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LEDE

Brochetten
bij LKV Just Niet
Carnavalsvereniging LKV Just
Niet uit Lede serveert op zater-
dag 15 en zondag 16 september
brochetten en vispannetje om
geld in te zamelenvoorhet car-
navalsproject van volgend jaar.
Eters zijn welkom op zaterdag
vanaf17.30totopzondagtussen
12 en 15 uur in zaal Hoop in de
Toekomst in de Nonnenbos-
straat in Wanzele voor de prijs
van 14 euro (kinderen 8 euro).
Kaarten zijn te verkrijgen bij de
leden. (KMJ)

GERAARDSBERGEN

Les Truttes opent
cultureel seizoen
De bekende covergroep Les
Truttes (met tv-gezicht Gerrit
DeCock)opentdit jaarhetnieu-
we culturele seizoen in het Ar-
jaantheater. De covergroep be-
staat al sinds1996en steekt be-
kendehits in een eigen jasje. Ze
brengeneenmixvanmuzieken
spektakel. Naar aanleiding van
hun 15-jarig bestaan, bedach-
ten ze ook een nieuwe show:
‘LesTruttes...Ontherocks!’Met
deze showgeven Les Truttes op
vrijdag 21 september in het Ar-
jaantheater het startsein voor
een nieuw cultureel seizoen.
Ticketsen infozijn teverkrijgen
bijCCDeAbdij,Abdijstraat10op
054/43.72.61 of info@de-
abdij.be. (CVHN)

LEDE

Sherrydegustatie
Commanderij Molenberg uit
Ledeorganiseertopdonderdag-
avond20septembereendegus-
tatieavond over sherry. Wie
sherry op een andere manier
wil lerenkennen, iswelkomom
20 uur in zaal Intermezzo in de
Kasteeldreefvoordeprijsvan30
euro. Meer info en inschrijven
via www.commanderijmolen-
berg.be of info@commanderij-
molenberg.be. (KMJ)

LEDE

Politiek debat
Onderleidingvanvrt-journalist
JohanDeRyckuitWanzele is er
in aanloop van de gemeente-
raadsverkiezingen op vrijdag-
avond 14 september een poli-
tiekdebat inJeugdhuisLeeuwe-
rik in de Ommeganglaan in
Lede. Wie wil weten waar de
partijen echt voor staan enwat
ze in Lede precies willen bete-
kenen, is welkom vanaf 20 uur.
De toegang is gratis. (KMJ)

ERONDEGEM
Fietstochtmetbarbecue
De Gezinsbond afdeling Eron-
degem/Ottergem/Vlekkem
zorgt op zondag 23 september
vooreensportieve,ontspannen
gezinsdag.Om10uurwordtge-
start met de fiets aan de paro-
chiezaal van Erondegem. Daar-
bij is er keuze uit fietstochten
van 15 of 30 kilometer. Om-
streeks 12 uur wordt de barbe-
cue aangestoken. Deelnemers
betalen 13 euro voor volwasse-
nen en 9 euro voor kinderen.
Infoeninschrijvenvianele.cop-
pens@telenet.be. (KMJ)

LEDE
Shownamiddag
metYvesSegers
De senioren van Lede worden
op vrijdag 28 september ver-
wend met een shownamiddag
in aanwezigheid van charme-
zanger Yves Segers. Verder
komtookgoochelaarKoenBos-
suyt langs, zorgt conferencier
Fred Geirnaert voor de presen-
tatie en zijn er tussendoor mu-
zikale intermezzo’s van Ronny
Marino. De shownamiddag
start om 14.30 uur en kaarten
kosten 8 euro. Voor dat bedrag
krijgmeneenvieruurtje,koffie,
twee belegde broodjes en een
dessert. Vooraf inschrijven is
daaromnoodzakelijk enkanbij
decultuurdienst inhetgemeen-
tehuis opdeMarkt enbij de be-
stuursleden van de senioren-
raad. (KMJ)

BOUWVAN NIEUWETRIBUNES EN RESTAURANT IN EINDFASE

Okapi start seizoenmet 240 extra supporters

AALST

Okapi Aalstar startmet ongeveer 240 extra
supporters in het vernieuwde Forum het basket-
seizoen. De werken aan twee zittribunes van tel-
kens 80 plaatsen zijn klaar en er wordt hard ge-
werkt aan het ruimere restaurantmet nieuwe
tribune voor vips, goed voor 78 extra zitjes. Op
22 september opent het Forummet een ope-
ningsmatch tegen Trier.

