkele bewoners die de individuele opinies beu waren en eindelijk eens wilden weten wat álle inwoners precies van hun straat
dachten en wilden, organiseerden een enquête. «Alleen zo kunnen we juiste voorstellen aan het
stadsbestuur doen», klonk het.
«En alleen zo kunnen we protesteren tegen de bestaande plannen.»
Uit de bevraging bleek dat de huidige situatie de meeste inwoners
toch nog tamelijk kan bekoren. Zo
is de meerderheid tevreden over
de zone 30 aan de scholen
(62,5%), de zone 50 buiten de
schoolomgevingen (52,5%), het
ontbreken van een fietspad
(54,7%), het aantal parkeerplaatsen voor handelaars (62,5%), het
aantal bussen (82,5%) en het aan-

LEUVEN

Mosselfeest

CD&V Kampenhout houdt dit
weekend een mosselfeest in
zaal Pax in de Brouwerijstraat.
Iedereen krijgt een aperitief.
Zaterdag kan je gaan smullen
van 18 tot 21.30 uur en zondag
van 11.30 tot 15 uur. (KIH)

BAAL

Najaarskermis

De najaarskermis van Baal
slaat op 28, 29 en 30 september haar tenten op in het centrum, tussen de Baalsebaan en
de kerk. Baal-Kermis is een gezellig familiegebeuren dat
vooral in de vroege avonduren
veel volk lokt. (SPK)

tal bushaltes (96,2%). Minder tevredenheid is er over het aantal
parkeerplaatsen voor de bewoners (66,2% wil er meer), de hoeveelheid lawaai en fijn stof (91,1%
wil er minder) en de hoeveelheid
groen (88,5% wil meer).

ROTSELAAR

Cursus fiets
herstellen

Toekomst
Maar wat de toekomst betreft,
wijken de meningen van de bewoners soms wel af van de plannen van het stadsbestuur. 70,9%
is voor een zone 30 van de Parkpoort tot de Milseweg, 49,3% is tegen het doorknippen van de
straat, 49,4% is voor eenrichtingsverkeer, 74,7% is voor het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen, 93,7% is tegen het wegnemen
van alle parkeerplaatsen, 83,1% is
voor een buurtparking, 93,4% is
voor het gebruik van geluidsarme
materialen en 64,1% is voor ver-

KAMPENHOUT

De bewoners willen een zone 30 van de Parkpoort tot de Milseweg. Foto Vertommen
keersremmers.
«We kunnen de volgende conclusies trekken uit deze enquête»,
klinkt het bij de bevragers. «De
overgrote meerderheid wil voort
zonder fietspad, met een doorlopende zone 30, met extra parkeerplaatsen en buurtparkings
en met een breed verhoogd voet-

pad aan weerszijden van de weg.»
Vreemd genoeg gaat het stadsbestuur mee in enkele van die voorstellen. «Tegen een doorlopende
zone 30 in het onderste deel heb
ik helemaal niks», zegt schepen
van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a). «We zitten daar toch
al met twee schoolomgevingen,

dus kan je de snelheidsbeperking
beter doortrekken. We hebben
ook aan de ontwerper gevraagd
om toch een aantal parkeerplaatsen te plannen op bredere stukken weg. Anderzijds willen we zeker een fietspad. Nu rijden de kinderen daar over de stoep en dat
kan niet de bedoeling zijn.»

Fietsersbond afdeling Rotselaar organiseert voor de tweede maal een fietsherstelcursus. Hoe moet je een band vervangen?, hoe repareer je een
kapotte ketting of wat doe je
met een dynamo die niet meer
werkt? Een deskundige begeleider zal je hierover wegwijs
maken op 2, 9, 16 en 23 oktober, telkens van 19.30 tot 22
uur in het atelier van Bob Thielemans in Rotselaar.
Deelnemen kost 40 euro voor
de 4 avonden. Inschrijven is
verplicht op 016/44 83 38 of
brigitte.debal@skynet.be (SPK)
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FATA OLYMPIA IN BASISSCHOOL

