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TENNISCLUB HEEFT NIEUW CLUBLOKAAL, SANITAIR EN TERRAS

Vernieuwingswerken
Tenza nagenoeg rond
De renovatie van
tennisclub T.C. Tenza is
zo goed als afgerond.
De club oogt met de
komst van een nieuw
clublokaal, sanitair
blok en terras een stuk
frisser. Enkel de
afwerking moet nu nog
gebeuren.
DIETER DE BEUS

ZAVENTEM
De bestuursleden van T.C. Tenza glunderen bij de aanblik van
‘hun’ vernieuwde tennisclub.
Daar hebben ze alle reden toe,
want de club oogt een stuk frisser en gezelliger.
Het nieuwe bestuur heeft alleszins een lange weg afgelegd om
tot op dit punt te geraken. Een
twist tussen het voormalige bestuur en enkele leden leidde namelijk tot een volledig nieuw
bestuur en dat luidde een nieuw
tijdperk in voor de tennisclub.
‘De club leeft weer’, zegt bestuurslid Luc Van Wilderode.
‘Onze jeugdwerking beleeft
hoogdagen en telt ondertussen
zowat 150 kinderen. We hebben
ook enkele initiatieven gelanceerd, zoals een ‘blind date dubbelavond’ waarbij de leden elkaar leren kennen, en dat blijken voltreffers.’
Maar aan sfeer en gezelligheid
is er nooit een gebrek geweest
binnen de club, die vlam moest
gewoon weer aangewakkerd
worden. Waar de club wel nood
aan had, was een grondige opfrisbeurt. Het clubhuis was afgeleefd, het sanitair blok bestond uit een container met
douches en achter het clubhuis
stonden enkele aftandse speel-

Lieve Wierinck en Luc Van Wilderode zijn trots op de facelift van de tennisclub. © ddl

streeks vanuit de kantine naar
ONZE JEUGDWERKING
de douches. De doucheruimten
zijn ook heel wat groter en proBELEEFT HOOGDAGEN
perder, zoals het een echte tenEN TELT ONDERTUSSEN
nisclub betaamt.’
ZOWAT 150 KINDEREN
‘Rondom het clubhuis hebben
we een extra terras aangelegd en
Luc Van Wilderode,
een nieuwe omheining geeft een
Bestuurslid
natuurlijke en gezellige tint aan
het geheel. Alle werken van de
club zijn nu afgerond. Nu wachten we enkel nog op de gemeente om het stukje achter het tertoestellen voor de kinderen.
ras aan te pakken. Daar moet
onder meer een vernieuwd
Clubhuis
‘Dan merk je nu toch een groot klein speeltuintje komen en een
verschil. We hebben het club- petanquebaan worden aangehuis helemaal opgefrist. De cha- legd.’
let is heel wat aantrekkelijker.
Maar de belangrijkste aanpas- Kostprijs
sing is dat we het sanitair blok ‘Als al die werken gedaan zijn,
hebben doorgetrokken in de volgt er hopelijk een rustige pechalet. De containers zijn ver- riode’, zegt voorzitster van de
dwenen en je kan nu recht- club Lieve Wierinck. ‘De nieu-

’’

we accommodatie moet meer leden naar de club lokken. Daarna
kijken we weer verder. Een uitbreiding van het aantal terreinen of een extra overdekking is
voorlopig nog niet aan de orde.
Dat is voor de (verre) toekomst.’
De totale kostprijs van dit project zal uiteindelijk meer dan
200.000 euro bedragen. ‘De club
zal daarvan iets meer dan
140.000 ﬁnancieren. De afbetaling vergt ongeveer vier jaar.’ De
bestuursleden nodigen de sympathisanten en leden op 23 september alleszins uit om samen
met hen het glas te heffen op de
realisatie van dit vernieuwingsproject.

Hebt u nieuws voor ons? Mail
naar zaventem@nieuwsblad.be

Machelen toch geen
dure gemeente

Vrouw die huis in brand
stak, riskeert vijf jaar cel

Machels burgemeester JeanPierre De Groef is het niet eens
met de stelling dat Machelen
een dure gemeente is.

Het Brusselse parket heeft een
gevangenisstraf van 5 jaar gevorderd tegen Viviane S., de
49-jarige vrouw die in april de
gezinswoning in brand stak.