RUTGER LIEVENS

Danny Verhulst heeft nog wat
zorgen aan zijn hoofd, iets meer
dan tweewekenvoordeopening
van het vernieuwde Forum. De
firmadiedepubliciteit inenrond
dezaalvoorhaarrekeningneemt,
komtopbezoek,hetbedrijfjedat
beamers moet installeren in het
viprestaurantvraagtomuitlegen
DannyVerhulstmoet er ookover

waken dat de afwerking van dat
restaurant voorspoedig gebeurt.
Daargaateendosisstressmeege-
paard, maar bij Verhulst heerst
ookeengevoel vanopluchting.
«21jaargeledenwerdhetrestau-
rant gebouwd, het werd tijd om
een en ander te veranderen. Het
plafond is vernieuwd en nieuwe
verlichting, een laag verf en een
vernieuwde vloer geven het ge-
heeleenanderelook.Desponsors

en supporters die voor de wed-
strijd inhet restauranteten,heb-
bennuhuneigen tribune.Dezit-
jeswordenbinnenkortgeplaatst.
Belgocateringblijfthiervoor lek-
keretenzorgenbij thuiswedstrij-
den», zegtVerhulst.

400 business-seats
De renovatie van het restaurant
geeft Okapi de mogelijkheid 78
nieuwezitjesteverkopen.«Erzijn
400 business-seats en daarvoor
betaal je40europerkaartje.Voor
een gewoon zitje betaal je 16
euro. De zitjes op de tribune aan
het restaurant verkopenwevoor
25 euro, wat meer dan een ge-
woon ticketdus», klinkthet.
Niet alleen aan de sponsorin-

komsten is gedacht, ook zijn er
dankzij deextra tribunesnieuwe
inkomsten van abonnementen
mogelijk.«Delinksehoektribune
- vak O - heeft 80 plaatsen voor
uitsluitendsupportersvandebe-
zoekendeploeg.Alsdieploegmet
meer dan80komtdan zettenwe
rest in de andere nieuwe tribune
-hetP-vak.Watover is indeP,dat
verkopenwe als losse tickets. Bij
thuismatchen zijn er zo telkens
vanaf 17 uur tickets verkrijgbaar
inhetForum.Daarmeewillenwe
demythedoorbrekendatheton-
mogelijk is om aan een ticket te
gerakenvooreenmatchvanOka-
pi», legt Verhulst uit. «Door de
nieuwetribuneshebbenweinde
rest van de zaal meer plaats om

abonnementen teverkopen.»
Okapi kreeg 600.000 euro subsi-
dies van de stad. «Wezullen ech-
ter meer uitgeven. Niet dat we
ons hebben misrekend, maar de
werken aan het restaurant zijn
groter dan gepland en dat gene-
reert een meerkost van 120.000
euro.Datzullenwenietafwente-
lenopde stad,maarbudgetteren
in onze eigen begroting», legt
Danny uit. Volgens hem is de
vraagnaar eennieuwezaal hele-
maal niet van de baan, na deze
uitbreiding. «Wij hebben net zo-
als iedereen gelezen en gehoord
datdeburgemeester eennieuwe
basketzaal heeft beloofd tegen
2015, en wij houden haar daar
aan», klinkthet.

ManagerDannyVerhulst op de plaatswaar binnenkort het nieuwe restaurant komt. Foto Rutger Lievens

In twee nieuwe tribunes in de hoeken vanhet Forumkunnen er
samen 160extra supporters. Foto Rutger Lievens

De verkiezingsaffiches van sche-
pen Annelies De Meersman
(Open Vld) die in het straatbeeld
vanLedeopduikenlatenaandui-
delijkheid niets te wensen over.
Na de beslissing van burgemees-
ter Geert Grepdon om zijn sjerp
aandehaaktehangen, ijverdeDe
Meersman tevergeefs voor de
eersteplaatsopdelijst.«Ikhebde
ambitie om burgemeester te
worden. Is het niet nu, dan is het
voor een andere keer», klonk het

toen. Ondanks dat het partijbe-
stuur besliste om schepen Dirk
Rasschaert op de eerste plaats te
zetten, borg De Meersman haar
ambitie duidelijk niet op. Dat
blijkt duidelijk uit haar verkie-
zingsslogan ‘Waarom niet eens
een vrouw aan het stuur’ die op
haar grote persoonlijke verkie-
zingsborden te lezen is. Het con-
trast met de andere affiches van
deOpenVld-lijst is groot.

