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De koopakte voor de verwerving
van de grond voor een uitbreiding
van de kmo-zone Craenenbroek 
in Glabbeek is bij de notaris on-
dertekend.  De intentie voor uit-
breiding van de zone dateert al 
van in 2006. Door getalm van 
overheidsinstellingen, een fou-
tieve aanpak van verkavelings-
plannen en de aankoop van gron-
den duurde het zolang eer er 
schot kwam in de zaak. De Belgi-
sche Fruitveiling (BFV), die ge-
vestigd is in de kmo-zone, was 
vragende partij voor een uitbrei-
ding, waarvoor een nieuw Ge-
meentelijk Ruimtelijk Uitvoe-
ringsplan (GRUP) noodzakelijk 
was. Ook dat sleepte aan.

Het Glabbeekse gemeentebe-
stuur heeft nu de gronden, tot nu 
landbouwakkers, in der minne 
aangekocht. De volgende stap is 
het rooilijnplan van de kmo-zone 
aanpassen. Dan volgt de opstel-
ling van een verkavelingsplan 
voor acht percelen, elk met een 
oppervlakte van twintig are. Naar
verluidt hebben bedrijfsleiders al 
gesolliciteerd naar een vesti-
gingsplaats. De verkoop van de 
percelen start begin volgend jaar. 
(be) 

 

GLABBEEK 

Grond komt na lang 
wachten ter beschikking 
voor kmo-zone

Ook al ligt Boortmeerbeek in
Vlaams-Brabant, toch behoort 
ze samen met de deelgemeen-
ten Hever en Schiplaken tot de 
Mechelse Vervoerregio. Die 
rolde zijn voorlopige plannen 
uit: een kernnet voorziet in de 
grote assen en vervoer op maat 
moet de reiziger naar de hoofd-
as brengen. De plannen wor-
den uitgerold tegen eind 2021. 

CD&V zegt dat Hever en
Schiplaken van de kaart wor-
den geveegd. “De plannen zijn 
onaanvaardbaar. In Schipla-
ken, dat het zwaarst wordt ge-
troffen, wonen 3.500 mensen. 
Het centrum aan de basis-
school werd busvriendelijk in-
gericht en inwoners moeten 
bijna twee kilometer te voet al-
vorens ze openbaar transport 
kunnen gebruiken”, zegt frac-
tievoorzitter Bert Meulemans. 
“De lijn 681 verdwijnt, die ver-
bindt Schiplaken met Boort-
meerbeek en de hele gemeente 
met de luchthaven en met het 
ziekenhuis Imelda.”

Basisbereikbaarheid

Toch zal het volgens schepen
van Mobiliteit Hans De Locht 
(Open VLD) niet zo’n vaart lo-
pen. Hij geeft toe dat er bij de 
Vervoerregio zwaar moest 
worden onderhandeld en dat 
de initiële plannen van maart 
onaanvaardbaar waren. Maar 
hij zegt dat er een oplossing op 
tafel ligt. “We hebben ons ge-

weerd zodat we alle inwoners 
basisbereikbaarheid kunnen 
garanderen. Ergens is het lo-
gisch dat lijnen die weinig wor-
den gebruikt, zoals de 681, ver-
dwijnen. Maar we willen niet 
dat onze burgers worden afge-
leid naar de drukke assen, er 
moet bereikbaarheid zijn in de 
dorpscentra.” 

De lijn 284 die de centra van
Boortmeerbeek en Hever aan-
doet, wordt opnieuw inge-
voerd, ook de schoolbussen 501
en 500 in Schiplaken blijven. 
“In Schiplaken zal gebruik 
worden gemaakt van een flex-
bus of een taxi op maat voor 
kortere afstanden.” De Locht 
zegt nog dat lijn 285 langs de 
grote assen blijft bestaan met 
dubbel zoveel bussen.

Twee jaar geleden vroeg
CD&V de stemming om net als 
Kampenhout, Haacht, Keer-
bergen en Zemst toe te treden 
tot die vervoersregio Leuven. 
“We waarschuwden toen al dat 
dit een afbouw van de buslij-
nen in onze gemeente zou in-
luiden. Nu zien we de gevol-
gen”, besluit Meulemans.

CD&V bezorgd over verdwijnen van busvervoer in Schiplaken

In dit dorp zal geen bus meer stoppen: 
“Wij worden van de kaart geveegd”
CD&V Boortmeerbeek is 
misnoegd over de nieuwe 
dienstregeling voor De Lijn 
die wordt voorbereid in de 
Mechelse Vervoerregio. 
“Boortmeerbeek wordt 
verschillende keren letter-
lijk van de kaart geveegd. 
In Schiplaken – een vol-
waardig dorp met ruim 
3.500 inwoners – verdwijnt 
het busvervoer”, zegt frac-
tieleider Bert Meulemans.

