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Door de hevige regen en het
onweer van gisterenavond was
er op enkele plaatsen in het Pa
jottenland en in de Zennevallei
wateroverlast. Vanaf 19.15 uur
gingen de hemelsluizen open, en
vrij snel liepen de eerste meldin
gen bij de hulpdiensten binnen.
Om 19.45 uur meldde de bewo
ner van een woning in de Jan De
Trochstraat in Dilbeek dat zijn
garage onder water aan het lopen
was. In de Isaballestraat in het
Schepdaalse gehucht SintGer
trudisPede stond er dan weer 10
centimeter water in een kelder
van 25 vierkante meter. Ook in

een depot van een bedrijf in de
industriezone in de Stations
straat in GrootBijgaarden was
er water binnengekomen. De
brandweer van Asse werd ook
naar de E40 in GrootBijgaarden
gestuurd, waar er in de richting
van Gent veel water op het weg
dek stond. Na de tweede plens
bui rond 20.30 uur kreeg de
brandweer van Asse nog oproe
pen vanuit Dilbeek binnen, on
der meer uit de Hendrik Place
straat en het Kapelleveld. In die
laatste straat zou er water in een
woning binnengedrongen zijn.

Maar het meest spectaculaire
incident deed zich om 21 uur
voor in de Parklaan in Asse.
‘Daar is de bliksem op de nok
van het dak van een woning in
geslagen’, vertelt politiecommis
saris Daniel Noens. ‘Daardoor is
er brand ontstaan, maar de
brandweer van Asse had de
brand snel onder controle.

De woning is bewoond door een
alleenstaande man, maar hij
raakte niet gewond. De schade
aan het dak is vrij aanzienlijk.
Ter hoogte van de dwarsbalk is
er een gat van een halve meter,
maar de woning is niet onbe
woonbaar verklaard.’ Het gat
werd wel afgedekt om insijpeling
van regen te voorkomen.

Het korps van Asse had giste
ren meer dan de handen vol,

maar ook de Halse brandweer
was vanaf 20 uur de baan op. In
Vlezenbeek stond de Postweg
onder water door problemen
met de riolering en de afvoer, en
in de Laudinnestraat in Vlezen
beek liep een kelder onder. De
brandweer pompte die leeg. In
het Halse gehucht Beedhout wa
ren er problemen op de Lennik
sesteenweg door modderwater
dat van de velden kwam. (ssj)

Onweer zorgt voor wateroverlast en blikseminslag

De bliksem sloeg in op een huis
in de Parklaan in Asse. Foto: ssj

ASSE/VLEZENBEEK/DIL
BEEK De regen en onweer
van gisterenavond heeft in
het Pajottenland en de Zen
nevallei voor hinder ge
zorgd. In de Parklaan in As
se werd een woning ge
raakt door de bliksem.

BRUSSEL

Muziek tegen
borstkanker in
Hard Rock Cafe

Voor het tweede achter
eenvolgende jaar organi
seert Hard Rock Café aan
de Grote Markt een con
cert ten voordele van Pink
Ribbon. Dat is de vereni
ging die tegen borstkanker
strijdt. Ondertussen
steunt Hard Rock Café al
voor het veertiende jaar
op rij de strijd tegen borst
kanker met haar bewust
makingscampagne Pinkto
ber. Dit jaar komt nie
mand minder dan de
zangeres B.J. Scott, am
bassadrice van Pink Rib
bon gratis concerteren op
donderdag 24 oktober. Om
21 uur wordt het concert
op gang getrokken. (rdb)

OPWIJK

Nieuwe
tuinbouwserre
verder uitgerust

Het gemeentebestuur zet
55.000 euro opzij voor het
plaatsen van een nieuwe
gasverwarming in de
210m2 grote nieuwe tuin
bouwserre ten behoeve
van de gemeentelijke Bu
soschool ’t Schoolhuis aan
de Karenveldstraat. In de
serre komen klinkers,
tuinboorden, steenslag en
geotextiel (dat is water
doorlaatbaar textiel dat
gebruikt wordt als filter,
drainerings en schei
dingsmateriaal). Een on
derneming die op een
kostprijs van 21.000 euro
wordt geraamd. In de ser
res kweken de leerlingen
planten en groenten. Beide
opdrachten zullen gegund
worden na een onderhan
delingsprocedure zonder
bekendmaking. (ego)

