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Juwelen gestolen
Onbekenden braken zondag in
de loop van de namiddag of de
avond binnen in twee wonin
gen in Eizeringen. In de Nelle
kensstraat braken dieven een
raam van een berging stuk
langs de achterkant van het
huis. Ze doorzochten het ge
lijkvloers. Toen het alarm loei
de, vluchtten ze weg met een
heleboel juwelen.
In een woning op de Ninoofse
steenweg braken dieven de
achterdeur open. Ze doorzoch
ten de hele woning. De bewo
ners stelden vast dat er niets
werd gestolen. (idh)
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Dienstencentrum, LOI en sociale campus onder een dak

Sociale diensten samen Welzijnscampus
GROOT-BIJGAARDEN

In GrootBijgaarden is
vorig weekend de gloed
nieuwe Welzijnscampus
officieel geopend. De cam
pus biedt plaats aan ver
schillende welzijnsdien
sten. Er werden ook een
dienstencentrum en een
lokaal opvanginitiatief in
ondergebracht.
DIETER HAUTMAN

GOOIK

Eind vorige week en tijdens
het weekend werden in Gooik
vandalenstreken ontdekt. Op
de Edingensesteenweg staken
onbekenden twee keer zes
banden van een oplegger stuk.
(idh)

GOOIK/LENNIK

Drie ongevallen
De politie van de politiezone
Pajottenland moest vorig
weekend drie keer uitrukken
voor een ongeval met blik
schade. Vrijdagnacht gebeurde
een aanrijding aan de ver
keerslichten op de Ninoofse
steenweg in Leerbeek. Een
bestuurder had te laat opge
merkt dat er twee wagens
voor de rode verkeerslichten
stilstonden.
Zaterdag omstreeks 21 uur
botsten twee wagens op een
parkeerterrein in de Kroon
straat in Lennik. Zondagmor
gen verliet een wagen het par
keerterrein in de Algoetstraat
in Lennik en kwam hierbij in
aanrijding met een andere wa
gen. (idh)

Tijdens de Dag van de Zorg
op 20 maart gingen de deuren
van de Welzijnscampus langs
de Bosstraat eindelijk open.
“Vijf jaar geleden kwamen we
op het idee om een centrale
campus te bouwen, waar we
alle welzijnsdiensten konden
samenbrengen”, zegt Lies
Vereecke (DNA!), schepen
van Welzijn. “Ik ben blij dat
het gebouw er nu eindelijk
staat. De werken begonnen in
mei 2014. De bouw is vlot
verlopen, maar we waren wel
afhankelijk van subsidies.
Hiervoor hebben we lange ge
sprekken moeten voeren.
Daarom heeft het project ook
zolang geduurd.”

DHH

Vandalen steken
banden plat

W

Asielzoekers
De centrale campus brengt
een heleboel welzijnsorgani
saties onder één dak samen,
zodat ze elkaar kunnen ver
sterken en een betere dienst
verlening kunnen aanbieden.
Het gebouw bestaat uit een
sociale campus, een dien
stencentrum en een lokaal
opvanginitiatief. “Dat op
vanginitiatief bestaat uit zes
appartementen, die plaats

De nieuwe campus lokte heel veel nieuwsgierigen.

bieden aan twintig asielzoe
kers”, zegt de schepen. “Door
hier enkele gezinnen samen
te laten wonen, kunnen we
hen beter helpen. Zo kunnen
ze op de campus terecht voor
extra begeleiding. Ze kunnen
er bovendien Nederlandse les
volgen.”

ing, VDAB, 3WPlus en De
Poel. Daarnaast zullen CVO
en Basiseducatie lessen Ne
derlands organiseren. Ook
het nieuwe initiatief Huis
van het Kind heeft er een
plekje.

recht. In GrootBijgaarden is
er bovendien meer armoede
dan in de rest van Dilbeek.
Ook die mensen kunnen op
onze campus terecht.”

