
20 HET NIEUWS UIT UW STREEK VRIJDAG 7 MAART 2014 HET NIEUWSBLAD

uwgemeente@nieuwsblad.be

BP

BREEDHOUT

Doorgaand
verkeer weer
mogelijk

De wegversmallingen die
Halle liet aanleggen op de
Lenniksesteenweg zijn af
gewerkt. Er is opnieuw
doorgaand verkeer moge
lijk tussen Halle en
Breedhout. De wegver
smallingen werden aan
gelegd tussen de bebouw
de kom van beide dorps
kernen met als doel de
snelheid van het verkeer
af te remmen. (idh)

DILBEEK

Schepencollege
doet ronde van
Dilbeek

Het Dilbeeks schepen
college gaat in elke deel
gemeente de inwoners
uitleg geven bij de plan
nen die het gemeentebe
stuur de komende jaren
op stapel heeft staan.
Welke straten worden er
vernieuwd? Waar kan de
jeugd terecht? Op welke
manier blijft de gemeente
de verenigingen onder
steunen? Waar komen er
bouwprojecten? Op al de
ze vragen zal het sche
pencollege antwoorden
geven.

De ronde van Dilbeek
start maandag 31 maart
in zaal Collegium in
GrootBijgaarden. Dins
dag 1 april doet het sche
pencollege zijn verhaal in
de muziekacademie
Dil‘Arte, op 2 april in de
zaal op de Keperenberg in
Itterbeek, op 3 april in
het Solleveld in Sint
MartensBodegem en op
vrijdag 4 april in het Gil
denhuis in Schepdaal. Ie
dere infoavond start om
20 uur. (idh)

Vooral op het vlak van ver
bouwen hopen Galmaarden,
Gooik, Herne, Lennik, Pepin
gen, Beveren en Roosdaal op
een versoepeling van de hui
dige wetgeving. ‘Probeer
maar eens een vierkanthoeve
om te bouwen tot woning’,
zegt de Galmaardse burge
meester Pierre Deneyer
(CD&V). ‘Dat lukt haast niet,
waardoor leegstand dreigt,
want heel wat landbouwers
houden het voor bekeken.’

De gemeenten hopen die

leegstand te kunnen aanpak
ken door daar multifunctio
nele woningen te mogen rea
liseren. Zij willen vooral het
aanbod aan woningen, zorg
woningen en kangoeroewo
ningen uitbreiden. Maar ook
op een ander vlak ligt de wet
dwars. ‘Tehuis De Okkernoot

wil uitbreiden, maar dat kan
niet omdat de omliggende
terreinen landbouwgrond
zijn’, zegt Deneyer.

‘Om de bestemming te wij
zigen, moet de directie op ei
gen kosten een Ruimtelijk
Uitvoeringsplan aanvragen.’
(lsg)

Pleidooi voor soepelere bouwtoelating

Zeven vertegenwoordigers van evenveel gemeenten kwamen
woensdag samen voor overleg over een soepeler woonbeleid. Foto: sg

GALMAARDEN Zeven Pa
jotse gemeenten vragen
een soepelere wet op vlak
van wonen. Die vraag
kwam er vooral omdat het
bevolkingsaantal de ko
mende jaren alleen maar
zal toenemen, terwijl het
aanbod aan beschikbare
bouwgronden afneemt.

GOOIK Minister Koen
Geens (CD&V) en zijn partij
genoot en burgemeester van
Gooik, Michel Doomst trok
ken donderdagmorgen naar
firma Devoghel. Daar kregen
ze een rondleiding in het aard
appelbedrijf. Ze werden er ge
confronteerd met een vijftien
tal landbouwers die hun be
zorgdheid uitten over onder
andere de overdreven regle
mentering.

Allemaal moeilijker

‘We moeten durven toegeven
dat het inderdaad allemaal
moeilijker is geworden’, zegt
Michel Doomst. Ook de opvol
ging blijkt een grote zorg van
de landbouwers te zijn. Net als
investeringen doen. Dat is
blijkbaar dansen op een slappe
koord, want hoe ver kunnen ze
gaan en hoe groot moet een
bedrijf zijn om concurrentieel,
maar ook rendabel te zijn?

