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CC De Factorij is het allernieuwste cultuurcentrum van 
Vlaanderen. Ontdek onze prachtige theaterzaal tijdens 
een van deze voorstellingen!

NIET TE MISSEN IN DECEMBER

WWW.CCDEFACTORIJ.BE
TICKETS  & MEER INFO

IN SPITE OF WISHING 
AND WANTING REVIVAL
Wim Vandekeybus / Ultima Vez
DO 21 DEC 17 | 20U00

AVONDROOD
Lize Spit, Elise Caluwaerts & 
Kim Van den Brempt
VR 22 DEC 17 | 20U00

O.a. deze namen staan in 2018 op ons podium: De Frivole Framboos & 
Brussels Jazz Orchestra, Kommil Foo, Antje De Boeck, Jan Martens, 
Pieter Embrechts, Michael Van Peel, Action Zoo Humain, Dimitri 
Leue, 4Hoog, Abattoir Fermé, Stef Bos, Milo Rau, Theater Stap, …

DINSDAG = FILMDAG
Ontdek het gevarieerde filmaanbod op 
www.ccdefactorij.be

LOVELESS - DI 19 DEC | 20U00

Enkele vrijwilligers verenig-
den zich onder de noemer 
‘Warm Meise’ om een slaap-
plek te geven aan vluchtelingen 
uit het Maximiliaanpark in 
Brussel. Tot maart 2018 zou-
den zo tien tot twintig vluchte-
lingen onder begeleiding van 
twee vrijwilligers logeren in De 
Linde, het complex aan de chiro
in Eversem. 

Het Brusselse burgerinitiatief
‘bxlrefugees.be’ krijgt in Meise 
steun van CD&V in het sche-
pencollege. N-VA is resoluut 
tegen. “Waarom is er een ver-
deelde stemming: vier stem-

men voor en twee stemmen 
(N-VA) tegen?”, vraagt opposi-
tieraadslid Roel Anciaux 
(SP.A-Meise2020) zich af. “Dit 
gaat over mensen die bij vries-
weer buiten slapen. Het is een 
menslievend initiatief. Ik ben 
verbolgen dat niet iedereen dit 
goedkeurt. Als er voor De Linde
een positief brandweerverslag 
en verzekering is, dan moet dit 
kunnen doorgaan. Ik stel daar-

om de vraag op de gemeente-
raad van maandagavond.”

“We gaan in Meise toch geen
opvang organiseren voor men-
sen van wie we de identiteit 

niet kennen”, zegt schepen Jo-
nathan De Valck (N-VA). “De 
mensen in het Maximiliaan-
park in Brussel weigeren om 
hier asiel aan te vragen omdat 
ze naar Groot-Brittannië willen
gaan. Het gaat om mensen die 
in feite ook geen ‘vluchteling’ 
meer zijn, maar ‘illegale tansit-
migranten’, want ze zijn in de 
EU in verschillende landen al 
gestrand, en zijn dus ‘economi-
sche migranten’. Ik wil hen ze-
ker niet stigmatiseren; maar 
voor mij is wel één ding duide-
lijk: als ze asiel aanvragen, krij-
gen ze in ons land opvang en 
basisvoorzieningen. Wat als er 
een Syriëstrijder tussen zit? En 

ik heb het zeker moeilijk met de
verantwoordelijkheid: wat als 
er in dat gemeentelijk gebouw 
iets zou gebeuren? Door op-
vang te voorzien voor illegale 
transitmigranten vergemakke-
lijkt de gemeente mensen-
smokkel en illegale migratie 
met alle daaraan gelinkte pro-
blemen.”

“Het voorzien van opvang
voor illegale (transit)migranten
is geen kerntaak van de ge-
meente”, voegt schepen Paul 
Van Doorslaer (N-VA) daaraan 
toe. “Ik denk nog maar aan sa-
menlevingsproblemen met de 
buren. Wat moeten we doen 
met het politietoezicht, het ge-

voel van onveiligheid, enzo-
voort.”

Burgemeester Jos Emme-
rechts (LB+), die in het sche-
pencollege net als zijn ex-partij 
CD&V, wél voor de opvang 
stemde, doet nog geen uit-
spraak over de kern van de 
zaak. “Ik heb een rapport van 
de brandweer gevraagd en krijg 
dat maandag (vandaag, nvdr.). 
Het zal op het college worden 
besproken.” 

N-VA gaf alvast te kennen dat
er vanavond op de gemeente-
raad een motie komt als het 
college tegen de wil van N-VA 
in toch zou instemmen met de 
opvang. 

Opvang vluchtelingen 
in De Linde 
splijt meerderheid
Mogen tien tot twintig 
vluchtelingen dagelijks 
worden ondergebracht in 
De Linde in Eversem-Mei-
se? Die vraag verscheurt 
de Meisese politiek, die 
vandaag hierover moet be-
slissen. N-VA is resoluut 
tegen, CD&V is voor.

MEISE 

W N-VA-schepenen Paul Van Doorslaer en Jonathan De Valck: “Als het college dit doorduwt, komt er een motie.”
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JONATHAN DE VALCK
N-VA-SCHEPEN

“Ik heb echt een 
probleem met het feit 
dat we hun identiteit 
niet kennen”

N-VA-schepenen: “Opvang migranten 
is geen kerntaak van de gemeente”

MACHELEN

Passagier overleden 
na ongeval op viaduct
In de nacht van vrijdag op zater-
dag is op het einde van het viaduct 
van Vilvoorde op de Brusselse 
binnenring in Machelen een auto 
onder de oplegger van een vracht-
wagen beland. Een 37-jarige man 
uit Brussel liet daarbij het leven. 
Hij zat als passagier in de auto. De 
bestuurder werd gewond naar het 
ziekenhuis overgebracht. Volgens 
de verkeersdeskundige is het on-
geval te wijten aan een combinatie 
van onaangepaste snelheid en wa-
tergladheid. Het was op dat ogen-
blik enorm aan het regenen. De 
vrachtwagenbestuurder had ove-
rigens het ongeval niet opgemerkt 
en was verder gereden via de uitrit 
Machelen.  (amg)

SINT-GILLIS

Politiewagen 
knalt tegen 
betonblok
Op de Charleroise-
steenweg is zater-
dagavond omstreeks 
18.30 uur een poli-
tiewagen tegen een 
betonblok gereden. 
De agent verloor om 
nog onduidelijke re-
denen de controle 
over het stuur en 
knalde tegen het  be-
tonblok. 
Hij bleef wel onge-
deerd, maar de wa-
gen is goed voor de 
schroothoop. 
 (amg) FA
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