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KALMTHOUT

Opnieuw werken in 
toekomstig 
asielcentrum 
De asbestproblemen in en 
rond het vervallen schoolge-
bouw in Kalmthout waar Feda-
sil 120 asielzoekers wil onder-
brengen, zijn deels van de 
baan. Er kan dus weer gewerkt 
worden nadat burgemeester 
Lukas Jacobs de verbouwing 
had stilgelegd. Hij is nog altijd 
niet te spreken over de aanpak 
van dit dossier op federaal ni-
veau, én wijst met de vinger 
naar de eigenaar. 
Het gebouw aan de Putse-
steenweg dat Fedasil uitkoos 
voor de tijdelijke opvang van 
120 asielzoekers staat al jaren 
leeg en was vroeger een onder-
deel van het ACTA-opleidings-
centrum. Het is een private ei-
gendom, die nu wordt ver-
bouwd om de 120 asielzoekers 
voor een periode van anderhalf 
jaar op te vangen.
Burgemeester Lukas Jacobs 
(CD&V) liet maandag 17 febru-
ari de werken aan het geplande 
asielcentrum stilleggen. Want 
bij controles op het terrein 
hadden gemeentediensten en 
een gespecialiseerde firma as-
best aangetroffen. De gemeen-
te legde daarbij een bodemana-
lyse op alvorens de vervuilde 
site kon worden vrijgegeven.
Na de verdere sanering van de 
grond neemt de gespecialiseer-
de firma nogmaals controlesta-
len in opdracht van de ge-
meente Kalmthout.  (evdw)

HERENTALS 

Kris Van Reusel 
overleden na lange 
strijd tegen ALS

Kris Van Reusel ‘vierde’ in 
november vorig jaar nog dat 
hij precies tien jaar voordien 
voor het eerst merkte dat er 
iets mis was. Het verdict 
luidde: Amyotrofische Late-
rale Sclerose (ALS), een 
ziekte die het zenuwstelsel 
aantast. 
Ondanks die diagnose en zijn 
jarenlange aftakeling bleef 
hij een opgewekte man met 
een voorliefde voor reizen, 
die door zijn immer positie-
ve inzet ook enkele keren het 
gezicht van de nationale 
campagne van de ALS Liga 
werd. 
Maar afgelopen vrijdag ver-
loor de Herentalsenaar op 
46-jarige leeftijd de ongelijke 
strijd tegen zijn ziekte.  (ho)
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Een verkavelingsproject op
het kruispunt van de Ceylon-
straat en de Dwarsstraat,
vormt het punt van discussie.
Concreet gaat het om 22 soci-
ale wooneenheden die de
Molse Bouwmaatschappij er
wil bouwen en 18 bouwgron-
den die een privé-ontwikke-
laar wil realiseren. “We zijn
zeker niet tegen de komst van
een verkaveling of van sociale

woningen, maar het is de om-
vang van het project die ons
zorgen baart”, zegt buurtbe-
woner Guido Cuyvers. “Bo-
vendien is er maar in één
doorgangsweg voorzien, wat
dagelijks tot meer verkeers-
drukte leidt. Terwijl de ver-
kaveling gemakkelijk extra
kan worden ontsloten via
Soef of Molenveld. Sommige
bewoners vrezen ook voor in-
kijk vanuit de kavels in hun
eigen woning, omdat er niet
in een groene buffer is voor-
zien.” 

Project sleept aan

De situatie van de verkave-
ling sleept al enkele jaren aan.
Zo was er in 2018 al een ver-
gunning aangevraagd, maar
door een petitie waarop meer
dan honderd buurtbewoners
hun ongenoegen hadden ge-

uit, viel het project een tijd
stil. Ondertussen loopt er een
nieuw openbaar onderzoek.
“In december heeft de ge-
meente een verkavelingsver-

gunning afgeleverd, zonder
dat wij daarover op de hoogte
werden gesteld. Eind vorige
maand werd het pas bekend-
gemaakt via een geel vergun-
ningsbord, dat dan nog tussen
de bosjes verstopt lag”, zegt
Cuyvers. “Het gebrek aan
communicatie vanuit de ge-
meente over dit project is ook
schrijnend, terwijl er meer

inspraak nodig is voor de in-
woners. Het openbaar onder-
zoek loopt nog iets meer dan
een maand. In ieder geval
gaan we in beroep bij de de-
putatie van de provincie Ant-
werpen.” 