Rode Hond tijdens
herfstvakantie

Burgemeester Baert provinciaal kampioen motorcross

Tijdens de komende herfstvakantie vindt voor de derde
keer Rode Hond plaats, een
initiatief van 30 CC voor jongeren tussen 4 en 14 uur. Op het
programma staan onder andere film, theater, boekendingen
en andere kinderachtig goede
animatie. Enkele blikvangers:
De Vette Kluif, een debat over
zin en onzin van kindercultuur, een lezing van Stijn Meuris over sterrenkunde boven
de 9 jaar en een Letterfretterexpo. (KBH)

Michel Baert, burgemeester van
Boortmeerbeek, werd zopas
kampioen van Brabant motorcross. Die titel behaalde hij vorige zondag in Affligem in de categorie Experten B bij de VMCF-federatie. Dat is toch een unicum.

OUD-HEVERLEE

VlaamsBrabantse
Wandeldag aan
Zoet Water
Wandelclub Sportvrienden
Pakenhof (WSP) staat zondag
in voor de organisatie van de
tweede ‘Vlaams-Brabantse
Wandeldag’. Vanaf 6 uur ’s
ochtends kan je aan zaal Roosenberg, Noëstraat 15, vlak aan
het Zoet Water, de start nemen
van wandelingen van uiteenlopende lengte, de kortste over
4 km, de langste over 50 km.
Je ontdekt er de schitterende
natuur aan en rond het Zoet
Water, je wandelt door Heverleebos en het Meerdaalwoud,
en de langste afstandwandelaars doen ook het uniek natuurgebied Doode Bemde aan.
Je botst ook op prachtige gebouwen, zoals de kapel Van
Steenbergen uit 1651. Er zijn
rustpunten, waar je iets kan
drinken of eten. (HML)

LANGDORP

RVP krijgt aquarel
met Daens erop

eau gaat vvanermaar
Vastiau-Gogs dbij Vas
tiau-Godeau, en geniet

Kom van 26 september lan
, lattenbodems,
slaapcomfort (matrassen
liefst 21% korting op alle
).
len
ube
me
ns,... exclusief
donsdekens, kussens, lake
t ver ... ver voor U !
gaa
u
dea
-Go
tiau
Vas
nt
Wa
.
rijgbaar via onze toonzaal

Info en voorwaarden verk

E info@vastiau.be .
BERG . T 02 383 06 00 .

www.vastiaugodeau.be

SEM
Steenweg op Halle 1 . AL

Leerlingen doen een dansje. Foto Bollen
De hele week werden de kinderen van de Vrije Basisschool Ourodenberg (Aarschot) uitgedaagd door hun sportleerkracht om opdrachten tot een goed einde te brengen. «De kinderen moesten onder meer een loopwedstrijd tot een goed einde brengen en een stokkendans inoefenen», zegt directeur Nicole Alaerts. Gisteren werd de
sportweek afgesloten met een slotactiviteit waarbij alle leerlingen
hun kunnen demonstreerden. Net als echte Olympiërs zongen de
leerlingen onder meer de Brabançonne luidkeels mee. (GMA)

VLAAMS-BRABANT

op alle slaapcomfort*

Provincie steunt slachtoffers orkaan Haïti
De provincie Vlaams-Brabant
schenkt 24.800 euro aan het Rode
Kruis-Vlaanderen-Internationaal
voor de organisatie van noodhulp
voor de slachtoffers van de orkanen die de eilanden in de Caraïben de voorbije weken moesten
ondergaan.
Vooral Haïti, het armste land van
het westelijk halfrond, moest het
daarbij zwaar ontgelden.
«We willen met onze steun het
belang van solidariteit met het
zuiden ondersteunen», zegt Walter Zelderloo, gedeputeerde voor
Ontwikkelingssamenwerking.
Met de subsidie van de Provincie

De Romantische Volkspartij
(RVP) ontving gisteren uit
handen van de Langdorpse
kunstenaar Gust Oostens een
aquarel. Hij schilderde priester Daens bij de Sint-Martinuskerk van Aalst. «De familie
Daens heeft me altijd geïnteresseerd», zegt Oostens. «Toen
ik hoorde over de Romantische Volkspartij, had ik meteen sympathie. Ik ken Wannes
(oprichter Johan Delafortrie,
red.) persoonlijk.» RVP waardeerde dit gebaar.
«Zo zie je dat het gedachtegoed van Daens door zijn nazaten nog altijd hoog wordt
gehouden.» (GMA)