(KMJ)

Annelies wil aan het stuurLEDE

Deslogan vanAnneliesDeMeersmanbenadrukt
in de eerste plaats haar ambitie. Foto Koen Moreau

DirkVan derPoorten bij de slimme fitnesstoestellen
voor deAalsterse brandweermannen. Foto Mozkito

Brandweer heeft eigen fitnesscentrum
De 97 beroepsbrandweerman-
nen en de 89 vrijwilligers kun-
nenvanaf oktoberhunconditie
oppeilhoudenineenspiksplin-
ternieuwe fitnesszaal in de
hoofdkazerne in de Vrijheid-
straat inAalst.
«Onderdevorigecommandant,
Jacques Baudewijn, werd een
tiental jaar geleden al geijverd
voor een eigen fitnessruimte»,
vertelt Dirk Van der Poorten,
sportmonitor van de Aalsterse
brandweer. «Tot nog toe gingen
onze brandweermannen altijd
buitendekazerne trainenmaar
wanneer er een oproep kwam,
moestenzedanvaak terugnaar
de kazerne spurten. Dat pro-
bleem is nu van de baan en dus
zaldeuitruktijdnogveelsneller
zijn.»

125.000 euro
De moderne fitnesszaal kostte
125.000 euro maar biedt heel
watvoordelen.«Alonzetoestel-
lenherkennendedigitalesport-
sleuteldieelkvanonzeberoeps-
brandweermannenzalkrijgen»,
legt Dirk uit. «Via die digitale
sleutel kan ik voor elk van hen
eenpersoonlijkprogrammaop-
stellen. Het voordeel hiervan is

AALST

dat ookdemensenvandenacht-
shift kunnen sporten en dat er
ook in hetweekend getraind kan
worden, twee momenten wan-
neer ik hier niet ben. Dankzij het
nieuwe systeem kunnen ze zelf
ookhunprogressievolgen.»
Ook de vrijwilligers mogen het
sportzaal gebruiken waarvoor
binnenkort nog een speciaal be-
veiligingsysteemwordtgeïnstal-

leerd. «De brandweermannen
moeten vooral over een goed
uithoudingsvermogenbeschik-
ken,daaromzullenwezevooral
cardiotraining laten doen in
combinatiemetkrachttraining.
Regelmatigoefenenisnodigom
telkensteslagenindetestendie
jaarlijks afgelegd moeten wor-
den», besluitDirk.

(KSN)

Actieve natuurboottocht op Dender
Natuurpunt Ninove organiseert
eengezinsvriendelijkedagexcur-
sieopdeDender tijdensautoloze
zondag van 16 september. De
boottochtvertrektom10uuraan
deDesiréDeBodtkaai.Gidsenge-
ven een woordje uitleg over de
natuurendenatuurgebiedendie
de revue passeren. Om 13 uur
wordt aangemeerd in Geraards-
bergen en is er een picknick. Om
14 uur leidt Willem Boonen een
geanimeerde stads- en natuur-
wandelingnaardetopvandeOu-
denberg met aandacht voor het
cultuur-historisch verleden van
de stad en de unieke natuur en
landschappelijkeschoonheidvan
de Kapelmuur. Na een afsluitend

terrasje gaat het terug naar het
station waar om 17 uur de trein
terug richting Ninove wordt ge-
nomen. Men kan vanuit Ninove
vertrekken of vanuit Geraards-
bergen, waar er om 9.20 uur een
bijeenkomst is aan het station.
Vooraf tijdig inschrijven voor de
boottocht isverplichtdoor5euro
pervolwasseneen2europerkind
over te schrijven op rekening-
nummer BE17 9793 5295 5521
vanNatuurpuntNinovemet ver-
melding van de activiteit en van
het aantal volwassenen/kinde-
ren.Belangrijk:brengeen lunch-
pakketmee.Meerinfoop049568
89 33 of wouter.mertens@na-
tuurpuntninove.be. (CVHN)