MACHELEN

Burgemeester van Machelen
Jean-Pierre De Groef (SP.A) is
niet opgezet met het antwoord
van minister Geert Bourgeois
(N-VA) op een parlementaire
vraag over de gemeentebelastingen per inwoner. MachelenDiegem zou met 1.029 euro per
inwoner een dure gemeente
zijn. Dat klopt niet volgens De
Groef.
‘De aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting in Machelen bedraagt vier procent.
De gemiddelde aanslagvoet in
het Vlaamse Gewest bedroeg in

2010 7,21 procent.’
‘De opcentiemen op de onroerende voorhefﬁng bedragen in
Machelen 1000 tegenover 1.320
in het Vlaamse Gewest in 2010.’
‘Allicht heeft de Vlaamse administratie de totale belastingsopbrengsten van Machelen gedeeld door het aantal inwoners.
Dat is niet correct als men weet
dat van de ongeveer dertien
miljoen belastingsontvangsten
de eigen inwoners slechts
1.890.000 aan personenbelastingen betalen en maar een derde van de onroerende voorhefﬁng komt van woonhuizen. De
overige opbrengsten komen
van de talrijke bedrijven. Als
we de berekening zelf maken,
komen we uit op een belastingsopbrengst
van
ongeveer
320 euro per inwoner.’(DDL)

OPWIJK

Het openbaar ministerie wil wel
probatie-uitstel
aanvaarden
voor drie van de vijf jaar omdat
de vrouw psychiatrische begeleiding nodig heeft. Tijdens het
weekeinde van 2 en 3 april kende ze een nieuw dieptepunt. Zaterdag ging de vrouw zodanig te
keer, dat haar echtgenoot Mark
Tilley om politietussenkomst
vroeg. Ze vroeg om opnieuw opgenomen te worden, maar toen
de politie aankwam, wilde ze
niet meer mee. ’s Anderendaags
kwam het tot een ruzie met haar

man, omdat die op tv naar de
Ronde van Vlaanderen wou kijken. Om verder onheil te voorkomen ging Mark Tilley op café
naar de Ronde kijken. De vrouw
stak een zetel in brand. Haar
zoon ontsnapte langs het dak.
De brandweer kon de vrouw uit
de woning sleuren en de brand
blussen. Vrouw en zoon werden
lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.
Volgens het parket gaat om opzettelijke brandstichting en poging tot doodslag op haar zoon,
maar de verdediging van Viviane S. betwist dat de vrouw, die
over haar toeren was, de bedoeling had om haar zoon kwaad te
berokkenen. De verdediging
vraagt om de volledige straf met
uitstel uit te spreken. Het vonnis
valt op 12 augustus. (EGO)

VILVOORDE

KITO heeft nieuwe
studierichting
KITO verandert op 1 september van naam en wordt TechnOV. Samen met de nieuwe
naam werd meteen ook een
nieuwe studierichting uitgedokterd.
‘Op 1 september starten we met
een zevende jaar auto-elektriciteit’, legt directeur Rita De
Clerck uit. ‘Negen leerlingen
met een opleiding auto schreven zich nu reeds in. Het accent wordt gelegd op het praktische. Er wordt minstens in
twee bedrijven stages gelopen
of de werkvloer bezocht. Zo leren de leerlingen de eisen van
de werkvloer kennen, maken
ze kennis met allerlei bedrijfsculturen en de nieuwste technologische
ontwikkelingen
van merken.
In de school zelf wordt slechts
een theoretische basis gegeven
onder meer via e-learning.
Leerlingen kunnen via simulaties meer op eigen ritme bepaalde leerstofonderdelen op
de computer bestuderen. De
studierichting biedt heel wat
toekomstperspectief. De leerlingen die hier afstuderen, vinden beslist onmiddellijk een
interessante job in de eigen regio.’ (KMS)

