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Berlaar
Bornem
Puurs

NIEUWS UIT
UW GEMEENTE
D

Begijnendijk

GEMEENTERAAD. De volgende
openbare vergadering van de gemeenteraad gaat door op 22 november om 20u in de raadzaal van het
gemeentehuis. CDBR

D

Berlaar

MOSSELFESTIJN. Theater De Zolder organiseert op zondag 25 november vanaf 17.30u een mosselfeest in café-boekhandel Station
Berlaar op het Stationsplein. CVR
0479.72.95.73.

L

D

Bonheiden

SECRETARIS OCMW. Het lokale
OCMW zoekt een nieuwe secretaris. Kandidaten moeten over een specifiek Masterdiploma en ervaring in
een leidinggevende functie beschikken. U kunt zich tot 3 december kandidaat stellen met een gedetailleerd
cv, sollicitatiebrief en kopie van het
diploma naar t.bertens@searchselection.com of Search & Selection, t.a.v.
Tom Bertens, Amerikalei 213, 2000
Antwerpen. IRI

D

Boortmeerbeek

VOETWEG. De gemeenteraad is akkoord voor de verplaatsing van voetweg 71 tussen de vaartdijk en de
Leuvensesteenweg. Fietsers en voetgangers lopen er mogelijk gevaar
als er op de site van het bedrijf Verhaeren machines en vrachtwagens
aan het werk zijn. De voetweg wordt
gedeeltelijk verlegd en van nieuwe
signalisatie voorzien. JD

D

Bornem

VOORLEESWEEK IN DE BIB. De gemeentelijke bibliotheek nodigt kleuters en kinderen van het eerste leerjaar uit om op zaterdag 24 november naar de voorleesdag te komen in
de bib. Om 18.30u nemen de medewerkers van de bib en de wereldconsulent de kinderen mee op reis met
‘verhalen onder de baobab’. TF

D

Duffel

VACATURE BRANDWEER. Het gemeentebestuur van Duffel werft een

Sint-KatelijnePutte
Waver

Willebroek
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Londerzeel
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Kapelleop-den-bos
Zemst

Aarschot

KAMPIOEN. Na de provinciale
kampioenstitel kaapte het Dance
Twirl Team uit Aarschot nu ook de
hoofdvogel: het mag zich Belgisch
kampioen noemen. Danseressen
Debby, Lieze, Laïs, Marte, Riet en Dorien mochten de beker mee naar
huis nemen. MVS

D

Duffel

onderluitenant-vrijwilliger voor de
gemeentelijke brandweerdienst
aan. Hij/zij is mee verantwoordelijk
voor de organisatie, de coördinatie,
de planning en de goede werking
van de dienst. Uw kandidatuur moet
uiterlijk op 10 december bij de gemeente toekomen. CVR
personeelsdienst@duffel.be,
015.30.72.71

L

D

Haacht

HOGT ZINGT. Dit jaar vindt een verjaardagseditie van Hogt Zingt plaats
op 21, 22 en 23 november 2012. Lewie, het alter ego van Louis Deca,
ontvangt vijf Bekende Haachtenaren
in een amusante praatshow. Die begint elke dag om 14u. Tickets kosten
8 euro aan de kassa. GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85. IRI

D

Heist-op-den-Berg

HOF TER LAKEN. Sinds 4 september
2012 zijn de Grote Nete en de Herenbossen in Hulshout door de afdeling
Onroerend Erfgoed aangeduid als
ankerplaats. Dit heeft gevolgen voor
het vergunningsbeleid en de ruimtelijke planning. Ook het gebied aan
park Hof ter Laken in Booischot valt
onder de nieuwe regeling. BEPR

D

Herent

VAN DE WERELD. Met ‘Een uur van
de wereld’ brengt Ludo Vandeau op
22 november een middagconcert
met Spaanstalige liederen. Iedereen
is welkom in zaal Haagbeuk, De Kouter, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent
van 12.30u tot 13.30u. MVS

D

Kampenhout

WITLOOFMUSEUM. Het Witloofmuseum neemt tot en met vrijdag
23 november 2012 opnieuw deel
aan de Week van de Smaak. Het museum richt zicht tot lagere schoolkinderen en biedt hen de gelegenheid om voor een halve dag in de
huid van een echte witloofboer te
kruipen. IRI
witloofmuseum@kampenhout.be