Motorcrosser en burgemeester Michel Baert. Foto Verhaegen

Freddy Gillis en zijn vrouw
Diana Van Nuffel, eigenaars
van manege Waterhof in Lubbeek willen een fokkerij bouwen aan de overkant van de
weg. Gewaagd, want het koppel heeft net 11 jaar juridisch
getouwtrek over een milieuvergunning achter de rug.
KIRSTEN BOSMANS
Na 11 jaar juridisch getouwtrek rond de milieuvergunning van hun manege werden
Freddy en Diana in 1996 vrijgesproken door
de correctionele rechtbank.
«We hebben nog altijd geen milieuvergunning voor onze manege», zegt Freddy.
«Maar dat hoeft ook niet meer. Na jaren van
rechtszaken en geklaag van de buren heeft
de correctionele rechtbank ons in 2006
vrijgesproken. Hij oordeelde dat verschillende partijen te vaak van mening waren
veranderd doorheen het dossier en dat we
verder mochten doen zonder vergunning.
Er is toen niemand in beroep gegaan. En
vermits je in ons land maar één keer voor
dezelfde zaak voor de rechtbank mag komen, zijn wij helemaal vrijgesteld van vergunning. Als enigen in België nota bene. Intussen hebben we ook een schadevergoeding aangevraagd. Voor de eerste vijf jaar
dat ze ons onwettig hebben tegengehouden, en nadien voor het jarenlange gehakketak: ‘mogen we openblijven of niet?’ De
dagvaarding is binnen, nu maar wachten
op een uitspraak.»
Maar Freddy en Diana bleven niet stilzitten. «We waren al een tijdje zinnens om een

VOORJAARSE WILGENKATJES BLOEIEN IN HET NAJAAR

(SPK)

Wilgenkatjes vergissen zich van seizoen. Foto Vertommen

Keerbergen

Verkommerd
De oude stadsbibliotheek stond
jarenlang leeg. De stad slaagde er
niet in er een herbestemming aan
te geven.
«We hopen dat de plannen snel
concreet kunnen worden, zodat
het verkommerde pand uit het
stadszicht verdwijnt», besluit
schepen Defau.

BR
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(VDT)

fokkerij te beginnen», gaat Freddy verder.
«We fokken nu ook al veulentjes, maar niet
in de ideale omstandigheden. We hebben
een manege, geen fokkerij. Daarom dachten we eraan om een nieuw gebouw op te
richten. Ongeveer hetzelfde als wat we nu
hebben, maar dan wat kleiner. Eind vorig
jaar kochten we een wei aan de overkant
van de straat, we maakten enkele plannen

Vanaf zaterdag 4 oktober geeft
Dance Studio VZW weer een cursus Breakdance. In een reeks van
25 lessen leren zowel beginners
als pre-gevorderden en gevorderden breakdancen.
De cursus vindt plaats in de Gemeentelijke Sporthal, Putsebaan
103 in Keerbergen en dit op zaterdag tussen 16 en 17 uur (beginners) en 17 en 18 uur (gevorderden).
Meer info op
www.dancestudio.be. (SPK)

Leuven
65 Vlaams-Brabantse deelnemers Open Bedrijvendag
65 Vlaams-Brabantse bedrijven

op en dienden een bouwaanvraag in. Maar
die werd heel snel geweigerd door het gemeentebestuur van Lubbeek. Ik zie nochtans geen bezwaren: een milieuvergunning heb je voor een fokkerij niet, er is geen
andere bestemming nodig – een paardenfokkerij is net als een weide landbouwgebied – en alle voorschriften zijn honderd
procent nageleefd. Ik ben helemaal zeker

van mijn zaak, zottigheden aanvragen
heeft toch geen zin. En eigenlijk ben ik
ook overtuigd dat het goed komt. De gemeente heeft geweigerd, dus ben ik in beroep gegaan bij de provincie. Daarvan verwacht ik volgende maand een antwoord.
En als de bestendige deputatie ook
dwarsligt, ga ik in beroep bij de minister.
Iemand zal die vergunning wel geven.»

