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VA N  O N Z E  M E D E W E R K E R

BART KERCKHOVEN
DILBEEK De Vlaamse over-

heid wil met de herinrichting
van de Ninoofsesteenweg vooral
de verkeersstroom op de gewest-
weg verbeteren. Het studiebu-
reau Arcadis moest een vooront-
werp maken en presenteerde die
plannen nu aan de bevoegde ge-
meenteraadscommissie. Al snel
werd duidelijk dat er een nieuwe
visie ontworpen is voor de steen-
weg.
‘De Ninoofsesteenweg telt te
veel kruispunten die het door-
gaand verkeer ophouden’, zegt
Kristof Boonen van Arcadis. ‘We
willen enkele van die kruispun-
ten afsluiten. Om het toch moge-
lijk te maken dat chauffeurs
richting Brussel kunnen rijden
als ze uit een zijstraat richting
Ninove komen, kunnen ze een
keerpunt nemen dat op de steen-
weg wordt aangelegd.’
Onder andere de kruispunten
van de steenweg met de Jan De
Trochstraat en de IJsbergstraat
(in de volksmond Spanuit) en de
Wijngaardstraat en Eylenbosch-
straat zouden volgens de plan-
nen worden afgesloten.
Fietsers en voetgangers kunnen
er wel oversteken met behulp
van verkeerslichten met druk-
knoppen.

Het studiebureau plant afwisse-
lend ook twee rijstroken op de
steenweg. ‘Tussen de Assesteen-
weg en de Galgestraat kan het
verkeer richting Brussel over
één rijstrook. Voorbij de Galge-
straat plannen we twee rijstro-
ken. In de richting van Ninove
zouden twee rijstroken vanaf
het op- en afrittencomplex aan
de Ring tot voorbij de Baron Ro-
bert de Vironlaan moeten vol-
staan. Ook vanaf de De Troch-

straat tot de geplande treinhalte
in Schepdaal plannen we twee
stroken.’
In Dilbeek worden ook geen bus-
banen aangelegd, maar de bus-
sen krijgen wel een streepje
voor. ‘We kiezen voor het princi-
pe van de verlengde busstroken’,
zegt Kristof Boonen. ‘Een bus
moet aan een halte niet meteen
invoegen maar kan dat even ver-
derop doen. Die maatregel moet
voorkomen dat het verkeer te

veel wordt opgehouden.’
De leden van de gemeenteraads-
commissie waren verdeeld over
het voorontwerp. Open VLD en
Union onthielden zich bij de
stemming over het advies, de an-
dere partijen gaan akkoord met
de plannen. Er zijn nog veel vra-
gen over de verkeersveiligheid
maar zowel Arcadis als Wegen
en Verkeer Vlaams-Brabant be-
nadrukten dat het om een voor-
ontwerp gaat.

Te veel kruispunten op
drukke N8 in Dilbeek
Er is een eerste voorontwerp klaar voor de herinrichting van de drukke
Ninoofsesteenweg in Dilbeek. Met nieuwe maatregelen wil het studiebureau de
doorstroming van het verkeer op de gewestweg verbeteren.

● Plannen voorgesteld aan
gemeenteraad

● Afwisseling van één en
twee rijstroken

● Geen aparte busbanen in
huidig ontwerp

Het kruispunt ter hoogte van de Spanuit wordt wellicht afgesloten. © Yvan De Saedeleer

LUBBEEK Op 17 maart buigt
een extra bijeenkomst van de ge-
meenteraad van Lubbeek zich
over de voorlopige twaalfden. Die
moeten de gemeente bestuurbaar
houden in afwachting van de
goedkeuring van het jaarbudget.
Door de overstap van schepen Hil-
ke Verheyden van Open VLD naar
LDD is de krappe meerderheid
een minderheid geworden in Lub-
beek en daardoor ligt alles stil. De
druk op de raadsleden is extra
groot omdat minister Geert Bour-
geois (N-VA) dreigt om een rege-
ringscommissaris naar Lubbeek
te sturen als de patstelling op
26 maart niet is doorbroken. Hij
noemt de houding van de gemeen-
teraadsleden ‘onverantwoord’. 
Burgemeester Freddy Vranckx