Heistop-den-Berg

Bonheiden
Keerbergen
Boortmeerbeek
Haacht

L

Keerbergen

TONEEL. Op 23, 24, 30 november
en 1 december brengt de Keerbergse Amateur Toneelkring vzw haar
herfstproductie. ‘Het feestcomité’
gaat door in de zaal van het KTA GITBO in de Molenstraat, telkens om
20.30u. Op 25 november om 15u is er
een benefiet ten voordele van Stoma
Ilco afdeling Keerbergen. CDBR
Reservatie via 0476.87.69.27 tussen
16u en 22u of op www.katkeerbergen.be

L

D

Leuven

GEZOCHT. Scouts en Gidsen Sint-Michiel of Hardis de Saint-Michel viert
in 2013 zijn honderdste verjaardag.
De Erfgoedcel Leuven en het Scouts
en Gidsen Museum willen dit feest in
de kijker te zetten met een erfgoedtentoonstelling. Daarvoor zoeken ze
verhalen en getuigen. Wie kan helpen mag dat laten weten op erfgoedcel@leuven.be of 016.27.22.84. MVS

D

Lier

CIRCUS RONALDO. Circus Ronaldo speelt drie benefietvoorstellingen ten voordele van het specialisatiejaar bio-ecologische bouwafwerking van de Steinerschool aan
de Mallekotstraat 43 in Lier. ‘La Cucina dell’Arte’ vindt plaats op 27, 28 en
29 november om 20u en is gericht
op een publiek vanaf twaalf jaar.
Toegangskaarten kosten 18 euro, in
voorverkoop 15 euro. CVR
Tickets: 03.491.80.16, circo@hotmail.
com

L

D

Londerzeel

Kapelle-op-den-Bos

LAUREAAT VAN VERDIENSTE. De
gemeente zoekt kandidaten voor de
titel ‘laureaat van verdienste’. Die wil
ze toekennen aan kandidaten die zich
in de loop van 2012 verdienstelijk
maakten voor de gemeente. Wie een
kandidatuur wil voordragen, vindt
het nodige formulier op de website
van de gemeente en moet dit uiterlijk
tegen 31 december inzenden. TF
052.30.36.16 of info@londerzeel.be

ZWEETHUT. Iedere maand wordt
op domein Koningsteen een open
zweethut georganiseerd met aansluitend een Soundhealing-ligconcert. Tickets kosten 80 euro. Gelieve

ONDERNEMERS. Zaterdag organiseert JCI Mechelen (Junior Chamber
International) samen met onder-

L

D

L

D

Mechelen

Tremelo

tijdig in te schrijven. JOBE
www.soundhealing.eu

D

REGIO

Mechelen

is te bezoeken op zaterdag en zondag van 14u tot 19u en na afspraak
via Rogier (0475.74.2.576) of Bart
(0474.95.21.55) Maes of via info@
maesfinepaintings.com. TF
nemershuis Oh! voor het eerst een
Open Trainingsdag. Die gaat door in
aanloop naar de Vlaamse Business
and Networking Day (23/02). MASI
www.jcimechelen.be

L

D

Nijlen

POLITIERAAD. De politieraad heeft
de uitbreiding van het digitale archief van de lokale politie van Berlaar-Nijlen goedgekeurd. De uitbreiding van het digitale archief kost
14.944 euro. Daar komt ook nog de
jaarlijkse kost voor een supportcontract bij van 765 euro bij. CVR

D

Putte

ARTSEN ZONDER VAKANTIE. Vrijdag 30 november vindt in heemkring Het Molenijzer een voordracht
over de medische sector in Afrika
plaats. Problemen rond geneeskunde en opleiding worden aangekaart.
De opbrengst gaat naar Artsen Zonder Vakantie. Aanvang is 20u en de
toegang is gratis. RHAE
015.51.18.49