‘Daarom is het belangrijk dat
we de volgende jaren een drie
tal evoluties goed opvolgen’,

zegt minister Geens. ‘Schaal
vergroting is onvermijdelijk.
De gemeenten zullen op vlak
van ruimtelijke vergunningen,
inplanting in het landschap en
mobiliteit maatregelen moe
ten treffen om dat mogelijk te
maken.’

Op die manier kwam het ge

sprek terecht op de ruilverka
veling, in Gooik sowieso een
heikel punt. ‘Het proces van
de ruilverkaveling wordt door
sommige groepen negatief be
oordeeld omdat het de lande
lijkheid van de gemeenten zou
bezwaren’, zegt Michel
Doomst.

Fundamentele pijler

‘Voor de toekomst van land
bouwbedrijven is het echter
essentieel dat de bedrijfsvoe
ring doelmatiger gebeurt,
want mobiliteit, erosie en toe
gang tot de percelen wordt
hierdoor verbeterd.’

‘Er moet ook creatief en dy
namisch worden gezocht naar
mogelijkheden voor extra be
drijvigheid’, zegt minister
Geens. ‘Naast verbreding moet
ook de verkoop van hoevepro
ducten, hoevetoerisme en ver
gadermogelijkheden tot de
perspectieven behoren.’

‘Aan de federale en Vlaamse
regering vragen we vanuit de
gemeente om de evolutie van
de landbouw op het platteland
op de voet te volgen’, zegt Mi
chel Doomst.

‘Deze economische sector
moet een fundamentele pijler
blijven van het buitengebied
en het Pajottenland.’

Minister Koen Geens
heeft tijdens een
bezoek aan het land
bouwbedrijf Devoghel
de nadruk gelegd op de
troeven en mogelijk
heden van de land
bouw. Ook de ruilver
kavelingen moeten de
landbouwbedrijven
nieuwe zuurstof
bieden.

LUC SCHOONJANS

Minister Geens bezoekt landbouwbedrijf Devoghel

Schaalvergroting nodig
voor Pajotse landbouw

,,KOEN GEENS (CD&V)
Minister

Er moet creatief
worden gezocht naar
mogelijkheden voor
extra bedrijvigheid

Minister Geens en burgemeester Doomst wilden met hun
bezoek de landbouwers een hart onder de riem steken. Foto: lsg

Het initiatief werd genomen
om deel te kunnen nemen aan de
1.000 kilometer tegen kanker van
Kom Op Tegen Kanker (KOKT).
Daarvoor moest minimum 5.000
euro worden ingezameld. Dat is
dit jaar niet anders en daarom
volgt er nu een tweede editie.

Inmiddels is het team van
Steeds Beter Beersel uitgebreid.
Koen Fredrix, Dimitri Stadsba
der, Sven Vander Meylen en
Raph Boudart krijgen voortaan
de steun van Valerie Floré en
Liesbet Hermans. Onder meer
voor Koen Fredrix heeft deze ac

tie ook een persoonlijke beteke
nis. Zijn moeder en oudschepen
Els Germis verloor de strijd te
gen kanker. De Koers op Rollen
vindt plaats op zaterdag 15
maart om 16 uur in café Gilden
huis in Dworp. Iedereen is wel
kom om mee te fietsen op de rol
len. De winst van inschrijving,
drank en eten gaat integraal naar
KOTK. (ssj)

De initiatiefnemers. Foto: ssj

Zoon overleden schepen
houdt opnieuw KOTKactie
BEERSEL De organisatie
Steeds Beter Beersel gaat
ook dit jaar op rollen fiet
sen tegen kanker. Vorig
jaar werd de Koers op Rol
len voor de eerste keer ge
organiseerd.