Boost voor Groot-Bijgaarden

Huis van het Kind

De keuze om de campus in
GrootBijgaarden te bouwen,
was dan ook bewust. “In It
terbeek hebben we al het
OCMW en Breugheldal”, zegt
Vereecke. “We wilden een so
ciale campus in een andere
uithoek van Dilbeek. Boven
dien kan GrootBijgaarden
wel een boost gebruiken. Hier
wonen veel oudere mensen,
dus zij kunnen hier altijd te

Binnenkort gaat ook het
dienstencentrum op de cam
pus open. Voor de cafetaria
wordt nog een concrete in
vulling gezocht. “Het is de be
doeling dat senioren hier elke
dag een warme maaltijd kun
nen nuttigen”, zegt de sche
pen. “Ze kunnen hier elkaar
ontmoeten en gezellige praat
jes maken. Onze Welzijns
campus moet een plaats zijn
waar iedereen zich thuis kan
voelen.”

Alle Dilbekenaren kunnen
terecht op de sociale campus,
waar verschillende diensten
werden samengebracht. De
sociale organisaties die er
hun intrek nemen zijn onder
andere het consultatiebureau
Kind en Gezin, Solidariteit
voor het Gezin, CAW, Agent
schap Integratie en Inburger

Senioren

Hoger bezoekersaantal is reden
tot voorzichtig optimisme
Het Kasteel van Beersel
heeft het voorbije jaar
weer meer bezoekers mo
gen ontvangen. Door nieu
we openingsuren, extra be
geleiding van gidsen en de
uitbreiding van het souve
nirwinkeltje wil schepen
Bosmans meer mensen
naar het kasteel lokken.
Welgeteld 13.244 betalende
bezoekers zijn vorig jaar naar
het Kasteel van Beersel afge
zakt. Over een tijdspanne van
acht jaar is dat het op een na
beste bezoekerscijfer. “We
zijn tevreden met het aantal
bezoekers”, zegt Sonja Bos
mans (CD&V), schepen van
Toerisme. “De stijging is door
een heleboel nieuwigheden te
verklaren. Vroeger was het
kasteel altijd ’s middags ge
sloten. Daardoor stonden er
soms mensen voor een geslo
ten poort. We hebben nu be
slist om het kasteel niet meer
's middags te sluiten. Dit jaar
is het kasteel ook tijdens de
schoolvakanties open. Nor

maal is het kasteel pas vanaf 1
april tijdens de week open.
Maar de paasvakantie begint
al in maart, dus moeten we de

SONJA BOSMANS
SCHEPEN VAN TOERISME

“We willen
meer verenigingen
en groepen naar
het kasteel lokken”
SSJ

BEERSEL

startdatum vervroegen. In het
najaar hebben we hetzelfde
scenario. Normaal is het kas
teel in november alleen tij
dens het weekend te bezichti
gen, maar voor de schoolva
kantie
zullen
we
een
uitzondering maken.”

Toeristisch infopunt
Ook de nieuwe souvenirshop
heeft veel succes. “Het speel
goed voor jongens en meisjes
is heel populair”, zegt ze. “We
zullen het aanbod dus uitbrei
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Dit jaar is het kasteel ook open tijdens de schoolvakanties.

den. We kiezen vooral voor
houten speelgoed, want dat is
duurzamer. Aan de kassa zul
len er ook wandel en fiets
kaarten gekocht kunnen wor
den. Het kasteel zal op die
manier kunnen uitgroeien tot
een volwaardig toeristisch in
fopunt. Door het nieuwe kas
sasysteem zullen we vlotter
kunnen ingeven vanwaar de
bezoekers komen.”

Volgens de schepen spelen
de gidsen ook een belangrijke
rol. “We willen meer vereni
gingen en groepen naar het
kasteel lokken”, zegt ze. “Een
goede gids is hierbij onont
beerlijk. Voor de rondleidin
gen werken we samen met
Streekgidsen ZuidwestBra
bant. We hebben de gidsen al
de nodige uitleg gegeven. Ze
ontvingen het cijfermateriaal

en het architectenbureau
heeft meer uitleg gegeven
over de verschillende fasen
van de restauratie. Een lid
van het Heemkundig Genoot
schap heeft een overzicht ge
toond van alle literatuur en
afbeeldingen die over het kas
teel bestaan. De gidsen zullen
dus helemaal voorbereid aan
hun taak kunnen beginnen.”
(ssj)