KESSEL-LO/HEVERLEE

«Het gaat dan vooral om elementair bouwgerief zoals zinken dakplaten, hamers, spades en nagels
om de slachtoffers toe te laten zo
snel mogelijk hun gehavende woning te herstellen. De operatie
wordt uitgevoerd door het Haïtiaanse Rode Kruis en wordt opgevolgd door de verantwoordelijke
van Rode Kruis-Vlaanderen.»

ment. Maar ik heb de indruk dat
de gesprekken de goede richting
uitgaan. De eigenaar heeft plannen voor een dokterspraktijk en
polyvalente ruimtes.»

Freddy Gillis en Diana Van Nuffel van manege Waterhof. Foto Vertommen

OPVELP

Cursus Breakdance

mijn leeftijd neem je minder of
anders gezegd berekende risico’s. Zo kon ik in de proeven voor
het Brabants kampioenschap in
alle reeksen punten pakken. Die
regelmaat leverde mij nu de provinciale titel op. Ik moet nog een
proef voor het kampioenschap
rijden, maar wiskundig ben ik
zeker van de titel. Een burgemeester die kampioen is in de
motorcross, het is een zeldzaamheid en daar ben ik fier op.» (VAR)

LUBBEEK

Bouwgerief

Plannen voor oude stadsbib

«Bij mijn weten ben ik de eerste
burgemeester van het land die
een titel behaalde in de motorcross», vertelt Michel Baert. «In
mijn jeugdjaren werd ik al eens

nationaal kampioen in deze
sport. Een zware knieblessure
verplichtte me vroegtijdig te
stoppen met crossen. Nadien
vond ik ontspanning in het voetbal en was ik jarenlang voorzitter van KRC Boortmeerbeek.
Sinds een paar jaar trekt de motorsport mij weer aan. Zo erg
zelfs dat ik weer goesting kreeg
om een wedstrijd te rijden met
experten. Het beviel me zo dat ik
dit jaar weer echt actief werd. Op

Waterhof vecht opnieuw voor vergunning

Vlaams-Brabant zal Rode KruisVlaanderen de aankoop en de
verdeling financieren van 260
dakmaterialenkits.

TIENEN

Er lopen momenteel gesprekken
tussen de stad en de eigenaar van
de oude stadsbibliotheek aan de
Dr.j.Geenstraat over de toekomstige bestemming van het pand.
De stad deed het historische gebouw in maart vorig jaar van de
hand via openbare verkoop.
«Er zijn wel enkele voorwaarden
vanuit de stad verbonden aan de
invulling van het pand», verduidelijkt schepen van Stadsherwaardering, Jean Defau. «Daarnaast heeft ook Onroerend Erfgoed een aantal eisen, aangezien
het ‘Goed Van den Bossche’ erkend is als beschermd monu-

BOORTMEERBEEK
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doen op zondag 5 oktober van 10
tot 17 uur mee aan Open Bedrijvendag. Thema dit jaar is ‘Technologische Innovatie’.
Ook voor deze editie zijn er een
paar opvallende deelnemers. Zo
opent netbeheerder Eandis haar
lokale vestiging langs de Aarschotsesteenweg in Wilsele
(Leuven).
Je kan ook achter de schermen
van het Regionaal Ziekenhuis
Sint-Maria in Halle gaan kijken of
bij de brandweer van Tienen in
de huid van een brandweerman
kruipen en een ritje maken met
een brandweerwagen. De kazerne wordt trouwens volledig gemoderniseerd.
Ook Groep T en de Katholieke

Deze prachtige wilgenkatjes
vergissen zich van seizoen.
Normaal kunnen ze in het
voorjaar – rond eind februari
of begin maart – al uitbundig
bloeien, maar deze laten zich
aan het begin van het najaar in
volle glorie zien. De temperatuur en plaats bepalen mee de
bloeiperiode. Wilgen in de luwte bloeien beter dan als ze in de
wind staan.
De voorbije nachten daalde de
temperatuur, maar overdag
gaf het kwik soms tot twintig
graden aan. Je zou voor minder
in de war geraken. Onze fotograaf spotte deze wilgenkatjes langs de Hoegaardsesteenweg in Opvelp. (KIH)

Hogeschool Leuven doen mee
aan Open Bedrijvendag.
Een volledig overzicht van alle
deelnemende bedrijven in onze
regio vind je op www.openbedrijvendag.be. (KIH)