JETTE

VUB organiseert
Medical World
Festival

Een aantal studenten ge
neeskunde van de Vrije
Universiteit Brussel
(VUB) organiseren op
woensdag 23 oktober het
muziekfestival Medical
World Festival op de cam
pus Jette. Onder andere
Tom Helsen, Johan Ver
minnen en Luc De Vos
zullen er op het podium
staan. Level Six en DJ Ni
colaz zorgen er voor het
stevige feestje. Aan de
hongerigen wordt er ge
dacht met een pastabar,
frietkraam en een smoute
bollenkraam. De toegang
kost vijf euro als je jezelf
vooraf inschrijft via
www.medischewereld.be.
Anders kost de toegang
tien euro. Het festival
wordt om 17 uur afgetrapt.

(rdb)

BRUSSEL/SINTJANSMO
LENBEEK De leegstaande
loods aan de Ninoofsepoort zorgt
al jaar en dag voor heel wat over
last voor de buurtbewoners. Als
het niet is door het afgeleefde ui
terlijk, dan wel door de overlast
als verzamelpunt voor al dan
niet louche autohandelaars.

Maar de laatste weken krijgt de
buurt ook ’snachts af te rekenen
met nachtlawaai uit de loods. Zo
werd er op 12oktober nog Black
out Belgium georganiseerd, een
heus dansfeest waar dik 4.000
bezoekers op afkwamen. Enkele
misnoegde buurtbewoners zijn
gaan klagen bij de gemeente Mo
lenbeek, waar de loods deels op
staat, samen met de stad Brussel.

Onrechtmatig gebruik

Molenbeeks gemeenteraadslid
Dirk Berckmans (NVA) en
Brussels gemeenteraadslid Jo
han Van Den Driessche (NVA)
hebben hun ongenoegen geuit
over het volgens hen onrechtma
tige gebruik van de loods als
feestlocatie. Volgens hun bevin
dingen is de loods eigendom van

Net Brussel en dus van het Brus
sels Hoofdstedelijk Gewest. Dat
konden wij gisteren niet beves
tigd krijgen.

‘Door het uitblijven van de defi
nitieve heraanleg van de Ninoof
sepoort, ligt de loods er al jaren
ongebruikt’, aldus de gemeente
raadsleden. ‘In afwachting van
die heraanleg zouden de terrei
nen, mits een niet zo grote inves
tering kunnen worden omge
vormd tot een openbare en groe
ne ruimte waar veel kinderen
terecht zouden kunnen. In de
plaats daarvan krijgen de buurt
bewoners er nu ook nog wat ge
luidsoverlast en andere milieu
hinder bovenop. In juli organi
seerde Ecolo er Vert Pop. Op
12oktober was er ook nog Black

out Belgium, waardoor het moei
lijk de slaap te vatten was voor

vier uur ’sochtends.’

Open brief

In hun open brief naar minis
terpresident Rudi Vervoort (PS)
en Rachid Madrane (PS), staats
secretaris voor Ophaling en ver
werking van Afvalstoffen en
Openbare Netheid, vragen ze een

duidelijk antwoord op de vragen
of de loods wel degelijk geschikt

is voor dergelijke activiteiten.
‘Wegen de baten van de eventue
le opbrengsten uit de verhuur
van de hangar op tegen de over
last die deze activiteiten veroor
zaken voor de buurt?’

Ook op de gemeenteraad van
vanavond zullen ze duidelijke
antwoorden eisen van het ge
meentebestuur.

Buurtbewoners van de
Ninoofsepoort kregen
de voorbije weken te
kampen met luidruch
tige feesten in een
leegstaande loods. Die
zou niet geschikt zijn
om als feestlocatie te
gebruiken. De NVA
eist nu een duidelijk
antwoord.

