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ZAVO WIL KOMAF MAKEN MET LANGE WACHTRIJEN

Leerlingen inschrijven via callcenter
ZAVENTEM

De school Zaventems Vrij Onderwijs (Zavo) wil
komaf maken met de lange rijen wachtende ou-
ders die hun kinderen willen inschrijven. Daarom
voert de school vanaf dit schooljaar een experi-
mentele aanmeldingsprocedure in. Onder andere
een callcenter moet de lange wachtrijen vermij-
den.

ROBBY DIERICKX

Bij de inschrijvingen in het Zavo
ontstonden vorig jaar lange rijen
wachtende ouders, die zelfs op
straat moesten staan. Sommigen
van hen stonden zo’n acht uur in
de rij aan te schuiven alvorens ze
hun kinderen konden inschrij-
ven. Voor een beperkt aantal ou-
ders leidde het lange wachten
dan nog tot niets omdat de school
volzet was. Dat wil Zavo-direc-
teur Frank Dirix nu vermijden.
«Daarom voeren we vanaf dit jaar
een experimentele aanmeldings-
procedure in. Die procedure be-
staat uit drie fasen. Eerst is er de
aanmeldingsperiode, waarin ie-
dereen zich kan aanmelden. Ver-
volgens gebeurt de ordening door
ons. Dat wil zeggen dat broers en
zussen van leerlingen die al
school lopen in het Zavo en ook

leerlingen van onze basisschool
voorrang van aanmelding krij-
gen. Pas nadien komen andere
leerlingen in aanmerking. Na de
ordening kunnen de mensen hun
kinderen dan ook effectief in-
schrijven.»

Telefoon roodgloeiend
«Jaarlijks komen er zo’n tien leer-
lingen extra bij», gaat de directeur
verder. «Momenteel zit de school
helemaal vol en we weten nog
niet hoeveel leerlingen we vol-
gend jaar zullen aannemen. Vorig
jaar stonden hier zo’n honderd
ouders urenlang aan te schuiven.
Om bij de inschrijving die lange
rijen voor onze schoolpoort te
vermijden, werken we vanaf dit
jaar met een callcenter. De aan-
meldingsperiode begint vanaf 14
maart en eindigt op 26 april. Op
die laatste dag zetten we de hele

voormiddag lang zes medewer-
kers achter de telefoon en kan ie-
dereen zich aanmelden voor een
inschrijving. We maken voor ie-
dereen een afspraak, zodat niet
iedereen op hetzelfde ogenblik
hoeft te komen en de wachtrijen
verleden tijd zijn. Ik vermoed dat
de telefoons een tijdje roodgloei-

end zullen staan.»

Bezorgde ouders
De directeur verwacht dat het ini-
tiatief voor veel ouders welgeko-
men zal zijn. «Nu al merken we
dat veel ouders bezorgd zijn of
hun kinderen volgend jaar wel bij
ons school kunnen lopen. Al van

voor Nieuwjaar krijgen we daar-
over telefoontjes. Via ons callcen-
ter besparen we veel bezorgde
ouders spannende uren voor
onze schoolpoort. We willen
voorkomen dat mensen voor
niets uren aanschuiven omdat er
geen plaatsje meer vrij is in een
bepaald keuzegedeelte.»

Directeur Frank Dirix en adjunct-directeur Chris Stas (op de achtergrond) richten een callcenter
in de school in. Foto Lukas

BEWONERS MACHELSESTEENWEG ZIJN ZWAAR VERKEER BEU
MELSBROEK

Buurtbewoners zijn het drukke verkeer in hun straat beu.Baert

Al sinds midden augustus moe-
ten de bewoners van de Machel-
sesteenweg zwaar vrachtver-
keer slikken in hun straat als ge-
volg van de werken voor de
noordelijke ontsluiting van de
luchthaven. Zes maanden later
lijkt de storm nog steeds niet te
zijn gaan liggen. «We zijn het
echt beu, en er wordt niet ge-
luisterd naar ons», klinkt het bij
de bewoners.