Volgens schepen van Ruim-
telijke Ordening Bert Kenis
(CD&V) wordt er wel degelijk
rekening gehouden met de
buurt. “We hebben de verka-
velaar de nodige voorwaar-
den opgelegd, bijvoorbeeld
rond de inkijk bij de buurt”,
zegt hij. “Dat er maar in één
doorgangsweg voor autover-
keer is voorzien, klopt inder-
daad. Maar dat is ook het ad-
vies dat we van de hulpdien-
s t e n  e n  d e
mobiliteitsdeskundigen heb-
ben gekregen. Daarnaast is er
in een extra doorgangsweg
voorzien voor fietsers en
voetgangers.”

Bewoners van de Ceylon-
straat en Dwarsstraat in 
Balen zijn bezorgd over de 
plannen voor een verka-
veling in hun buurt. Ze 
hebben vooral bezwaren 
bij de omvang van het 
project en het feit dat er 
maar één doorgangsweg 
is. 
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W Deze plek wordt verkaveld, maar buurtbewoners zijn bezorgd over de omvang. 
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tendeels uit de eigen moestuin, 
de melk komt van eigen koeien 
en geiten.” 

De bereiding gebeurt door de lo-
kale jongeren die er in het 
schoolgebouw de vakopleidin-
gen catering en elektriciteit kun-
nen volgen. Er is ieder jaar plaats
voor twee keer twintig studen-
ten. De studenten elektricien 
staan mee in voor de stroom-
voorziening in Green Village, 
terwijl ze ook de zonnepanelen 
op het restaurant en schoolge-
bouw onderhouden. De praktijk-
ervaring doen de hulpkoks op in 
de uitgeruste keuken van het res-
taurant. ”Niemand minder dan 
chef-kok Peter Goossens van 
driesterrenrestaurant Hof Van 
Cleve steunt deze vakopleiding. 
Ter inspiratie hangt zijn foto er 
in de keuken. De opbrengst van 
Green Village wordt bovendien 
gebruikt om de kwaliteit van het 
onderwijs in Sekha te verbete-
ren.”  (ho)

Met haar nieuwste project
Green Village in het Nepalese 
bergdorpje Sekha op 1.200 meter
hoogte slaat de ngo Cunina uit 
Geel drie vliegen in één klap: ze 
zorgt ervoor dat de nieuwe toe-
ristenstromen een comfortabel 
onderkomen vinden, plaatselijke 
jongeren krijgen er een degelijke 
vakopleiding en het dorp is ver-
lost van de geregelde elektrici-
teitsproblemen die in het Hima-
layagebergte vaak voorkomen. 

Het nieuwe complex is vorige
maand tijdens een kleurrijke vie-
ring plechtig ingewijd. Dat ge-
beurde in het bijzijn van stich-

Cunina opent toeristendorp met school en 
restaurant in Himalayagebergte van Nepal
De Geelse organisatie Cuni-
na heeft in het Himalayage-
bergte in Nepal het toeris-
tenverblijf Green Village 
geopend. Daar horen ook 
een nieuw schoolgebouwtje 
met restaurant voor lokale 
studenten bij.

ter-directeur Sophie Vangheel 
van Cunina en een delegatie van 
energiebedrijf Essent. Dat be-
drijf financierde mee de bouw 
van het opleidingscentrum, be-
taalde de zonnepanelen die de 
nodige elektriciteit leveren en 
heeft bovendien nog eens hon-
derd Cunina-petekinderen.

Wandeltoerisme

“Sekha is vanwege zijn prachti-
ge natuur steeds meer in trek bij 
wandeltoeristen en rondtrek-
kende backpackers. Alleen was 
de regio niet uitgerust voor de 
komst van deze groepen toeris-
ten. Daarom bouwde Cunina 
Green Village met acht gezellige 
en comfortabele huisjes. Vervol-
gens kunnen ze aan tafel aan-
schuiven voor een warme maal-
tijd of een verse lunch in het 
Green Village restaurant. De 
producten waarmee de maaltij-
den worden bereid, komen gro-
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De politie
regio Turn-
hout en het
parket zijn
op zoek naar
een man die
op zaterdag
15 februari in
de Kerk-
straat in Tie-
len een
vrouw van haar fiets heeft
getrokken en betast. Het in-
cident gebeurde om 0.45 uur.
De speurders zijn op zoek
naar een blanke jongeman
van ongeveer 25 jaar oud,
tussen 1,85 meter en 1,90
meter groot en opvallend ma-
ger gebouwd. Op het moment
van de feiten had hij een
stoppelbaard en droeg hij een
dun, kakigroen regenjasje en
een donkere trainingsbroek.
(bvdl)

INFO
Tips zijn welkom via het gratis telefoon-
nummer 0800 25 101 of via mail 
opsporingen@politieregioturnhout.be
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Politie zoekt aanrander