ROBIN DE BECKER

Bewoners klagen geluidsoverlast aan

Leegstaande loods
gebruikt om te feesten

Deze loods zorgt voor ophef
aan de Ninoofsepoort. Foto: rdb

,,DIRK BERCKMANS (NVA)
Gemeenteraadslid SintJans
Molenbeek

Overlast getuigt van weinig
respect tegenover bewoners

Foto: if
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BRUSSEGEM ‘De voormali
ge voetbalsite aan de wijk
Drinkeling is al enkele jaren in
verval en trekt sluikstorten en
vandalisme aan’, zegt schepen
van Brussegem Maarten Mast
(LVB). ‘De KAJ van Brusse

gem maakte nog gebruik van
de kantine, maar zij waren
geen vragende partij meer om
in dat lokaal te blijven. Ze
hebben er de laatste tijd ook
niet veel gebruik meer van ge
maakt.’

Kankerplek

‘Omdat de oude gebouwen
van de voetbal hier echt een
kankerplek in Brussegem zijn
geworden, besliste het college
om de site op te ruimen en
hier een bos te planten. De
plaats waarop de voormalige
kleedkamers, berging, tribune
en kantine staat, is zo'n
100 meter bij 40 meter groot.
Alle constructies worden af
gebroken. Ook de betonplaten
die op sommige plaatsen de
ondergrond verharden, wor
den uitgebroken.’

‘Omdat er op het dak nog

golfplaten in asbest liggen,
worden voor de afbraak speci
ale maatregelen genomen. Zo
krijgen de arbeiders die de
golfplaten afbreken speciale
beschermpakken en maskers.
Binnen enkele weken moet de
site zijn opgeruimd. Daarna
wordt het bos uitgebreid dat
de gemeente er een paar jaar
geleden aanplantte. Zo komt
er een groene buffer in de
vorm van een bos tussen de
wijk Drinkeling, het kaatster
rein en de nieuwe gemeentelij
ke polyvalente feestzaal die in
het sportcentrum Velocity
komt. Op het voormalig voet
balplein komt een speeltuin
voor kleuters en kinderen. Dat
voetbalplein blijft open ruim
te.’

Feestzaal

‘Bedoeling is om aan de ge
meentelijke feestzaal een open
ruimte te creëren met speelzo
ne. Voor de inkom van die
feestzaal wordt een verbinding
gemaakt met de parking van
de kantine van de kaatsers.
Het budget voor de nieuwe
feestzaal was vastgelegd op
zo'n 800.000 euro. Daarvan is
238.000 euro besteed aan de
aankoop van het gebouw.
Daarbij komt nog de buiten
aanleg en de aanleg van de
speeltuin. De kaatskantine

blijft waar ze is, tot zolang de
kaatsclub of een andere ver
eniging er gebruik van kan

maken. Maar eetfestijnen daar
zijn in de toekomst niet meer
mogelijk’, besluit Mast.

De oude voetbalkantine, die dienst doet als
KAJlokaal, de tribune en berg en kleedkamers
naast de wijk Drinkeling in Brussegem worden
afgebroken en opgeruimd. ‘In de plaats komt
een bos’, zegt schepen van Brussegem Maarten
Mast (LVB).

JORIS HERPOL

Oude tribune, kleedkamers en
kantine Brussegem tegen vlakte

Vervallen voetbalkantine
wijkt voor nieuw bos

De leegstaande kleedkamers zijn door leegstand en verval, met
wat hulp van vandalisme, rijp voor de sloophamer. Foto: jhp

‘De vervallen exvoetbalgebouwen worden de komende
weken afgebroken’, zegt Schepen Maarten Mast. Foto: jhp

KAJ zet werking
zonder lokaal voort

Toch heeft hij enkele beden
kingen en zijn er gemengde ge
voelens over de afbraak van
hun lokaal.

‘Enkele jaren geleden moch
ten we van de gemeente hier
onze intrek in de leegstaande
oude voetbalkantine nemen’,
zegt Tom Blomme. ‘De voor
waarde was dat we het gebouw
wel moesten onderhouden en
het gras van het voetbalplein,
dat speelweide werd, maaien.
Toen wij er introkken, was het
lokaal in feite al in verval.
Maar er was geen alternatief en
dus hebben we het aanvaard.
Met betonplaten als muren en

ramen in plexiglas kan je een
gebouw in de winter niet warm
krijgen. We moesten ook veel
te veel tijd steken in onder
houd, wat op termijn niet haal
baar bleek. Het gebouw was op,
en was ook voor een jeugdver
eniging in feite niet geschikt.
De laatste twee jaar brachten
we niet veel tijd meer door in
het gebouw. Met uitzondering
van de laatste dagen nu voor de
ontruiming en om de inboedel
op een container te gooien.’