Omdat de Bataviastraat door de
werken afgesloten is, moet al het
zware vrachtverkeer dat naar
vleesbedrijf Guina moet via de
Machelsesteenweg. «Je moet ze
hier eens door zien razen», zegt
Huguette Mommens, die in au-
gustus een petitie startte tegen
de omleiding. «Nu vragen we ge-
woon dat er eens naar ons ge-
luisterd wordt. Eerst en vooral
vragen we de gemeente dat er
een bordje kan komen met ‘Gui-
na’ op, dat de vrachtwagens via
de Hoogveldweg stuurt, want
die is veel breder en heeft ten-
minste degelijke voetpaden.
Lukt dat niet, dan willen we dat
de gemeente hier tijdelijk een
zone 30 van maakt. Natuurlijk
moet er nadien goed gecontro-
leerd worden of de chauffeurs

zich aan hun snelheid houden.»
Ook een andere bewoner uit zijn
ongenoegen. «Ik kan amper uit
mijn garage rijden, want ze vlie-
gen echt door onze straat. Ik
schat dat ze hier soms wel tegen
60 kilometer per uur door rijden
en dat met zware vrachtwagens
en bussen van De Lijn. We heb-
ben dat al gemeld, maar het ge-
meentebestuur doet alsof zijn
neus bloedt.»

Geduld
Burgemeester Karel Servranckx
(LVB-VLD) predikt geduld. «De

werken zullen rond oktober af-
gelopen zijn. Trouwens, nie-
mand verbiedt de vrachtwagens
om via de Hoogveldweg naar
Guina te rijden. Ik zal echter be-
kijken met mijn diensten of we
een pijl met Guina op kunnen
plaatsen, zodat de chauffeurs
weten dat ze ook via die straat
naar het vleesbedrijf kunnen.
Een zone 30 zie ik daar echter
niet zitten. Trouwens, uit con-
troles blijkt dat niemand te snel
rijdt op de Machelsesteenweg.
Geduld is de enige optie, denk
ik.» (RDK)

OUDERGEM

Directeur Kathleen Deruyver en Frederic Kubben
aan de nieuwe containers. Foto Baert

De Chirogroep van Oudergem
huist voortaan in containerloka-
len. Die werden geïnstalleerd op

de schoolplaats van het Ludgar-
discollege. 
«Onze huidige lokalen op de Sint-

Juliaanskerklaan zijn te klein ge-
worden», legt Frederic Kubben
van Chiro Oudergem uit. «Twee
jaar geleden schonk minister An-
ciaux de containers aan onze
jeugdbeweging omdat wij loka-
len te kort kwamen. De contai-
ners werden dankzij het project
‘Future Painture’ volledig inge-
richt. Het heeft twee jaar geduurd
vooraleer we de nodige vergun-
ningen kregen om ze in de school
te mogen plaatsen.» 
De Chirogroep, die zo’n zeventig-
tal leden telt, zal voortaan haar
activiteiten in de containers orga-
niseren. 
«We gaan van de gelegenheid ge-
bruik maken om de oude lokalen
op te frissen. Het is de bedoeling
dat we beide locaties blijven ge-
bruiken. Zeker als het regent,
moeten de groepen ergens bin-
nen kunnen spelen.»

(JVH)

Chiro komt voortaan samen in containers

Gewest wil schadevergoeding
voor Zennevervuiling

Het Brussels Gewest eist een
schadevergoeding van Aquiris,
de exploitant van het waterzui-
veringsstation Brussel-Noord,
vanwege de vervuiling van de
Zenne in november 2009. Aquiris
legde toen zijn waterzuiverings-
installatie stil zodat er elf dagen
lang ongezuiverd afvalwater in
de Zenne terechtkwam.