(Open VLD) riep de gemeente-
raadsleden gisteren al op om hun
verantwoordelijk te nemen en het
dossier te deblokkeren.
De ‘dissidente’ oppositieschepen
Verheyden vindt dat het conflict
‘wordt opgeblazen’.
‘Het ultimatum van de minister is
nogal drastisch. Maar goed, het
conflict moet worden opgelost. Ik
heb Open VLD altijd gewaar-
schuwd dat ik me als lid van de op-
positie zou gedragen toen men me
mijn bevoegdheden afnam. Maar
dat betekent niet dat we niet op
een volwassen manier met elkaar
kunnen praten. Het is alleszins
niet mijn bedoeling om de ge-
meente te gijzelen’, zegt ze.
Ook oppositiepartij Groen! kiest
voor de dialoog. ‘We willen praten,

maar dan mogen er geen valse be-
loftes worden gemaakt en moet er
worden bespaard op de uitgaven
zoals het te luxueuze ontmoe-
tingscentrum’, zegt Ann De Marte-
laer. 
Koenraad Van Coppenolle van de
grootste oppositiepartij CD&V
vindt dat de minister zijn werk
moet doen. ‘Het is wel te betreu-
ren dat de wet zo onduidelijk is. Zo
ontbreken alle middelen om een
schepen te schorsen of overloperij
te beteugelen. Dat de voorlopige
twaalfden of het budget nog niet
zijn goedgekeurd ligt niet aan ons.
We moesten vaststellen dat de
juiste documenten ontbraken.’ 
SP.A- schepen van Financiën Mar-
tine Van Bever wacht de volgende
gemeenteraad af. ‘We stellen het
belang van de bevolking voorop
en veranderen ons standpunt
niet’, zegt ze. (fg, stl) 

Partijen Lubbeek groeien naar elkaar toe
De dreiging van minister Bourgeois om een regeringscommis-
saris naar Lubbeek te sturen, maakt voorlopig weinig indruk. 

LEUVEN ‘Bij iedere gelegen-
heid, of het nu de Langste Dag, de
Lenteshopping of de Zomerkrie-
bels zijn, wijzen we op het rijke
winkelaanbod van Leuven’, zegt
schepen voor Handel Els Van
Hoof (CD&V). 
‘Maar in plaats van iedere keer
aan te halen dat we het grootste
aanbod winkelketens hebben,
willen we een blijvende promo-
tiecampagne voeren.’ 
Het beeld van Liefst Leuven
wordt de winkelende kat die al
opdook in het logo van het avond-
shoppen op donderdag. ‘Een kat
is een ontdekker en snuisteraar,
een gezelligheidszoeker en een
uitgaander. We kunnen er alle
kanten mee uit’, zegt Van Hoof. 
De Leuvense kat krijgt zijn vuur-

doop tijdens het Lenteshopping-
weekend van 18 tot en met
21 maart. De kat wordt een kap-
stok voor een verdere campagne.
‘Zo werken we aan een fotocam-
pagne met gewone vrouwen. Uit
onderzoek is gebleken dat in
tachtig procent van de gevallen
de vrouwen het initiatief nemen
om te gaan winkelen’, zegt cen-
trummanager Michel Warlop. 
‘Het is de bedoeling dat de kat op-
duikt als rode draad bij iedere
promotie voor de middenstand.
Ons klantenbestand in de onmid-
dellijke omgeving van Leuven zit
goed, maar iets verderop in het
Hageland of in de rest van Vlaan-
deren kan ons imago als winkel-
stad nog beter worden’, meent
Van Hoof. (stl)

Kat promoot shoppen in Leuven
’Liefst Leuven’. Met die slogan hopen het stadsbestuur en het
centrummanagement de stad te lanceren als winkelcentrum.

ETTERBEEK 

Elfjarig jongetje vermist
De politie en het parket van

Brussel vragen te willen uitkijken
naar Jean-Jaures Aman Aman, een
jongetje van elf uit Etterbeek. De
jongen verliet dinsdag het ouder-
lijk huis aan het Koningsveld in Et-
terbeek. Het was half tien
’s avonds.
Gisteren kwam hij niet opdagen op
school. Sindsdien ontbreekt ieder
spoor. Jean-Jaures is van Afrikaan-
se afkomst, is slank en 1m30 lang.
Hij droeg een grijze vest met een
kap en een blauwe jeansbroek.
Tips zijn welkom via het gratis
nummer 0800-91.119 of via het
nummer 116.000 van Child Focus.
Mailen kan ook: opsporingen@po-
litie.be. (bdp)