STROMBEEK-BEVER

Gemeente lanceert
oproep voor
masterplan
Onder begeleiding van het studiebureau Vectris is het gemeentebestuur gestart met de voorbereidende studie van een masterplan voor de opwaardering van
het centrum van Strombeek-Bever. De gemeente zoekt via de
Open Oproep een innovatief en
gemotiveerd ontwerpteam.
Het gemeentebestuur wil een
project ontwikkelen waarbij onderwijs, sport, cultuur en zorg
gezamenlijk de leefbaarheid van
het centrum moeten verbeteren.
Het huidige patrimonium waar
deze sectoren nu van gebruik
maken is echter verouderd en
moet stapsgewijs vernieuwd
worden.
Ook de straten en pleinen worden mee in het project aangepakt zodat er een aangenamere
leefomgeving wordt gecreëerd.
Kandidatuurstelling
moeten
voor dinsdag 30 augustus bij de
Vlaamse Bouwmeester ingediend worden. (KMS)

ELEWIJT

Opschrift op
monument Viktor
Servranckx
Op vraag van Pasar Zemst zal de
gemeente een opschrift aanbrengen op het monument van
Viktor Servranckx in Elewijt.
Het gevelbordje zal ook meer informatie bevatten over het gedenkteken dat voor de kunstenaar Victor Servranckx werd
opgericht. Zo kunnen voorbijgangers het monument beter
duiden. (KMS)
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DRIEHONDERD PLATANEN SNEUVELEN BIJ HERAANLEG HAVENLAAN

Buurtcomité plaatst
afﬁche tegen bomenkap
Het buurtcomité
Maria-Christina laat
opnieuw van zich
horen in de affaire van
de bomenkap aan de
Havenlaan. De
bewoners plaatsten in
de nacht van dinsdag
op woensdag een
gigantische afﬁche met
een wel opvallende
leuze. ROBIN DE BECKER

’’

Straat afgesloten voor aanleg tweede rotonde

Begin mei werd de Stroobantstraat opengegooid om er twee
rotondes te plaatsen. Die moeten volgens de gemeente het verkeer vooral veiliger laten verlopen. Daarbij werd de belangrijke
verbindingsweg afgesloten voor
het verkeer en kreeg de Haachtsesteenweg extra verkeer te slikken.
Nog voor het bouwverlof werd
er voor gezorgd dat de eerste van
twee rotondes werd afgewerkt.
Na aﬂoop werd de straat opnieuw opengesteld voor het ver-

In de Slachthuisstraat werd
dinsdag ingebroken in een geparkeerde wagen. Kennelijk
werd er niets gestolen. (RDB)

SINT-JOOST-TEN-NODE

Villodieven opgepakt
De politie van de zone BrusselNoord pakte dinsdagavond twee
minderjarigen van 15 en 16 jaar
op in de Plantenstraat. Ze reden
rond op een gestolen Villo-ﬁets.
Ze probeerden nog te vluchten,
maar werden al snel gevat door
de agenten. De 15-jarige jongen
stond bovendien geseind. (RDB)

Zigeuners stelen
massa kauwgom

‘Teveel groen in de stad’, staat er
te lezen op de gigantische afﬁche
die op het Sainctelettesquare
werd geplaatst door het buurtcomité Maria-Christina. Een zoveelste poging om de kap van
driehonderd platanen langs de
Havenlaan te stoppen. Die laan
wordt vanaf 16 augustus onder
handen genomen. En dat is nodig; het niveauverschil tussen de
kasseien is te groot geworden,
wat voor heel wat hinder zorgt
bij onder andere automobilisten. Sinds gisteren plaatsten de buurtbewoners deze grote afﬁche op het Sainctelettesquare tegen de
Brussels minister van Openbare bomenkap. © if
Werken Brigitte Grouwels
van de platanen. Wat is er nog maken die er nog tot 8 augustus
(CD&V) kwam enkele maanden
meer nodig om de minister op mag staan. Maar wees maar zegeleden met het plan op de prop- BLIJF VAN DEZE
andere gedachten te brengen? ker dat we ook nog voor 16 aupen om de platanen te verwijde- GROENE LONG
Deze driehonderd platanen zijn gustus van ons laten horen.
ren.
eigenlijk al een heel park op zich Meerdere acties zullen wel nog
‘De wortels brengen schade toe Jellab Zoubida,
dat zal worden gekapt. Dit is een volgen.’
aan de verkeersinfrastructuur, buurtcomité
groene long voor heel deze Ook Michel Desvigne, de Franse
zoals trottoirs en riolen. Ten
landschapsarchitect die door het
buurt.’
tweede is uit eerder onderzoek
‘De Havenlaan moet inderdaad Gewest werd aangeduid om het
gebleken dat de bomen in slechte
worden aangepakt, maar ook de toekomstige park op en rond de
gezondheid verkeren’, verkon‘Niet goed genoeg’, opperen de kasseien hebben een patrimoni- site van Thurn & Taxis te ontdigde Grouwels eerder al.
buurtbewoners. ‘We verzamel- aal karakter. Wij ijveren dat ze werpen, toont zich een fan van
den al meer dan vijfduizend enkel opnieuw op niveau wor- de platanen en wil nu de plannen
Groene long
De kasseien zullen nu vervan- handtekeningen tegen de bo- den gebracht en dat de baan dan aanpassen.
gen worden door gewapend be- menkap, organiseerden al ﬂash- regelmatig wordt onderhouden.
ton. Om de biodiversiteit te ga- mobs, persconferenties en ande- Zo kunnen we de charme van de
randeren worden de platanen re acties’, vertelt Jellab Zoubida Havenlaan behouden.’
Hebt u nieuws voor ons? Mail
‘Daarom hebben we met hulp
wel vervangen door andere van het buurtcomité.
naar brussel@nieuwsblad.be
‘Iedereen is tegen het kappen van een sponsor een afﬁche laten
soorten bomen.

