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Massenhoven
Lezing over 
genocide in Rwanda
b Op uitnodiging van het Davids-
fonds komen journalist Peter Ver-
linden en zijn vrouw Marie Bamu-
tese op vrijdag 15 april om 20u
naar de parochiezaal van Massen-
hoven. Bamutese verloor haar va-
der bij de genocide in 1996 en be-
hoorde tot de groep vluchtelingen
die op de vlucht voor het leger 
van Paul Kagame het Congolees
regenwoud doorkruiste. Slechts
één op vier overleefde die helle-
tocht. VRT-journalist Peter Verlin-
den bracht 25 jaar verslag uit over
de situatie in Congo en Rwanda.
Samen met zijn vrouw getuigt hij
over de beklijvende gebeurtenis-
sen. Marie Bamutese woont intus-
sen al vijftien jaar in België. Ieder-
een is welkom om 20u in de paro-
chiezaal aan de Kerkstraat 29 in
Massenhoven. (kma)

Lier, Kalmthout
Wel Eurovignet voor 
Nederland nodig
b In het artikel over de onzeker-
heid bij de ruiters of ze al dan niet
kilometerheffing moeten betalen
voor hun paardenvrachtwagens,
sloop een foutje. Sofie De Bie uit
Kalmthout vertelde dat het Euro-
vignet nu wordt stopgezet in Bel-
gië, wat een probleem is voor de
talrijke ruiters uit de grensstreek
die bijvoorbeeld in Roosendaal
vlak over de Nederlandse grens
wedstrijden gaan rijden in een
manege. Hier moeten ze dan weer
speciaal apart een Eurovignet
voor aanvragen.

Vanavond, donderdag, vindt in
het hippisch centrum Azelhof in
Lier een infoavond plaats over de
problematiek. Jan De Boitselier
van PaardenPunt Vlaanderen zal
proberen orde in de chaos te
scheppen.  (kma)

Kinderen krijgen openbaar toilet in gemeentepark
Kapellen. Vlak bij de speeltuin 
in het gemeentepark is een che
misch toilet geplaatst. Het gaat 
om een proefproject dat na de zo
mer zal geëvalueerd worden. 
“Een toilet in het park werd twee 
jaar geleden gevraagd door de 
kindergemeenteraad. Geen van
zelfsprekend verzoek, want er ligt 
geen waterleiding in het park. Na 
lang zoeken hebben we een op
lossing gevonden. Twee keer per 
week wordt er nu een proper toi
let geleverd. Het wordt met de 
kraan in het houten geraamte 
 geplaatst. Het houten geraamte 
voorkomt dat vandalen het toilet 
omver zouden duwen”, legt sche
pen van jeugd Sabine Van Dooren 
(Open Vld) uit. Het openbaar toi
let werd gisteren ingehuldigd tij
dens de Kapelse buitenspeel
dag.  (env)
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Zandvliet 

b Schepen van Ruimtelijke Orde-
ning Rob Van de Velde was uitge-
nodigd door de lokale N-VA-afde-
ling in vrijetijdscentrum De
Schelde in Zandvliet. Hij zei dat
windenergie, landbouw en groen
perfect kunnen samengaan en
verwees daarbij naar de windtur-
bines die vlak over de grens in
Zeeland staan en draaien op land-
bouwgronden die verder beboerd
worden. Die gronden liggen bo-
vendien  tussen enkele natuurge-
bieden. “Vogels hebben daar geen
gps”, grapte de schepen. “Ze vlie-
gen waar het hen uitkomt.” 

Niet alleen lasten
Het idee is om windenergiebe-

drijf Vleemo een coöperatie te la-
ten oprichten. Mensen kunnen
dan geld investeren in het project.
Voor de aandelen die ze kopen,
krijgen ze jaarlijks een dividend
uitgekeerd. Die constructie moet 
bewoners toelaten om deel te ne-
men aan het project dat groene
stroom zal produceren.  “Nu heb-
ben de inwoners alleen maar de
lasten. Ze mogen ook weleens de
lusten krijgen”, aldus de schepen.

Vleemo is gespecialiseerd in
windenergie in havengebieden.
Het bedrijf gaat op de rechteroe-
ver al zeker zestig windmolens
bouwen in samenwerking met het

Antwerpse Havenbedrijf. Momen-
teel wordt onderzocht op welke
locaties die turbines kunnen wor-
den gezet. De schepen vindt dat
het project moet worden uitge-
voerd in de haven en niet daarbui-
ten. “We zullen beslissingen ne-
men als het locatieplan klaar is.” 

CEO van Vleemo David Dagge-
linckx wil het voorstel alle kansen
geven. Voor hem moeten alle Ant-
werpenaars kunnen participeren.
Hoeveel de opbrengst van zo'n
participatie kan zijn, is op dit
ogenblik moeilijk te berekenen. 

Een bewoonster van de Zand-

vlietse Hoek haalt aan dat enkele
jaren geleden door Electrabel 
voorstellen werden gedaan aan 
boeren om op hun land een half
dozijn windturbines te bouwen.
Naar verluidt was daar per stuk
een jaarlijkse vergoeding aan ver-
bonden van 12.500 euro. In Ne-
derland wordt nog meer betaald,
minstens het dubbele en zelfs het
driedubbele in windrijke gebie-
den. Het voorstel van de energie-
maatschappij werd destijds afge-
wezen omdat de turbines te dicht
bij de woonzone kwamen. 

Antwerps schepen Rob
Van de Velde (NVA)
wil inwoners mee
laten investeren in

een nieuw windmolenpark in 
de Antwerpse haven. 

Schepen wil  
coöperatie laten 
oprichten door 
energiebedrijf
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Iedereen profiteert mee van 
windmolens in havengebied

In Nederland is het heel gewoon dat boeren het land bewerken onder de windmolens. FOTO HOLLANDSE HOOGTE

Geen moeras of water in Opstalgebied

b Schepen Rob Van de Velde (foto) had ook nieuws voor de be
woners van Berendrecht die de jongste jaren last hebben van wa
teroverlast. “Ik zal niet toelaten dat de Opstalvallei onder water 
wordt gezet”, zei hij. “Er zijn nu al klachten genoeg over onderge
lopen kelders en drassige weilanden. Het grondwaterpeil verla
gen en de polder onder water zetten of er een moeras van ma
ken, kan niet.” De schepen heeft dat ook laten weten aan het Ha
venbedrijf en aan de provincie. 
Van de Velde riep ook op tot een soort van vredespact tussen 
boeren en groene verenigingen. Het is de bedoeling dat de stad 
een oplossing vindt voor de wateroverlast. Natuurcompensatie 
kan voor de schepen. Maar dan wel in overleg met natuurbewe
gingen en de landbouwsector. (sdl)
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