In het Brussels parlement be-
sprak de parlementscommissie
‘Leefmilieu’ gisteren het recente
expertenrapport over de vervui-
ling. De drie experts kwamen tot
de conclusie dat Aquiris het zui-
veringsstation niet had moeten
stilleggen. Meteen voelde de
Brusselse regering, die door de
hele zaak onder vuur was komen
te liggen, zich vrijgepleit.
«Het expertencollege veegt daar-
mee niet alleen alle argumenten
van Aquiris van tafel, maar toont
ook aan dat we hier te maken
hebben met een uit de hand ge-
lopen chantage vanwege een
multinational die zoveel moge-
lijk winst wil maken en de kosten
voor extra onderhoud of bijko-
mende investeringen maar wat
graag doorschuift naar de over-
heid», zegt Annemie Maes, Brus-

sels parlementslid voor Groen!.
Het Brussels Gewest heeft nu de
intentie om Aquiris te laten op-
draaien voor de geleden schade.
Minister van Leefmilieu, Evelyne
Huytebroeck (Ecolo) wil ook dat
het Vlaams Gewest en de door de
vervuiling benadeelde Vlaamse
gemeenten hun klacht tegen het
Brussels Gewest laten vallen.
Doen ze dat niet, zal de Brusselse
regering een tegenklacht indie-
nen wegens roekeloos en tergend
geding.

Fouten in bouw
Omdat het expertenrapport ook
wijst op mogelijke fouten in de
constructie van het zuiverings-
station drong Els Ampe (Open
Vld), lid van de commissie Leef-
milieu, aan op verder onderzoek.
«Ik begin me af te vragen of het
waterzuiveringsstation Brussel
Noord wel goed gebouwd is»,
vraagt Ampe zich af. «Het is niet
uitgesloten dat er conceptfouten
zijn. Minister Huytebroeck heeft
op mijn vraag geantwoord en ge-
zegd dat er binnenkort een twee-
de rapport zal uitkomen dat het
concept en de werking van de wa-
terzuiveringsinstallatie onder de
loep zal nemen.» (JVH)

BRUSSEL

Nieuwe website gemeente 
Machelen gelanceerd

De nieuwe website van Machelen
is sinds gisteren actief. De vorige
website was verouderd en was
dringend aan vernieuwing toe.
Vanaf nu kunnen inwoners
klachten en meldingen doorge-
ven via www.machelen.be.

«Vorig jaar hebben we ons nieu-
we logo en een nieuwe huisstijl
voorgesteld», zegt burgemeester
Jean-Pierre De Groef. «Nu was het
hoog tijd om onze website onder
handen te nemen. We wilden
onze inwoners beter informeren
en hebben gekozen voor een in-
formatieve en dynamische web-
site. Informatief omdat de websi-
te meer nieuws bevat dan de vori-
ge. Op die manier kan iedereen
op de hoogte blijven van de wer-
king binnen de gemeente. Dyna-
misch omdat de website moet
toelaten aan de inwoners, vereni-

gingen en bedrijven om actief
deel te nemen aan de lokale sa-
menleving. Een aantal functiona-
liteiten moeten deze dynamiek
ondersteunen. Machelen wil im-
mers een open, transparante en
interactieve gemeente zijn waar
participatie en inbreng centraal
staan.»
Ook het e-loket is een nieuwig-
heid en heeft tal van voordelen
voor de inwoners. «Via dit e-loket
kunnen onze inwoners verschil-
lende documenten krijgen. Mel-
dingen over het openbaar do-
mein of klachten over de dienst-
verlening van de gemeentedien-
sten kunnen vanaf nu ook online
gebeuren. De interactie met onze
inwoners moet geoptimaliseerd
worden en deze website is daar
een voorbeeld van», besluit de
burgemeester.

(RDK)

MACHELEN

BRUSSEL
Studenten met
beperking testen
toegankelijkheid
EhB
Een delegatie van zes studenten
met een functiebeperking uit Cy-
prus bracht gisteren en vandaag
een bezoek aan de Erasmushoge-
school Brussel (EhB). De studen-
ten gingen na of de gebouwen
van de hogeschool toegankelijk
zijn voor (uitwisselings)studen-
ten met een handicap. 