‘We hebben nog een 25 tot 35
tal leden. In feite zijn we een
grote vriendengroep. KAJ
Brussegem blijft bestaan, maar
we vergaderen nu bij mekaar
thuis, of op café. Soms huren
we ook een zaaltje. We blijven
wel de ‘Bloskes TD’ tijdens
Brussegemkermis organise
ren. Daarvoor hebben we een
vaste uitvalsbasis nodig, maar
die valt nu wel weg’, aldus

Blomme.
‘Indien nodig kunnen de KAJ

ers voor hun activiteit met
Brussegemkermis ook gebruik

maken van de kaatskantine.
Dat kan zeker besproken wor
den’, besluit schepen Maarten
Mast. (jhw)

‘KAJ Brussgem blijft grote vriendengroep’

De KAJ van Brussegem hier bij de opening van hun lokaal
in 2010, samen met schepen Ella De Neve (links). Foto: jhp

BRUSSEGEM Verantwoor
delijke Tom Blomme van
KAJ Brussegem maakt er
geen probleem van dat de
oude voetbalkantine en dus
hun lokaal in Brussegem
wordt afgebroken.

BRUSSEL

Alweer instorting
bij afbraakwerken

Op de hoek van de Zilver
straat en de Kreupelenstraat is
gisternamiddag een deel van
de gevel van een gebouw in af
braak naar beneden gekomen.
Arbeiders waren er bezig het
gebouw aan het afbreken toen
omstreeks 15.13uur een stuk
naar beneden kwam. Opval
lend is dat er op dezelfde werf
in maart ook al eens een in
storting plaatsvond aan de an
dere kant van het gebouw. Het
gaat om een oud kantoren
complex van Fortis, vroeger
nog de ASLK. De site onder
gaat momenteel verbouwingen
waarbij veel nieuwe woningen
hun intrede zullen maken. Ge
lukkig raakte er niemand ge
wond bij de instorting. De po
litie besloot wel om drie kan
toorgebouwen aan de overkant
te ontruimen om vallende
brokstukken op voorbijgan
gers te vermijden. (rdb)

BRUSSEL

Verkeershinder
door EUtop

De Brusselse politie waar
schuwt voor verkeersproble
men tijdens een nieuwe Euro
pese top op donderdag en vrij
dag. De problemen zullen zich
vooral in de Schumanwijk
voordoen. De Reyerstunnel
richting centrum wordt afge
sloten vanaf 24oktober om
14uur tot het einde van de top.
Het Schumanplein zal ook
verkeersvrij worden gehou
den, net als de Wetstraat (tus
sen Schuman en de Karel de
Grotelaan) en de Froissart
straat (tussen Schuman en de
Justus Lipsiusstraat). Het ein
de van de top wordt in de na
middag van vrijdag voorzien.
Ook de bussen zullen worden
omgeleid. Het metroverkeer
verloopt wel normaal. Enkel
de toegang Schuman/Froissart
zal worden afgesloten. Meer
informatie over omleidingen
via www.wegeninfo.be. (rdb)

SINTGILLIS

Autoinbrekers
gevat

De politiezone BrusselZuid
kon gisterochtend in de Antoi
ne Bréartstraat twee inbrekers
vatten die in drie wagens had
den ingebroken. In hun zak
ken werd een buit gevonden
van cosmeticaproducten, zon
nebrillen, een gps en inbre
kersmateriaal. Ze werden ter
beschikking gesteld van het
parket. (rdb)

SCHAARBEEK

Cafécontrole
levert illegaal op

In een café aan de Leuvense
steenweg werd maandagavond
bij een controle een illegale
dame aangetroffen. De 26jari
ge Svetlana werd overgebracht
naar het repatriëringscentrum
in Brugge in afwachting van
haar terugkeer naar de Bul
gaarse hoofdstad Sofia. (rdb)