Haacht
Infoavonden energie
De Milieudienst van Haacht organiseert twee infoavonden over
energie.
De eerste infoavond over energiebesparing vindt plaats op
woensdag 8 oktober. Op woensdag 29 oktober zal het gaan over
zonne-energie.
De infoavonden worden gehouden in zaal Breughels Gasthof,
telkens om 20 uur. (SPK)

KEERBERGEN

Politie controleert intensief
op het niet dragen van gordel
De politie heeft bij controles in
de IJzerenwegstraat in Kessel-Lo
en op de Naamsesteenweg in Heverlee 48 mensen op de bon geslingerd voor het niet dragen van
de veiligheidsgordel. De overtreders kregen een boete van 50
euro.
In totaal passeerden zowat driehonderd wagens langs de controleposten. Vier chauffeurs werden
beboet (100 euro) omdat ze aan
het bellen waren met de gsm in
de hand. De politie onderschepte
ook een niet-verzekerde wagen.
De bestuurder werd geverbaliseerd.
De controles in Leuven kaderen
in de nationale gordelcampagne
van het BIVV (Belgisch Instituut
voor de Verkeersveiligheid) en lopen nog tot en met 19 oktober. De
campagne van dit najaar (‘De gordel achterin redt ook levens voorin’) besteedt extra aandacht aan

het belang van het gordelgebruik
achterin de wagen.
Het blijkt immers dat veel weggebruikers het ‘valse’ gevoel hebben
dat ze achterin de wagen veiliger
zitten dan voorin. En daardoor
voelen ze ook minder de noodzaak om zich vast te klikken.
Nochtans riskeert een niet vastgeklikte persoon achterin de wagen niet enkel zijn eigen leven bij
een ongeval, maar kan hij bij een
aanrijding ook een extra gevaar
vormen voor de bestuurder en de
passagier voorin in de wagen.
Onder meer op donderdag 2,
maandag 6 en donderdag 16 oktober gaan Leuvense agenten de
baan op om overtreders te vatten.
Tijdens de campagne van vorig
jaar controleerde de Leuvense
politie ruim 6.000 wagens en
werden 1.128 bestuurders en passagiers geverbaliseerd voor het
niet dragen van de gordel.
(KDL)

Gemeentehuis
dicht
Door de Septemberkermis zijn
de gemeentelijke diensten van
Keerbergen uitzonderlijk gesloten op maandagnamiddag.
Vanaf dinsdag is het gemeentehuis weer open tijdens de gebruikelijke openingsuren. (SPK)

LUBBEEK

Tentoonstelling
Brakum
Op het domein Brakum in Lubbeek stellen Katrien Caymax en
Luce Daniels van 3 tot 19 oktober hun werk tentoon. De expositie is op zaterdag, zondag en
feestdagen open van 14 tot 19
uur. Caymax maakt monotypen en prenten op papier, Daniels is keramiste. De vernissage vindt plaats op 3 oktober om
17 uur. Die dag brengt ook
Vlaams minister Patricia Ceysens een bezoekje. (KIH)

KORTENBERG

KortRock Elektro

HAACHT

Praten over dementie
Geriatrisch centrum damiaan organiseert nu dinsdag om 20 uur
weer een praatcafé rond dementie.
Met het theaterstuk ‘U bent mijn
moeder’ wordt een momentopname uit het leven van een zoon
getoond die iedere zondag zijn
80-jarige dementerende moeder
BR

in een woon- en zorgcentrum bezoekt. De dialogen zijn persoonlijk, eerlijk en soms zelfs humoristisch. Het praatcafé vindt
plaats in Studio 2000, Stationsstraat 9 in Haacht. Meer informatie is te verkrijgen op het nummer
016/53.05.13.
(SPK)

KortRock Elektro vindt op zaterdag 4 oktober plaats, met op
het programma het Leuvense
electroproject Dropping Dishes. Naast deze live act staan
ook plaatselijke dj’s van Electric
Royal als John Doe en Seb &
Gain op het podium. De deuren
van zaal Berkenhof in de Beekstraat in Kortenberg openen
om 21 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 3 euro, aan de kassa betaal je 5 euro. (KIH)