L

D

Puurs

FIETSPAD. Het gemeentebestuur
legt een fietspad aan dat de wijk Hof
ter Bollen en de Hof ter Bollendreef
verbindt. Voor deze verbinding is
het noodzakelijk om een aantal stroken grond aan te kopen. De eerste
aankopen werden in de gemeenteraad van juni goedgekeurd, in de
raad van november werden er nog
twee stroken verworven. PP

D

Rotselaar

WEEK VAN DE SMAAK. In de bib in
het Menagebouw kunt u op 24 november om 18u reserveren voor het
kookevent ‘De smaak van thuis’. Traditionele Belgische gerechten met
streekproducten van toen staan centraal. Reservatie is verplicht. De deelnameprijs bedraagt 5 euro. CDBR
rotselaar@bibliotheek.be,
016.61.64.00

L

D

Sint-Amands

RETROSPECTIEVE EXPO. De Oude
Vlaamse Galerij op de hoek van
de Kerkstraat en Romain Steppestraat organiseert van 1 december
tot en met 6 januari 2013 een retrospectieve tentoonstelling met
het werk van Jos De Decker. De expo

D

Sint-Katelijne-Waver

WEEK VAN DE SMAAK. Kruidenspecialist Jan Van Der Kuylen geeft
op 22 november om 20u een lezing
in ‘t Grom (Midzelen 25a). De deelname is gratis, maar inschrijven is
aangeraden. BACE
015.31.50.55

L

D
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Haven

“Plan voor groei tot
2030 is bijna klaar”
Jan Hemelaer coördineert nieuwe grote uitbreiding

Tremelo

BROCHURE. Toerisme Vlaams-Brabant brengt een nieuwe brochure
uit met groepsuitstappen voor volgend jaar. Opmerkelijk en nieuw is
de uitstap ‘Herbeleef Rock Werchter’. Die gaat langs de weide van
Rock Werchter, het nieuwe belevingscentrum Rock Werchter X en
podiumbouwer Stageco. CDBR
toerisme@vlaamsbrabant.be, www.
toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

L

D

Vilvoorde

ENERGIEKAMPIOEN. Nearly Nuw
Office Facilities is een van de vier
Vlaamse bedrijven die kans maken
op de titel van Energiekampioen.
Dat is een wedstrijd voor kmo’s en
zelfstandigen en bekroont het bedrijf dat energie in zijn eigen bedrijf
het beste aanpakt. Een jury van experten kiest de winnaar. De bekendmaking volgt op 6 december. JD

D

Willebroek

CASANOVA. Het Willebroeks Toneelgezelschap Thumor brengt zes
keer ‘Casanova’ op de planken in
de gemeentelijke feestzaal (A. Van
Landeghemstraat 101). De voorstellingen vinden plaats op 24 en 30 november en 1, 7 en 8 december, telkens om 20.15u. Op 9 december is er
om 14.30u een voorstelling. JB
Reserveren via 0471.45.00.04, info@
wtthumor.be

L

D

Zemst

HET LIJK IS ZOEK. Toneelvereniging KK Streven staat volgend weekend nog op het podium van de parochiezaal in de Zenneweg in Eppegem, met de voorstellig ‘Het lijk
is zoek’. De toneelavonden op 23,
24 en 25 november starten om 20u.
Zondag is er ook een voorstelling om
15u. Reserveren is noodzakelijk.

Jan Hemelaer bewaakt de groei van de haven. FOTO’S BERT HULSELMANS

JD

L

Reserveren via 0479.08.89.45

inds 7 november is
er met het Centraal
Netwerk een nieuw
overlegorgaan voor de
groei van de haven. Voorzitter
is Jan Hemelaer, die als
procesmanager alle aspecten
van de havenuitbreiding moet
bewaken. Want er gaat de
komende jaren veel gebeuren.

S

hectare voor de Saeftinghezone.”
“De havenuitbreiding biedt aan
de bedrijven de garantie dat ze zich
kunnen blijven ontwikkelen”, vervolgt Hemelaer. “Dat is belangrijk
voor de tewerkstelling. In het Waasland zijn de voorbije drie decennia
7000 jobs verloren gegaan in de
scheepsbouw en de textiel. De haven kon dat compenseren.”