HET NIEUWSBLAD VRIJDAG 7 MAART 2014 21HET NIEUWS UIT UW STREEK

PAJOTTENLAND

BP

OPENDEUR
7-8-9 MAART

NOCTURNE
VRIJDAG 7 MAART

open tot 21u

ERPE-MERE
FABRIEK & SHOWROOM

Joseph Cardijnstraat 8 T 053 80 23 49
9240 Erpe-Mere F 053 80 64 86

Media.besterckxs

OpeningnieuwetoonzaalPARKET

AH
KO

Q
00
M

HALLE Een tiental jaar moet
het geleden zijn dat het brand
weerkorps van Halle nog een
vrouw telde. De 37jarige Ann
De Tré, afkomstig uit Geraards
bergen maar met roots in Halle,
lijkt er zeker haar mannetje te
zullen staan. Sinds begin deze
maand is ze er aan de slag als
stagiairbrandweervrouw. Een
voorkeursbehandeling krijgt ze
zeker niet, al moesten haar kle
ren wel via een andere firma
worden besteld.

‘Ik ga al mee op interventies in
bijzijn van een luitenant. Mee
helpen mag niet, want ik ben
nog in opleiding voor brand
weervrouw en ambulancier. Als
ik slaag voor mijn examen eind
juni, kan ik meedraaien. Mo
menteel werk ik enkel in dag
dienst, wat ideaal is om mijn
collega's te leren kennen. Bij het
Halse korps werken enkel man
nen. Het is en blijft dan ook een
mannenwereld, maar hier is ze
ker ook een plaats voor mij. Het

is wat zoeken, maar dat is zo
voor elke nieuwkomer. Ik word
goed aanvaard en de mannen
moeten hun gewoontes zeker
niet aanpassen. Trouwens, aan
het onthaal zitten twee vrouwen
met wie ik af en toe een babbel
tje kan slaan. Doordat ik de eni
ge vrouw ben, heb ik een zeer
ruime kleedkamer met twee
douches voor mij alleen. Dat is
luxe, al zeg ik niet dat er geen
vrouw mag bijkomen.’

‘Wees voorzichtig’

Dat Ann een job bij de brand
weer wel zag zitten, is niet ge
heel verwonderlijk.

‘Mijn vrouw werkt al tien jaar
bij het korps van Brussel, waar
ze de eerste vrouw was. Via haar
kom ik veel in contact met
brandweermannen. Daarnaast
ben ik ook heel sportief.
Toch was ik achttien jaar lang
bediende bij een bank. Al vraagt

iedereen die me kent, zich wel af
hoe dat komt’, zegt Ann.

‘Eind 2009 had ik me al opge
geven voor de aanwervingspro
cedure. Ik heb voor Halle geko
zen, omdat ik hier een luitenant
ken en zelf afkomstig ben uit
Halle. Niet voor de mooie, mo
derne kazerne, want die stond er
destijds nog niet. Nadat ik ge
slaagd was voor alle testen,
kwam ik in een wervingsreserve
terecht. Dan was het wachten
tot er een plaatsje vrijkwam’,
zegt de brandweervrouw.

Dat werken bij de brandweer
gevaarlijk kan zijn, beseft Ann
maar al te goed. ‘Elke keer dat
mijn vrouw vertrekt naar het
werk, zeg ik haar dat ze voor
zichtig moet zijn. Nu doet zij dat
ook bij mij’, zegt Ann.

‘Al heb ik in de bank ook al wat
meegemaakt. In mijn beginjaren
hier in Halle, is het bankkantoor
waar ik werkte verschillende
keren overvallen.’

Met Ann De Tré heeft
het brandweerkorps
van Halle na vele
jaren opnieuw een
vrouw in de rangen.
‘Het is en blijft een
mannenwereld, maar
ik word er goed
aanvaard.’

JELLE SCHEPERS

Ann De Tré beschikt meteen over
een immens grote kleedkamer

,,ANN DE TRÉ
Brandweervrouw

Het blijft een
mannenwereld,
maar ik word
goed aanvaard

Ann De Tré wordt nog opgeleid. Foto: ssj

Opnieuw vrouw bij
Halse brandweer

Germaine Devogel werd gebo
ren op 2 november 1908 in
Dworp maar ze woonde zowat
haar hele leven in Lot. Ze ging tot
haar twaalfde naar school in Lot
en daarna nog enkele jaren in
Anderlecht om Frans te leren.

