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OUDERS AUTISTISCHE KINDEREN KLAGEN OVER NIEUWE DIENSTREGELING

Vier uur per dag op schoolbus
TREMELO

Enkele ouders van leerlingen
van de Tremelose Damiaanschool zijn boos. De Lijn wijzigde begin deze week immers
plots de vertrouwde dienstregeling van de schoolbussen. Heel
wat leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs zijn daardoor
nu dagelijks tot bijna vier uur
onderweg voor een ritje dat amper tien minuten zou kunnen duren. De Lijn wil met de aanpassing echter bekomen dat de
reistijden worden ingekort.

MECHELEN

Misnoegde ouders met hun kinderen bij de schoolbus waar het allemaal om draait. Foto Ponsaerts
je van Tremelo naar Pijpelheide eigenlijk
amper tien minuten hoeft te duren. Voor
de wijziging in het uurschema was mijn
dochter thuis rond 17 uur, wat ik best aanvaardbaar vind. Maar nu moet ze er ’s ochtends eerst op om er ’s avonds als laatste
af te komen. Gezien haar handicap is veranderen van school geen optie. We zijn
trouwens zeer tevreden van de Damiaanschool.»

Carpoolen
Een andere moeder toont de brief die ze
over de kwestie naar minister van Onderwijs Pascal Smet schreef, want ook leerlingen uit Heist-Goor, Schriek, Baal en
Keerbergen zijn de dupe van de aanpassing. «Ik woon op de grens van Baal met

Tremelo, amper zeven minuten van de
school», getuigt nog een andere moeder.
«Mijn dochters les eindigt om 15.50 uur.
Toch komt ze pas om 17.45 uur thuis. Onaanvaardbaar.»
Daarom zoeken ouders andere oplossingen: ze carpoolen of brengen de kinderen
naar de buitenschoolse opvang. Anderen
laten hen ’s avonds vroeger op hun werk
afzetten, als de bus daar passeert. «Dagelijks haken er echter leerlingen af waardoor de bezettingsgraad al veel lager is.
Dat kan toch niet de bedoeling zijn, maar
wat kunnen we anders? Onze kinderen
hebben het zo al moeilijk genoeg. Tot
overmaat van ramp kregen ze deze week
door de wijzigingen na vijf jaar plots een
andere chauffeur en begeleidster. Zoiets

heeft een serieuze impact op onze kinderen», klinkt het unaniem.

Alternatief
De Lijn wijdt de wijzigingen aan enkele
klachten over te lange reistijden. «De bedoeling was extreme rittijden te bannen.
Sommige kinderen zaten té lang op de bus.
Om voor hen iets te kunnen doen, moesten
we alles herschikken», zegt woordvoerster
Karen Vandenplas. «Dat gebeurde in overleg met de school en er werd rekening gehouden dat de reistijd voor anderen niet of
niet sterk zou toenemen. Maar zoals bij
elke wijziging zullen we ook deze aanpassing op de voet volgen. We nemen de reacties van deze mensen ernstig. We gaan
zelfs al na of een alternatief mogelijk is.»

Voor 555.000 euro
premies uitgereikt

In de Louizastraat werd ingebroken in een appartement. De dader brak het cilinderslot af en
doorzocht de vertrekken. Er verdwenen enkele juwelen. Aan
Geerdegem-Schonenberg drongen dieven een woning binnen
via een open zijdeur. De woning
werd doorzocht en er verdwenen
een draagbare computer, twee
spelcomputers met bijbehorende
spelletjes, een gsm, een uurwerk
en enkele juwelen. In de Kroonstraat werden enkele juwelen uit
een appartement gestolen. Aan
de Oude Antwerpsebaan probeerde men in een jeugdlokaal in
te breken. De toegangsdeur werd
geforceerd maar kon niet geopend worden. De daders gingen
er wel vandoor met de houten
brievenbus. (JMM)