VILVOORDE

Ex-minister Keulen
betwist verkoop
sociale woningen
Vlaams parlementslid en voor-

malig minister van Wonen Marino
Keulen (Open VLD) heeft beden-
kingen bij de beslissing van
Vlaams minister van Wonen Freya
Van den Bossche (SP.A) in verband
met de verkoop van elf sociale wo-
ningen in Vilvoorde. Keulen vreest
dat de beslissing juridisch kan
worden aangevochten.
Minister Van den Bossche besliste
zondag dat de verkoop kan door-
gaan, als de stad Vilvoorde aan
kandidaat-kopers niet langer
vraagt hun kennis van het Neder-
lands te bewijzen. De kandidaten
moeten alleen hun bereidheid om
de taal te leren, kunnen aantonen.
Volgens Keulen klopt die redene-
ring niet. Hij wijst op het essentiële
verschil tussen sociale huurwonin-
gen en sociale koopwoningen. ’In
de sociale huursector moeten de
betrokken instellingen zich aan de
taalwet houden en bestaat er een
permanente relatie tussen huur-
der en verhuurder. Dat is helemaal
anders in de sociale koopsector’,
zegt Keulen.
Volgens hem bestaat er geen juridi-
sche basis voor het inschrijven van
een taalbereidheidsvoorwaarde
bij koopwoningen. In het Vlaams
parlement herhaalde Van den Bos-
sche gisteren dat een gemeente bij
de verkoop van sociale woningen
wel degelijk een taalbereidheids-
voorwaarde kan opleggen aan kan-
didaat-kopers. Er kan geen exa-
men worden opgelegd. (wtk)
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SCABAL-MAATWEEKEND OP VRIJDAG 12 (18U-22U)
EN ZATERDAG 13 MAART (10U-18U)

Maak kennis met de nieuwe lente-zomer collectie.
Een Scabal-kleermaker is aanwezig zijn om U te begeleiden in uw keuze
naar het perfecte maatpak. Bij aankoop van een Scabal-maatpak,
ontvangt U een gratis das (aktie geldig van 12 tot 20 maart).

De Witte Duif, Kortestraat 6, 3000 Leuven
016/22 15 28

VA N  O N Z E  M E D EW E R KST E R

ELIANE VAN DEN ENDE
BRUSSEL Breiclubs en breica-

fés zijn — in navolging van Lon-
den en Parijs — al een tijdje hoog-
mode in de hoofdstad. Een gezel-
lig vrouwenkransje wil Tricot
Trottoir evenwel niet zijn.
In Micro Marché, een voormalig
magazijn nabij de Vismarkt, dat
nu ambachtelijke ateliers en een
marktje voor artisanale creaties
herbergt, wordt elke eerste vrij-
dag van de maand, gehandwerkt
tegen visuele stadsverloedering.
Het collectief begon vorig jaar als
een balorige reactie tegen poeni-
ge projecten in het stadsbeeld,
zoals de reuze grote, felkleurige
konijnen op de Guldenvlieslaan
die minder met kunst dan wel
met sponsoring te maken heb-
ben.
Dat was het startpunt voor ‘Lapi-
nou’, de ‘konijnenplaag’ van Tri-
cot Trottoir. Zoals konijnen zich
vermenigvuldigen, zo lijkt ook
het stadsmeubilair almaar toe te
nemen. ‘Kijk die straatpaaltjes,
de Amsterdammertjes zoals ze in
Nederland worden genoemd.
Zijn ze echt een noodzaak? Moe-
ten ze wildparkeren indijken?
Wie moeten ze beschermen? Of
heeft een bedrijf gelobbyd om
hun producten op straat te bren-
gen? Hoe wordt omgegaan met
de publieke ruimte die van ieder
van ons is? Hebben wij daar als
man/vrouw in de straat nog me-
dezeggenschap in?’ vraagt Toos
van Liere, een van de initiatief-
neemsters zich af. Laurence
treedt haar bij: ‘Kunnen we onze
ergernissen, onze bekommernis-
sen over wat we rondom ons zien,
op een grappige maar niet gratui-
te manier kwijt?’
Daarom werd besloten om de
straatpaaltjes te verkleden als ko-
nijnen. De ‘bunny outfits’ worden
momenteel gezamenlijk gebreid.
Misschien krijgen ze ook wel een
naamplaatje ‘gesponsord door
Niemand’. Later dit voorjaar
volgt een modeshow van die ko-

nijnenpakjes op een groot open-
baar plein. Omdat de komische
performance een vorm van in-
subordinatie is, willen de ‘brei-
STers’ incognito opereren en ver-
mommen ze zich — zoals een éch-
te ‘urban gang’ — met zelfgebrei-
de, plastieken bivakmutsen. 
Het doet een beetje denken aan
de New Yorkse ‘Guerrilla Girls’
die met hun guitige, feministi-
sche pamfletten en acties zelfs de
Biënnale van Venetië haalden. Bij
elke publieke interventie draagt
de meisjesband maskers van go-
rilla’s.
‘Laten we de grote woorden voor-
lopig maar in de kast laten. Maar
je kan het wel zien als een klein-
schalige rebellie’, zegt Van Liere
terwijl ze aan een haakwerkje
frunnikt. ‘Eigenlijk heb ik een
gruwelijke hekel aan breien.
Maar het is voor de goede zaak,