Aan de Stroobantstraat in Evere is de tweede fase van de
werkzaamheden in werking
getreden. Daar wordt nu een
tweede rotonde aangelegd.

Inbraak in wagen

SINT-JOOST-TEN-NODE

BRUSSEL

EVERE

VILVOORDE

keer. Sinds afgelopen maandag
is de Stroobantstraat echter opnieuw grotendeels afgesloten.
Daar is men nu van start gegaan
met het aanleggen van de tweede rotonde.
‘Ook de rijweg zal versmald
worden, ﬁetspaden worden aangelegd en de openbare verlichting zal worden verbeterd’, laat
de dienst Wegen weten. De gemeente vond bovendien dat de
bewuste straat te veel werd gebruikt als stadssnelweg.
De buurtbewoners uitten bij het
begin van de werken reeds hun
ongenoegen over het gebrek aan
communicatie vanwege de gemeente. ‘We kregen geen informatie over de werkzaamheden
en plotseling lag de straat open’,
aldus Christiane Peyrable die in
de Stroobantstraat woont. ‘Ook

Twee zigeunermeisjes van 11 en
14 jaar werden in de Delhaize in
de Paciﬁcatiestraat op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal. De meisjes hadden 168 pakjes kauwgom verstopt onder
hun jurken. De winkelverantwoordelijke verwittigde de politie die de dievegges inrekende.
(RDB)

SCHAARBEEK

Man met keukenmes
over straat
De politie van de zone BrusselNoord hield dinsdagavond aan
het Koninginneplein een 50-jarige man tegen. Die wandelde met
een keukenmes over straat. Hij
zocht naar eigen zeggen twee daders van een aanval. Na verhoor
werd hij vrijgelaten. (RDB)

SCHAARBEEK

Twee wagens
in brand gestoken
Aan de Helmetsesteenweg werden dinsdag om 22.30 uur twee
geparkeerde wagens in brand
gestoken. De voertuigen brandden uit. Het parket kwam ter
plaatse, maar er is nog geen
spoor van de daders. (RDB)

SCHAARBEEK/EVERE
SINT-JOOST-TEN-NODE

Politie deelt
77 boetes uit
Bij een verkeerscontrole op het
grondgebied van de politiezone
Brussel-Noord werden dinsdag
77 boetes uitgedeeld. Eén voertuig werd getakeld omdat de
verzekering niet in orde was.
Een persoon bedreigde de agenten met een knipmes. (RDB)

ANDERLECHT

Agenten achtervolgen
drugsdealer
De politie van de zone BrusselZuid kon dinsdagmiddag aan de
Sergeant de Bruynestraat een 31jarige drugsdealer oppakken.
De man vluchtte toen de agenten
De Stroobantstraat is opnieuw deels afgesloten voor de tweede
hem wilden controleren.
fase van de werkzaamheden. © rdb
Hij bezat 51 zakjes cannabis,
de bussen van de MIVB worden kleinere wegen nu meer verkeer goed voor ongeveer 61 gram.
(RDB)
omgeleid. Bovendien moeten slikken.’ (RDB)