Het Mechelse stadsbestuur voorziet dit jaar 555.000 euro aan premies voor gevelverfraaiing, algemene verbeteringswerken en wonen boven winkels. Het roept de
inwoners ook op om er gebruik te
maken. «Wij willen van Mechelen
een zo aangenaam mogelijke
woonstad maken. Met deze premies moedigen we de Mechelaars
aan om zelf hun woning te verbeteren. Iedereen heeft immers
recht op voldoende woonkwaliteit», zegt schepen van Wonen Karel Geys (sp.a).
De premies gelden voor gevels die
minstens 40 jaar oud zijn, woningen die minstens 20 jaar oud zijn
en voor het creëren van woningen
boven handelspanden. Die laatste
premie werd vorig jaar slechts één
keer aangevraagd. (WVK)

De actievoerders lieten zwarte ballonnen op. Foto Legrève
Zo’n 400 leerkrachten en leerlingen van het katholiek onderwijs in
Mechelen verzamelden gisterenmiddag op de Grote Markt voor
een symbolische actie tegen de besparingsplannen van de regering.
Afgevaardigden van Bim-Sem, College Hagelstein, Coloma Plus, Ursulinen Mechelen, het Sint-Janshof, het
Sint-Norbertusinstituut, het SintRomboutscollege, het Sint-UrsulaInstituut, Scheppers en de Technische Scholen Mechelen toonden gisteren gewapend met pamfletten,

fluitjes en zwarte ballonnen hun ongenoegen over de plannen van de
minister om 142 miljoen euro te besparen. «Er sneuvelen heel wat uren,
met in onze scholengemeenschap
alleen al minstens tien jobs. Men
schrapt de premie voor knelpuntberoepen, vermindert de werkingstoelagen en voert een programmatiestop in. De werkdruk wordt groter,
zwakke leerlingen krijgen minder
kansen en de schoolrekening wordt
duurder», zegt Willem Dhollander
van COC-ACV. Colomaplus-directeur Herman Frooninckx is bezorgd.

«We willen degelijk onderwijs aanbieden, maar dat is zo niet mogelijk.
Laat ons alsjeblieft zorgen voor onze
kinderen.»
Ook de jongeren kwamen aan het
woord. «Zonder nieuwe richtingen
neem je ons kansen af», zei Sarah De
Wit van het Sint-Ursula-Instituut.
De ouders sloten het rijtje. «De initiatieven van de ouderraden zijn een
maat voor niks als er geen geld is om
ze uit te werken. De besparingen
treffen vooral zwakkeren die de hulp
het meest nodig hebben», zegt Griet
Cockaerts van TSM. (EDT/WVK)
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PUTTE

Inbraak in flat
Op de Mechelbaan werd dinsdag
ingebroken in een appartement.
Er werd voornamelijk geld gestolen. (JMM)

Deelnemers
gezocht voor
zwerfvuilactie
Het gemeentebestuur van SintAmands zoekt deelnemers voor
een grote zwerfvuilactie op zondag 7 maart. «Om al onze straten
en wijken een groot onderhoud te
geven, lanceren we een warme
oproep aan alle inwoners van SintAmands, Lippelo en Oppuurs om
deel te nemen», klinkt het.
Alle vrijwilligers verzamelen aanstaande zondag om 14 uur aan de
parking van Delhaize. Vuilniszakken, handschoenen en fluo vestjes
stelt de gemeente ter beschikking.
Ook de scholen steken de handen
uit de mouwen. Zij zullen hun omgeving een flinke beurt geven op
vrijdag 5 maart of maandag 8
maart. Info: 052/39.98.78. en milieudienst@sint-amands.be. (EDT)

PUTTE

Deelnemer Jannik Dirickx. Foto Legrève

Gsm gestolen

Inbraak in woning

Twee jongeren stapten tijdens de
openingsuren een zakenkantoor
in de Keizerstraat binnen. Zij leidden de aanwezige verantwoordelijke af en stalen haar gsm van
haar bureau. (JMM)