NINOVE

Wedstrijd voor nieuwe affiche carnaval
De carnavalraad van Dender-
leeuw schrijft dit jaar opnieuw
eenwedstrijduit voordenieuwe
affichevoorcarnaval2013.Deaf-
fichemoet een afmeting hebben
van420x600,bovenaanlinkshet
logo van de gemeente Dender-
leeuw bevatten en onderaan de

vermelding ‘met medewerking
vanhetGemeentebestuur- loka-
lepolitie-Brandweer-civielebe-
scherming’ bevatten. Ook ‘39e
Carnavalstoet’, ‘24 februari 2013’
en de kenmerken van de carna-
valraad ‘Harlekijn’ moeten ver-
meld zijn. De affiche mag 150

euro kosten. De winnaar wordt
persoonlijkuitgenodigdop11no-
vember 2012. De affiche moet
voor 31 oktober 2012 bezorgd
worden aan het secretariaat,
Booglaan 11, 9473 Denderleeuw
ofvia carnavalraad@lucsonck.be.

(CVHN)

DENDERLEEUW

Garagist krijgt rijverbod
KurtE.uitPollaremoeteenboete
van 220 euro betalen omdat hij
92 kilometer per uur reed in de
bebouwdekom.
De man, garagist van beroep,
kreeg ook een een rijverbod van
15 dagen. Hij probeerde de straf
nog te verzachten met het argu-

ment dat hij de nieuwe wagen
waarmee hij reed nog niet ge-
wendwas.
Die uitleg mocht niet baten. De
politierechter oordeelde dat er
geen verzachtende omstandig-
hedenwaren.

(PLD)

POLLARE ERPE

Inbraak
IndeDorpsstraatinErpesloegenin-
brekers zaterdagavond een ven-
sterraam in aan de achterzijde van
een woning. Zodra ze binnen wa-
ren,gingenzeervandoormetjuwe-
len, geld en een laptop. Van de da-
dersontbreektelkspoor. (KMJ)
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Veilige schoolroutes in kaart

NINOVE

Ninoofse schoolkinderen kunnen voortaan een
schoolroutekaart gebruiken om veilig naar
school te fietsen. De kaart toont niet alleen de
veiligste fietsroute maar duidt ook temijden
fietsroutes, aandachtspunten en gevaarlijke
knelpunten aan. Naast het veiligheidsaspect is
het de bedoeling datmeer ouders hun kinderen
met de fiets naar school laten gaan.

CLAUDIA VAN DEN HOUTE

«De schoolroutekaart duidt de
meest veilige fietsroutes en ook
de onveilige fietsroutes van en
naar school aan», vertelt Peter
Hertog,gedeputeerdevoorMobi-
liteit van de provincie Oost-
Vlaanderen. «Ouders worden op
diemaniergestimuleerdomhun
kinderenmetdefietsnaarschool
te laten gaan.» De leerlingen van
de Ninoofse scholen hebben zelf
meegeholpen aan de schoolrou-
tekaart.«Allescholenhebbeneen
Smartphone in bruikleen gekre-
gen waarmee leerlingen tijdens
hun fietsroute naar school foto’s
konden maken van knelpunten.
Deknelpuntenzijnaangeduidop
dekaart.Wehopenookdatweg-
beheerders op basis van deze
schoolroutekaart de klik maken
omfietspadenaan tepassen.»
Schepen van Mobiliteit Henri
Evenepoel (OpenVld)wijstopde
geplande fietsverbindingen in

Okegem en in Appelterre en is
nietverbaasdoverdeknelpunten
dienaarbovenkwamen, zoalsde
Cyriel Prieelstraat in Aspelare,
waar fietsers vier keer moeten
oversteken over een afstand van
één kilometer, het drukke kruis-
punt van de Edingsesteenweg
met de Krepelstraat in Dender-
windekeenhet kruispunt vande
ElisabethlaanmetdePollarebaan
in Ninove. Deze drie straten - De
Cyriel Prieelstraat, de Krepel-
straat en de Pollarebaan - beho-
ren trouwens totde rode straten.
De straten op de schoolroute-
kaart zijn groen, oranje of rood
gekleurd, van veiligste tot temij-
den fietsroute. «De Pollarebaan
zit volop in de ontwerpfase voor
nieuwefietspaden.OokindeKre-
pelstraat en in de Cyriel Prieel-
straatwordendefietspadenaan-
gepakt. Het probleem is dat je
voorzo’nprojectennietalleende
fietspadenkuntaanpakkenende
restkanlatenliggen. IndeKrepel-