als we op een zachte manier din-
gen aan de kaak kunnen stellen.’ 
Als beeldend kunstenares is Toos
van Liere al een paar jaar gefasci-
neerd door afval, zoals kartonnen
inpakdozen. ‘Ik besloot om eens
een maand alle plastieken zakjes
van boodschappen bij te houden
en tot mijn verbazing leverde dat
na dertig dagen een enorme hoop
op. In de Stille Oceaan bevindt
zich een heuse draaikolk van niet
recycleerbaar afval; een ‘vortex’
die me deed denken aan een men-
selijk brein maar ook aan darm-
kronkels en dat werd een inspira-
tiebron voor houtskooltekenin-
gen en uiteindelijk ook breiwerk.’
Anne treedt haar bij: ‘In Afrika
wordt heel veel afval op een bij-
zonder creatieve en verfijnde ma-
nier herwerkt: geraffineerde,
fijnmazige hoedjes van wegwerp-
materiaal. Afvalmateriaal ‘drop-

pen’ we zo op een originele, crea-
tieve manier opnieuw op straat,
op parkeermeters, hekkens, lan-
taarnpalen, verkeersborden,…
Afval krijgt zo een nieuwe beteke-
nis.’
‘Récyclage’ en ‘Récycl’Art’ is een
wereldwijde tendens. Het inter-
nationale netwerk Knitta Please
breide zo in Houston, Texas, Aus-
tralië, Japan, China, Parijs, Zuid-
Afrika, … maffe (soms maat-
schappijkritische) projecten. Die
internationale contacten, ook
‘breigangs’ in Zweden, stimuleer-
den Toos van Liere tot de uitwer-
king van het project ‘artPLAS-
TIEKfabrique’.
Tentoonstellingen in een kunst-
galerij, in de Second Style Shop
van Oxfam, in het Noordtheater
in Antwerpen en in het gemeen-
schapscentrum De PianoFabriek
in Sint-Gillis volgden. De laatste

expo vorig jaar was een interac-
tieve tentoonstelling waarbij
voorbijgangers werden uitgeno-
digd om mee hun fantasieën te
breien. Het was een samenwer-
king met de organisatie ‘Plus Tôt
Te Laat’, een collectief van kun-
stenaars en werkzoekenden met
als standplaats een Brussels dop-
lokaal. Breitechnieken werden er
aangeleerd, ook aan mensen uit
een beschutte werkplaats, gehan-
dicapten, migranten. Solidari-
teitsacties voor mensen zonder
papieren en bij de steunverle-
ning aan de hongerstakers van de
Begijnhofkerk werden met brei-
werk omzwachteld.
‘Vrouwen zijn al weinig vertegen-
woordigd in de publieke ruimte’,
zegt Laurence, ‘en dan komen wij
nog aanzetten met zo’n huiselijke
activiteit. Maar dat breiwerk dat
ondanks het plastiek materiaal
toch een poezelig, pluchen aspect
heeft, heeft wel weerhaakjes.’
Laurence bedacht een typische
rechterspruik met papillotjes die
ze over een bewakingscamera
drapeerde. ‘Ook de bewakingsca-
mera’s schieten als paddestoelen
uit de grond. Is dat onveilig-
heidsgevoel of speelt iets an-
ders?’
Tijdens de maandelijkse bijeen-
komsten wordt over die maat-
schappelijke problematiek gere-
dekaveld en de vraag gesteld: hoe
kan een hard gegeven een zachte
weerbots krijgen? 
Voor Toos, Laurence, Anne, So-
nia, Louise, Jolanda betekent
‘Tricot Trottoir’ een zachtzinnige
verzetsactie tegen braafheid en
visuele pollutie. 
Elke eerste vrijdag van de maand
tussen 16.00 en 18.00 uur komt
‘Tricot Troittoir’ samen in Micro
Marché, Steenkoolkaai 9 in Brus-
sel. Mannen en ideeën worden
hartelijk verwelkomd. Ze mogen
zelfs steken laten vallen. 

- ONLINE
http://artplastiekfabrique.word-
press.com

Handwerken tegen stadsverloedering

Amsterdammertjes een gebreid kleedje geven, parkeerautomaten ook. Dat is het opzet van de ‘breiclub’. © if

REPORTAGE BREIEN ALS BETOOG TEGEN DE BRAAFHEID 
Neem een paar dikke breinaalden en een handvol plastiek zakjes, en dat levert een ludiek en kritisch stadsproject
op. ‘Tricot Trottoir/ Brei Brussel’ is zopas aan het tweede seizoen begonnen. Een collectief van — voorlopig — zes
vrouwelijke initiatiefneemsters levert ironisch commentaar op de stedelijke leefomgeving. 
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