Op de Liersesteenweg in Berlaar
werd dinsdagavond ingebroken
in een woning. De dieven gingen
ervandoor met een console van
Playstation. (JMM)

een dwangvoorstelling die op
vandaag en op 5 en 6 maart te
zien is tijdens het ‘nO new artists!festival’ in kc nOna.
(WVK)

MECHELEN

Bromfietser aangereden
Op de Tervuursesteenweg is een
aanrijding gebeurd tussen een
personenwagen en een bromfietser. De bromfietser, een 19-jarige
jongedame uit Zemst, werd met
lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (JMM)

In GC Klein Boom wordt op zaterdag 6 maart het Bal van de Burgemeester georganiseerd. De Romeo’s komen met liveband en dj
Peter Wijns speelt ten dans.
Kaarten kosten 5 euro (vvk) en 6
euro (kassa). De opbrengst wordt
verdeeld onder alle Putse scholen. (LVP)
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WANNES VANSINA
Vlaams minister van Leefmilieu
Hilde Crevits (CD&V) zette begin
vorig jaar haar handtekening onder de erfpachtovereenkomst
voor het gebied van anderhalve
hectare in de schaduw van het
doe-centrum. Begin 2011 zou
daar Ecopolis de deuren openen,
het ecologische broertje van
Technopolis. Het project werd
echter voor onbetaalde tijd uitgesteld en wordt bovendien herdacht. Het schrappen van
200.000 euro — 5 procent van de
totale subsidie — als gevolg van de
grote besparingsronde door de
Vlaamse overheid, is een tweede
opdoffer.
«Ik kan er begrip voor opbrengen,
al hebben we serieus wat creatief
denkwerk achter de rug om oplossingen te vinden die onze bezoekers niet zullen voelen. De gevel wordt nu verlicht met ledlampen in plaats van neon en

handen gedroogd met blazers in
plaats van papieren doekjes, om
twee voorbeelden te noemen»,
zegt gedelegeerd bestuurder Erik
Jacquemyn.

Feestjaar
Ondanks alles moet 2010 een
feestjaar worden, met als leuze
‘Technopolis viert haar tiende
verjaardag en jij krijgt de cadeaus’. Het zal ook voor iedereen
zichtbaar zijn dankzij de strik die
volgende week rond de kubus op
de rotonde van Mechelen-Zuid
wordt geknoopt. «We starten het
feestjaar met twee wervelende
weekends op 13 en 14 en 20 en 21
maart, met feestshows en -demo’s, interactief poppentheater,
een nieuwe Van de Graaff-generator (om haren rechtop te zetten,
red.) en verrassingsbonnen. We
experimenteren ook of we honderd bezoekers op alleen ballons
kunnen laten plaatsnemen», zegt
Jacquemyn.

Directeur Jacqmain met een feestbox naar aanleiding van het jubileum. Foto Legrève
Tal van activiteiten en de uitgave
van onder meer drie experimenteerboekjes volgen (meer info op
www.technopolis.be). Technopolis mag dan ook met tevredenheid terugblikken op zijn eerste
decennium. «We openden op 26

Willebroek is model voor Europese Unie
Het Willebroekse gemeentebestuur en OCMW kregen een erg
speciale vraag van de Europese
Unie. De Kanaalgemeente mocht
enkele van haar projecten als
model voorstellen op de Europese top van de lokale besturen.
Concreet toont Europa interesse
in het leer- en werkatelier, het materialenfonds en de sociale en culturele participatiebevordering.
Tijdens de top van de lokale besturen in Spanje stond de strijd tegen
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armoede en sociale uitsluiting
centraal. Een van de sprekers op
het congres was OCMW-secretaris Christian Fillet. Hij vertelde er
over het leer-en werkatelier, waar
mensen die bij het OCMW aankloppen voor financiële hulp en
opnieuw arbeidsattitudes en sociale vaardigheden leren. Later
werden ook lessen ‘Nederlands op
de werkvloer’ geïntegreerd in de
opleiding.
De ‘sociale en culturele participatie’ houdt in dat het OCMW Wille-