BOORTMEERBEEK 

W Bert Meulemans aan een nieuw bushokje in Schiplaken. “De plannen zijn onaanvaardbaar.”
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De deelgemeenten 
Geetbets en Rum-
men, die in 1977 fu-
seerden tot Geet-
bets, hadden nog 
geen verbinding 
met elkaar via het 
openbaar vervoer, 
maar daar komt 
verandering in. De 
invoering van een 
verbinding tussen 
Rummen en Geet-

bets (en omge-
keerd) zal de  inwo-
ners naar het ge-
meentehuis, woon-
zorgcentrum of de 
sporthal brengen. 
“Voor de verbin-
ding, dagelijks met 
tien ritten, behalve 
op zaterdag vijf en 
zondag geen, heb 
ik flink moeten ru-
ziën binnen de Ver-

voerregio Leuven”, 
zegt raadsvoorzit-
ter Kris Swinnen. 
“De verbinding 
maakt deel uit van 
het traject Rummen 
- Geetbets - Korte-
naken - Waanrode 
en omgekeerd.” 
Burgemeester Jo 
Roggen (Open VLD) 
noemt de realisatie 
“historisch”.  (ppg) 

WEL BUSSEN TUSSEN DEELGEMEENTEN

KEERBERGEN Er 
komt ook geen di-
recte busverbinding 
tussen Keerbergen 
en Leuven. “Met 31 
gemeentes waren 
er veel vragen tij-
dens de onderhan-
delingen van het 
vervoerplan”,zegt 
schepen Jens Eg-
gers (Open VLD). “Er
moest met iedereen 
worden rekening 

gehouden en wij 
zijn blij dat we en-
kele verbeteringen 
kunnen realiseren.” 
De schepen verwijst 
naar de verhoogde 
frequentie van een 
aantal busverbin-
dingen naar buur-
dorpen Tremelo en 
Haacht, dorpen 
waar wel een recht-
streekse verbinding 
naar Leuven be-

staat. “De 270 zal in 
de spits elke 7,5 mi-
nuten rijden, de 530 
elke 15 minuten.” 
De gemeente zal 
daarnaast acht 
deelfietsen, vier ge-
wone en vier elek-
trische, en twee 
deelwagens ter be-
schikking krijgen. 
Die komen aan het 
nieuwe mobipunt in 
het centrum.  (jct) 

GEEN DIRECTE VERBINDING MET LEUVEN

leerd”, zegt Saviolo. “Daar-
naast werden er nog twee an-
dere besteld om aan het nieu-
we hockeyveld te plaatsen. We
hopen dat we de daders met de-
ze camera’s op heterdaad kun-
nen betrappen of ze toch al ze-
ker kunnen identificeren.”  (jct) 

de problemen meestal door
hangjongeren veroorzaakt. Om
er zo snel mogelijk een einde
aan te maken,  werden via een
spoedprocedure elf bewakings-
camera’s besteld. “Onlangs
werden er acht vaste en drie
beweegbare camera’s geïnstal-

W Overal rond de sporthal werden camera’s geplaatst 
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Tijdens de zomermaanden
werden gebruikers van de
sporthal geregeld geconfron-
teerd met vandalisme. Zo wer-
den vuilnisbakken op het
kunstgrasveld in brand gesto-
ken of werden zitbanken, het
dak aan de petanquebanen en

afvoerpijpen afgebroken. Het
ging zelfs nog verder. “Jongere
sporters kregen er te maken
met verbale agressie”, zegt
schepen Bob Saviolo (Open
VLD). “Bij de uitbater van de
cafetaria van de sporthal werd
dan weer ingebroken.” 

Volgens de schepen worden

Camera’s moeten vandalisme 
aan sporthal halt toeroepen
Omdat Keerbergen in de zo-
mermaanden massaal werd 
geconfronteerd met vanda-
lisme aan de sporthal, wer-
den er onlangs via een 
spoedprocedure elf came-
ra’s geïnstalleerd. Binnen-
kort volgen er nog twee. 

BOB SAVIOLO 
SCHEPEN 

“We hopen dat we 
zo daders kunnen 
betrappen”

KEERBERGEN 

In het centrum van Kortenaken
vond dinsdagochtend rond 7 uur 
een verkeersongeval plaats. 

De 32-jarige bestuurder van de
Opel Astra, afkomstig uit Halen, 
kwam bij het oversteken van het 
kruispunt in aanrijding met de 
bestuurder van een Citroën, een 
33-jarige man uit Geetbets. Die 
laatste zat gekneld in zijn wagen 
en moest door de brandweer be-
vrijd worden. De man werd ge-
wond, maar was niet in levensge-
vaar. Hij werd naar het zieken-
huis afgevoerd. De politie 
onderzoekt nog de omstandighe-
den van het ongeval.  (vdt) 

KORTENAKEN/GEETBETS/HALEN 

Man gekneld na 
aanrijding op kruispunt 

Een studente die alert reageer-
de, heeft dinsdagnacht een uit-
slaande keukenbrand voorko-
men in een kot aan de Tervuur-
sevest. De bewoners werden uit 
hun slaap gehaald door het 
brandalarm. Ze  haastten zich de 
straat op terwijl er werd gewacht
op de hulpdiensten. 

In de keuken van het gebouw
was brand ontstaan toen iemand 
iets opwarmde op het fornuis. 
De studente die in de keuken 
aanwezig was, spoot met een 
brandblusapparaat naar de 
vlammen en maakte zich vervol-
gens uit de voeten. Haar reactie 
bleek voldoende te zijn om het 
vuur te doven. De brandweer 
moest verder niet meer blussen. 
Na het verluchten van het ge-
bouw mochten alle bewoners 
weer naar binnen. Niemand 
raakte gewond en de schade was 
na een flinke schoonmaak amper
merkbaar.  (atb)

LEUVEN 

Alerte studente 
voorkomt uitslaande 
keukenbrand