straat is er ook een nieuwe riole-
ringnodig envoordeCyrieel Pri-
eelstraatmoetookdestraatwor-
den heraangelegd. Zo heeft het
tienjaargeduurdvoorwekonden
starten met de aanleg van de
fietsverbindingen in Okegem.
Het is moeilijk om op korte ter-

mijnaanpassingentedoen,maar
intussen is de schoolroutekaart
eengoedalternatief.»
Er werd van november 2011 tot
nu gewerkt aan de schoolroute-
kaart. «Er is ééndigitalekaartper
school -dus23kaarten in totaal -
enéénalgemenekaart»,vertellen
Paul Michielsen van de Vlaamse
Stichting Verkeerskunde en Jan
LescauwaertvandedienstMobi-
liteit vandeprovincie. «Elke leer-
lingkrijgteenpapierenversievan
dealgemenekaart.Daarkaninde
klasmeewordengewerkt .Dedi-
gitaleversiekanconstantworden
aangepast.»
DeanGoessens, leerling6Econo-
mie-Wiskunde aan het Konink-
lijkAtheneum, is positief overde

Deschoolroutekaart toont niet alleen de veiligste fietsroute van ennaar school,maar duidt ook te
mijden fietsroutes, aandachtspunten en gevaarlijke knelpunten aan. Foto Repro Claudia Van Den Houte

Tweede- en derdejaarsleerlingen vanhetAtheneumtonen
de nieuwe schoolroutekaart. Foto Claudia Van Den Houte

AALST

Zwangere vrouw
krijgt werkstraf
Chloé D.B. (22) uit Aalst moet
eenwerkstraf van57,5urenuit-
voerenvandepolitierechter. Ze
vroeg zelf om een hoge werk-
straf. De rechter reageerde ver-
baasdomdatdebeklaagdealze-
venmaandenzwanger is.
Vorig jaar raakte de jonge
vrouw de controle over het
stuurkwijt enbotsteze inHaal-
tert tegen een lantaarnpaal en
twee geparkeerde wagens. Ze
had twee whisky’s gedronken.
Zekwamermetenkeleschram-
men van af. D.B. zegt dat ze op
het moment van het ongeluk
aan het rondrijden was voor
haarplezier.Vijfmaandendaar-
voor betrapte de politie haar al
eensophetrijdenonderinvloed
van alcohol in de Capucienen-
laan.Hetalcoholgehalte inhaar
bloedbedroeg slechts0,60pro-
mille, wat overeenkomt met
vierpintjes.
De jonge vrouw legde zichneer
bijdestraf,maar isnietvanplan
omzichnogmaals aandezelfde
steen te stoten. «Volgende keer
neemikgewooneentaxi», zeize
gelaten. Naast de werkstraf,
kreeg ze ook een rijverbod van
zesweken. (PLD)

DENDERHOUTEM

Vechtpartij
na avondje stappen
Enkele jongeren raakten in de
nacht van zaterdag op zondag
omstreeks2.20uurslaags inhet
centrum van Denderhoutem.
«Een groepje Denderhoutem-
narenzatopcafé iets tedrinken
toen er drie Franse jongeren
binnenwandelden», vertelt
commissaris Van Vaerenberg
van de lokale politie Dender-
leeuw/Haaltert. «De twee
groepjes verbroederden en
dronken samen enkele pintjes,
maarhet liepwatuitdehanden
twee bierglazen sneuvelden.
Voordecafébaaswashetwelle-
tjesgeweestwanthetwasalon-
geveer 2 uur en hij vertelde dat
hij wou sluiten. Buiten het café
ontstond een discussie, waar-
schijnlijk door taalmoeilijkhe-
den, enerwerddooréénvande
drie Franse jongeren een slag
uitgedeeld aan een Dender-
houtemnaar. Onze patrouille
kwam ter plaatse en kon twee
van de drie jongeren oppakken
en verhoren.» De Fransman die
de slag uitdeelde, kon ontko-
men. De andere twee mochten
nahetverhoorbeschikken.