broek de schoolkosten van bepaalde kinderen discreet zal betalen. Het ‘materialenfonds’ gaat
nog verder: dit fonds komt tussenbeide in de aankoop van materiaal
dat kinderen in een technische of
beroepssecundaire richting nodig
hebben. Via ‘culturele participatie’ zorgt Willebroek ervoor dat
ook kinderen uit armere gezinnen
schoolvoorstellingen en optredens kunnen bijwonen, zich kunnen aansluiten bij sportclubs, enzovoort. (EDT)

Opendeurdagen
van 15 tot en met
28 maart 2010

HAECKE

Leefkeukens
uit het goede hout gesneden
BATIBOUW

OPENDEURDAGEN 01 tot en met 07 maart 2010
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aerts. Tijdens de werkzaamheden zal het jaagpad op de linkeroever van de Zenne worden afgesloten tussen de brug in Heffen en het Brughuis in Leest. Het
jaagpad op de rechteroever blijft
toegankelijk. Mogelijk zal het
werfverkeer beperkte hinder
veroorzaken voor het autoverkeer in de Pastoor De Heuckstraat. (WVK)

denis fors inleveren. De uitbreiding van het wetenschappelijke doe-centrum aan de rotonde in
Mechelen-Zuid met een eco-educatief park werd
geschrapt. Toch blijft de sfeer opperbest, getuige het uitgebreide verjaardagsfeest naar aanleiding van de tiende verjaardag.

ZEEMANSHUIS
ALEX

Wereldoorlog frequent werd ingezet», licht Zeeschelde-woordvoerster Carolien Peelaerts toe.
Begin april zal gestart worden
met de bouw van funderingen
voor de nieuwe metalen brug in
het atelier van een staalconstructeur. «Half mei zal worden
overgegaan tot het plaatsen van
de nieuwe brug en de afwerking
van het jaagpad», aldus nog Peel-

Jarig Technopolis moet besparen

Het OCMW en het stadsbestuur
van Mechelen hebben sinds
maandag één personeelsdienst.
De geïntegreerde dienst beheert
1.600 personeelsleden. «De integratie is uniek in Vlaanderen. Het
vinden van de juiste formule was
wel niet zo simpel», geeft schepen
van Personeelszaken Marina De
Bie (Groen!) aan. De personeelsdienst telt 27 functies. Vanaf medio 2011 zullen ze allen worden tewerkgesteld op de OCMW-site
aan de Bruul. Stad en OCMW willen op termijn ook op andere beleidsdomeinen beter gaan samenwerken. (WVK)

SINT-AMANDS

week is het zover. «De week van 8
maart starten de voorbereidende werken en zal de oprit van de
linkeroever aan de taverne worden weggenomen. Van 15 tot 29
maart demonteert het 11de Bataljon Genie van Zwijndrecht de
stalen bovenbouw van de baileybrug. Zo behoudt het de kennis van het (de)monteren van dit
type brug dat tijdens de Tweede

DOE-CENTRUM BESTAAT 10 JAAR, MAAR KRIJGT GEEN GELD VOOR UITBREIDING

De Regionale Beeldbank verwelkomt een nieuwe partner: Zemst.
Na Mechelen, Lier, Heist-opden-Berg, Duffel, Putte, Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver is al
de achtste gemeente die toetreedt. De gemeente uit VlaamsBrabant start met een bijdrage
van een duizendtal foto’s en
prentbriefkaarten waarin de
deelgemeenten, aspecten van het
dagelijkse leven en de rijke geschiedenis van het domein van
Hofstade aan bod komen. De Regionale Beeldbank bestaat intussen ruim zes jaar. Vorig jaar werd
de kaap van 20.000 beelden overschreden. De collectie is toegankelijk via www.beeldbankmechelen.be. (WVK)