Studenten met een functiebeper-
king nemen namelijk niet of nau-
welijks deel aan uitwisselings-
programma’s zoals Erasmus. De
reden hiervoor is simpel: de stu-
dent twijfelt of de instelling die
hij wil bezoeken wel aangepast
zal zijn aan zijn noden en beper-
kingen. Vaak is het nodig om dat
op voorhand uit te testen maar
dat vraagt geld en energie en is
voor vele studenten niet aan de
orde. Dit was dan ook het uit-
gangspunt van ExchangeAbility,
het sensibiliseringsproject van
UNICA (het netwerk van hoger
onderwijsinstellingen in Europe-
se hoofdsteden), ESN (European
Student Network) en vijf hoger
onderwijsinstellingen uit Brus-
sel, Tallinn, Nicosia, Boedapest en
Bratislava. Delegaties van stu-
denten met een functiebeperking
uit iedere instelling bezoeken de
partners om zo het thema te be-
spreken en de obstakels in kaart
te brengen. Het gaat hier niet al-
leen om de rolstoelgebruiker, ook
studenten met bijvoorbeeld dys-
lexie of een gehoorbeperking
worden in het project betrokken.

(JVH)

OVERIJSE
Songfest
organiseert 
halve finales
De vzw Songfest is een organisa-
tie die personen met een verstan-
delijke beperking en personen uit
de geestelijke gezondheidszorg
een podium wil bieden om hun
muzikale talenten te tonen aan
een groot publiek. Tweejaarlijks
wordt zo een liedjeswedstrijd ge-
organiseerd waar artiesten hun
talenten kunnen tonen. «Omwil-
le van de grote respons - meer dan
20 kandidaten - organiseren we
dit jaar halve finales in het CC Den
Blank», weet Wim Termote, orga-
nisator van het evenement. De
halve finales vinden plaats op 2
en 3 maart 2011. Een professione-
le jury met onder meer Jaak Pij-
pen, Koen Bruggemans, Toon De-
rison, Heidi Jacobs, Win Van Co-
ren,... zal beslissen wie op 5 mei
2011 mag deelnemen aan de fina-
le van Songfest in Hasselt. «Als
hoofdprijs bieden we aan de eer-
ste drie groepen of artiesten van
de finale een optreden aan op een
festival in 2012. Zo krijgen ze de
naambekendheid en kunnen ze
podiumervaring opdoen», aldus
Termote. (JVH)

MEISE
Behoeften strijkatelier
Het OCMW van Meise start in
2012 met een Strijkatelier op de
OCMW-campus in de Godshuis-
straat. Het OCMW wil graag we-
ten welke verwachtingen en ver-
eisten potentiële klanten hebben
zodat men de dienstverlening
hieraan kan aanpassen. Op de
website www.ocmwmeise.be
staat een vragenlijst die peilt naar
de behoeftes. U kan deze vragen-
lijst invullen en bezorgen aan
Geertje De Maesschalck via
info@ocmwmeise.be per post:
OCMW Meise, Geertje De Maes-
schalck, Godshuisstraat 33, 1861
Meise. (DBS)

ZAVENTEM/WEERDE
Concert met vier orkesten
Het harmonieorkest van Sint-
Stevens-Woluwe organiseert op
zondag 27 februari zijn ‘Concer-
thappening’ met 4 muziekver-
enigingen. Op deze happening
nodigen zij Eendracht Kampen-
hout, Sint-Martinus Weerde en
KH de Verbroedering Erps-
Kwerps uit. De concerthappening
is gratis en zal plaatsvinden in
zaal ‘Ons Huis’ op het Burgemees-
ter W. Servranckxplein in Sint-
Stevens-Woluwe en start om 14
uur. (RDK)
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