(KSN)

AALST
Wagenbeschadigd
Onbekenden hebben in de
nacht van zaterdag op zondag
een wagen beschadigd aan de
Lindestraat inAalst.Derechter-
flank werd aan de achterzijde
bekrast. De eigenaars stelden
zondag om 9.10 uur de schade
vast en alarmeerden de politie.
Diezelfde avond staken vanda-
len afval in brand in de Gast-
huisstraat inAalst.Zelegdenhet
afval voor de voordeur van een
woning. Buurtbewoners alar-
meerdendepolitie die de scha-
dekwamvaststellen. (KSN)

AALST
Laptopontvreemd
Winkeldieven hebben vrijdag-
namiddag een laptop gestolen
ineenwinkel indeLangeZouts-
traat in Aalst. Het is niet duide-
lijk hoe de dieven kondenweg-
komen. De politie onderzoekt
dezaak. (KSN)

EREMBODEGEM
Inbrekersoppad
Onbekenden hebben gepro-
beerd binnen te breken in een
woning aan de Verbindings-
straat in Erembodegem. De ei-
genaars stelden ‘smorgensvast
hoe de inbrekers het cilinder-
slotafgebrokenhadden.Zekon-
dendewoningevenwelnietbe-
treden. Ook aan de Dender-
mondsesteenweg probeerden
dieven vrijdag binnen te gera-
ken in eenwoning. Ze probeer-
den de woning via de tuin bin-
nen te geraken. Het is niet dui-
delijk wat er exact gestolen is.
Depolitie onderzoekt beide za-
ken. (KSN)

Deactie StopDeArmoede is breed gedragen door verschillendewelzijnsinitiatieven. Foto Lievens

De Aalsterse actie Stop De Ar-
moede is aan haar 19de editie
toeendit jaarzalernaasteenar-
moededebat (26 september)
ook een stille optocht worden
georganiseerd (20oktober).
Bert Kruismans is de peter van
de actie. «Momenteel doen on-
geveer1800menseninAalsteen

beroep op regelmatige voedsel-
ondersteuning. In België doet
gemiddeld 1 procent van de
mensen een beroep op voedsel-
hulp, in Aalst is ermet 2,25 pro-
centmeer dan twee keer zoveel
noodaanhulp.Er isdusnogveel
werkaandewinkelomarmoede
een halt toe te roepen», zegt Pe-

terDauwevanStopDeArmoede.
Het politiek debat vindt plaats
op woensdag 26 september om
19.45 uur in De Maretak aan de
Albrechtlaan.Opzaterdag20ok-
tober is er om 14 uur een stille
optocht die vertrekt op het Vre-
deplein inAalst.

(RLA)

AALST

Stille optocht tegen armoede op 20 oktober

IK FIETS ZEVEN
KILOMETER VAN EN
NAAR SCHOOL,
DANKZIJ DE KAART
KAN IK TWEE
GEVAARLIJKE
PUNTEN VERMIJDEN
Dean Goessens

schoolroutekaart. «Ik heb mijn
fietsroute hierdoor aangepast. Ik
fiets nuwel iets langer,maar heb
nu bijna geen gevaarlijke punten
meer opmijnweg. Ik vind veilig-
heid belangrijk, want ik ben al
eensaangeredendooreenauto.»
Dean fiets dagelijks 7 kilometer
vanDenderwindekenaarNinove.
«Ik kandoorde schoolroutekaart
tweegevaarlijkeknelpuntenver-
mijden,dat indeBrusselstraaten
in de Oude Kaai. Ik rijd soms ook
langs de Pollarebaan en de Nek-
kersput,watgevaarlijkefietsrou-
tes blijken te zijn. Voortaan zal ik
het jaagpad langs de Dender ne-
men.Mijnouders zullennudenk
ik ook met een geruster gevoel
naarhunwerkvertrekken.»

Rode zoenen van sp.a/Groen
Het kartel sp.a/Groen vraagt aandacht voor een
veiligereschoolomgeving.Hetkarteldoetdatmet
een flyer waarop een rode zoen is afgebeeld. Die
zoenverwijstnaareenkiss-en-ridezone,zoalsdie
recent in Denderwindeke werd ingevoerd en die
volgens sp.a/Groen navolging vraagt. Het kartel
pleit ook voor een ‘echte’ zone 30 aan de school-
omgevingenmetvoldoendeverkeersvertragende

maatregelen en veilige fietsverbindingen tussen
de deelgemeenten en de stad. «Bevragingen gaan
hoofdzakelijkoververkeersveiligheid», legt initia-
tiefnemer LievenMeert uit. «Aande schoolomge-
vingenisdiekwestienogbelangrijkervanwegede
combinatie druk verkeer en zwakke weggebrui-
kers aan een steenweg, zoals bijvoorbeeld in Ne-
derhasselt enVoorde.» (RLA/CVHN)

NINOVE