 In het voorjaar van 2013 legt de

Onteigeningen
In het plan is een optimaal evenwicht gezocht tussen economische
ontwikkeling, leefmilieu, landbouw, de leefbaarheid van de polderdorpen en de mobiliteit. “Er is
gestreefd naar het maatschappelijk
meest haalbare alternatief”, zegt Hemelaer. “Tegen 2030 willen we bijvoorbeeld voor het containertransport naar een verdeling van 40% via
de weg, 40% op het water en 20%
per spoor. Daarvoor zorgen projecten zoals de Liefkenshoekspoortunnel, de tweede spoorontsluiting, de
renovatie van de sluizen en de verbeteringen aan het Albertkanaal.”
“Maar er zijn ook heel wat nietruimtelijke maatregelen. We ont-

Vlaamse overheid het plan vast voor
de uitbreiding van de haven. Dan
krijgt de toekomst van het grootste
maritiem-industriële complex van
Europa - met straks 14.000 hectare deﬁnitief vorm.
“Deze operatie is te vergelijken
met het tienjarenplan voor de haven
van de jaren vijftig”, vertelt procesmanager Jan Hemelaer. “Onze horizon is 2030. Er zijn dertig grote projecten gepland. Daartoe behoren de
derde fase van het Verrebroekdok,
logistieke parken op de linker- en
rechteroever (bij de A12 aan de Hooge Maey, red.), een wachtplaats voor
lichters, een vrachtwagenparking en
het ontwikkelingsgebied van 1000

Antwerpse haven in enkele cijfers
In de 900 havenbedrijven werken ruim 60.000 mensen,
waarvan 14.000 in de Waaslandhaven op de linkeroever.
● ● De haven verschaft daarnaast onrechtstreeks werk aan
nog eens 87.000 mensen.
● ● In de gemeenten rond de haven werkt 10 tot 30% van
de inwoners direct of indirect voor de haven.
● ● De directe toegevoegde waarde van de haven voor de
economie bedraagt 9 miljard euro per jaar.
● ● De omvang van de haven is 13.057 hectare of 22.000
voetbalvelden. Door de havenuitbreiding komt daar nog
1000 hectare bij.
● ● Elke dag: 40 zeeschepen, 160 binnenschepen en 250
goederentreinen. LM
●●

wikkelen nieuwe natuurgebieden,
ﬁetsnetwerken en lucht- en geluidsbuffers rond de polderdorpen. Het
ecologische aspect is bijzonder belangrijk. Door zuinig ruimtebeheer
wordt elke vierkante meter maximaal gebruikt. Bovendien creëren we zo rechtszekerheid voor de
bedrijven om te mogen uitbreiden
van Europa. Op die manier is het een
plus-plusverhaal.”
De keerzijde van de medaille is
dat er een aantal onteigeningen zal

plaatsvinden. Tijdens het openbaar
onderzoek van deze zomer zijn 180
bezwaarschriften ingediend. “Daarvan zijn er ongeveer dertig van landbouwers”, zegt Hemelaer. “Sommige
boeren verliezen een deel van hun
grond. We willen hen helpen om over
te schakelen op culturen waarvoor
minder ruimte nodig is of we bieden
hun ruilgronden aan via de grondenbank. De komende vijf à tien jaar zullen er ook 61 woningen verdwijnen.
Voor de bewoners is er een sociaal

begeleidingsplan. Dat omvat een individuele begeleiding door een bemiddelaar én een aantal maatregelen zoals een huurtegemoetkoming,
een installatiepremie en voorrang in
de sociale huisvesting. Daarnaast
heeft de overheid sinds de jaren tachtig proactief al heel wat woningen
opgekocht.”
Onzekerheid
Voor deze laatste grote uitbreiding van de haven wil de overheid
alle betrokken partijen samenbrengen rond de uitvoering van het project. “Optimaal communiceren is
de boodschap”, zegt Jan Hemelaer,
“want niets is zo erg voor de mensen als leven in onzekerheid. Daarom organiseren we met het Centraal
Netwerk regelmatig overleg en zal er
over de verschillende stappen in het
project systematisch worden gecommuniceerd via allerlei kanalen. Onze
website wordt daarbij een belangrijk
medium.”
LEX MOOLENAAR

L www.havenvandetoekomst-antwerpen.be