De Madammekes

Germaine werkte met haar
moeder en haar zus in een weve
rij in Lot waar ze fouten in het
textiel met de hand herstelde.
Germaine en haar familie wer
den steevast de madammekes ge
noemd omdat ze steeds een hoed
droegen op weg naar het werk.

1933 trouwde ze met Jean
Luyckx, ze kregen geen kinderen.
Haar echtgenoot overleed op

tachtigjarige leeftijd. Germaine
bleef daarna gedurende een paar
jaar alleen in haar huis, maar
door de stilte en de leegte besloot
ze in zorgcentrum SintAntonius
in te trekken, waar ze twintig
jaar verbleef. Germaine was tot
voor kort nog in goede gezond
heid en stapte zelfs nog rond met
een rollator.
In november was er in SintAn
tonius nog een feest voor haar
105de verjaardag. (idh)

Germaine verbleef in het
zorgcentrum StAntonius. Foto: idh

Oudste Leeuwenaar
Germaine Devogel overleden
SINTPIETERSLEEUW
Op dinsdag 4 maart is Ger
maine Devogel overleden.
Met haar 105 jaar was zij
de oudste inwoner van
SintPietersLeeuw.

De avond is een gezamenlijk
initiatief van het gemeentebe
stuur, het OCMW van Ternat,
het sociaal verhuurkantoor
(SVK) De Woonkoepel en Regio
naal Woonbeleid NoordPajot
tenland. Bedoeling is om vragen
van eigenaars van huurpanden
te beantwoorden.

‘We doen dit in het verlengde
van het leegstandsonderzoek en
het leegstandsregister dat we
moeten opstellen’, zegt schepen
Armand Van Malderen (LVB).
‘Alle huiseigenaars die door het
bestuur worden ondervraagd
voor het leegstandsonderzoek,
krijgen een uitnodiging.

We proberen de huiseigenaars
die niet via de privémarkt willen
verhuren, te wijzen op de voor
delen van het verhuren via een
sociaal verhuurkantoor. Onder
tussen brengen we ze in contact
met het SVK De Woonkoepel,
dat actief is in Ternat.’

Woningtekort ondersteunen

Schepen Van Malderen verdui
delijkt enkele van de voordelen:
‘Leegstand wordt niet beboet, de
verhuurder heeft zekerheid over
het maandelijkse huurgeld en er
is een correcte plaatsbeschrij
ving bij stopzetting. Zo hopen
we de leegstaand aan te pakken
en het woningtekort voor sociale
huisvesting te ondersteunen.’

In Ternat staan momenteel
34 personen of gezinnen op de
wachtlijst voor een sociaal huur
appartement. (rds)

Ternats bestuur toont voordelen
sociale verhuurkantoren aan
TERNAT In De Ploter in
Ternat vindt op woensdag
19 maart om 19 uur een in
foavond plaats voor ver
huurders van woningen en
appartementen in Ternat.

De kerkraad en de vzw Parochi
ale Werken willen hun gronden
nog altijd verkopen en ook de ge
meente heeft niet de intentie om
het gebouw te behouden. ‘Vol
gende week is er een vergadering
met studiebureau Grontmij. Er
zal ook een waarnemer van de
bisschop komen, want hij moet
de goedkeuring geven voor de
desaffectatie’, zegt schepen
Veerle Leroy (Groen).

Oppositieraadslid Bruno Lermi
niaux (NVA) vroeg nogmaals of
de gemeente kon beloven dat de

kerk niet wordt afgebroken. Hij
wees er ook op dat de gemeente
een verkoop via een overeen
komst kan afdwingen.

Leroy kon niet beloven dat de
kerk niet zal worden afgebroken:
‘We kunnen het als gemeente
wel sturen. We mogen de lat ech
ter niet te hoog leggen, want an
ders riskeren we dat het niet ver
kocht geraakt. Maar we zullen
ons best doen om het gebouw in
zijn geheel te verkopen.’ (ssj)

Geen beloftes mogelijk over
behoud kerkgebouw van Lot
BEERSEL In het dossier
rond de verkoop van het
kerkgebouw van Lot, werd
er voorlopig nog geen voor
uitgang geboekt. ,,VEERLE LEROY (GROEN)

Schepen

De bisschop moet zijn
goedkeuring geven