Bal van Burgemeester

BERLAAR

De baileybrug werd in 2005 aangelegd naar aanleiding van de
heraanleg van de N16. De vaste
brug ernaast lag toen op de om-

leidingsroute. De nieuwe oversteekplaats moest ervoor zorgen
dat voetgangers en fietsers veilig de Zenne konden oversteken.
W&Z wilde de tijdelijke brug na
de werken weer wegnemen, wat
op verzet stootte van de stad Mechelen.
Er werd overeengekomen dat
W&Z een nieuwe definitieve
brug zou bouwen. Volgende

MECHELEN
Personeelsdiensten
fuseren
Technopolis moet voor het eerst in zijn geschie-

Kussende mensen te zien vitrines

stoppen om naar de beelden te
kijken. Mijn vriendin was wel
niet zo blij. Ze vond het nogal
speciaal», lacht hij. De beelden
worden ook gebruikt tijdens

De Afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z)
bouwt een nieuwe voetgangersen fietsersbrug over de Zenne in
Leest. De constructie vervangt
de huidige baileybrug.

Zemst treedt toe
tot Beeldbank
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Sinds dinsdag worden Mechelaars bestookt met beelden van
zoenende mensen. In acht vitrines in de binnenstad werd een
scherm geplaatst waarop het resultaat te zien is van het ‘kusproject’ van de Spaanse kunstenares Aitana Cordero.
102 vrijwilligers werden in Amsterdam en Mechelen gevraagd
om een onbekende actrice te
kussen. Een compilatie van de
beelden wordt nog de hele
maand vertoond. De Mechelse
student Jannik Dirickx (25) was
een van de deelnemers. «Ik heb
nog geen reacties gekregen,
maar dat kan natuurlijk nog komen. De schermen staan er nog
maar pas», vertelt hij. Jannik
nam deel omdat hij het een ‘tof
project’ vond. «Kussen voor de
kunst, het leek me wel iets. Het
duurde ook maar een minuutje.
Ik heb ook al veel mensen zien

Zeeschelde vervangt fietsersbrug Zenne
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SCHOLEN VOEREN ACTIE TEGEN BESPARINGEN

LEEST

Inbraken en
inbraakpoging
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SVEN PONSAERTS
Drie bussen verzorgen in opdracht van De
Lijn Vlaams-Brabant dagelijks het gemeenschappelijke
leerlingenvervoer
voor de vier Tremelose scholen De Cocon,
Sint-Anna, de Vrije basisschool en de Damiaanschool. De bussen zetten de leerlingen ’s ochtends uiterlijk om 9 uur aan de
schoolpoorten af en pikken hen daar na
schooltijd - rond 16 uur - ook weer op.
«Eind vorige week ontvingen we van De
Lijn echter een brief waarin die liet weten
dat ze de busregeling had herbekeken»,
legt Greet De Rijck, moeder van de elfjarige autistische Karen uit Pijpelheide
(Heist-op-den-Berg) het probleem uit.
«Vanaf maandag moet Karen al om 7.17
uur opstappen en wordt ze rond 17.47 opnieuw thuis afgezet. Vooral dat ze zo laat
thuis is, ergert me. Het betekent immers
dat het kind meteen moet eten, haar huiswerk maakt, in bad gaat en vervolgens
rechtstreeks in bed. En dat terwijl het rit-
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zaterdag 20 en 27 maart:
ME

februari 2000 de deuren nadat
we het wereldrecord ‘science
center bouwen’ hadden verbroken. Voor mij lijkt het alsof het
gisteren was», vertelt de bestuurder. Nochtans werd het doe-centrum fors uitgebreid met onder

meer experimenten voor kinderen vanaf vier jaar, en werden tal
van opstellingen vervangen. In
2000 kwamen er 250.000 bezoekers, nu zit Technopolis aan een
gemiddelde van 300.000 gasten
per jaar.

