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Bakboord serveert 110
maaltijden per dag
Na De 7 Schaken, De Pollepel en De Foyer opende op
Linkeroever een vierde sociaal restaurant ‘Bakboord’. 110
mensen kunnen dagelijks terecht voor een goedkope, warme
en gezonde maaltijd in de parochiezaal van Sint-Lucas.
●

Bakboord biedt
betaalbaar lekker menu
● Leeftijdsgenoten kunnen
er elkaar ontmoeten
● Sociale restaurants
vervullen behoefte
VA N O N Z E R E DACT R I C E

CHRISTINE DE HERDT
LINKEROEVER De buurtbewo-

ners kunnen hun geluk niet op. Ze
zijn tevreden dat er een sociaal
restaurant is gekomen op Linkeroever waar ze voor democratische
prijzen kunnen smullen van een
heerlijk menu. En vooral, waar ze
leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. ‘Op Linkeroever zijn er veel
eenzame bejaarden, die leven van
een klein pensioentje en behoefte
hebben aan sociaal contact. Tot
voor kort was er weinig of niets’,
zeggen de zusters Ursulinen, verbonden aan de parochie Sint-Anna-ten-Drieën.
Drijvende kracht achter het initiatief is CAS (Culinair Antwerpen
Sociale Economie). De vzw, die
wordt beheerd door het Antwerpse OCMW, staat in voor sociale tewerkstelling in de horeca. Intussen werken er 90 mensen met
weinig kansen op de arbeidsmarkt. Bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Ze koken onder meer voor het personeelsrestaurant van het OCMW, de stadsdiensten in den Bell en de Kubus
van de Permekebibliotheek. Bovendien werken ze in de vier sociale restaurants.
Voor OCMW-voorzitster Monica
De Coninck (SP.A) is de locatie
van Bakboord een logische keuze.
‘Linkeroever heeft veel sociale

Bakboord mikt op een mix van bejaarden, kansarmen en bewoners uit de
betere wijken. © Koen Fasseur

woningbouw, maar nog te weinig
sociale voorzieningen. Daar willen we iets aan doen door in de komende jaren onder andere een
nieuw rusthuis, dienstencentrum
en extra serviceflats te bouwen in
het kader van het IGLO (Intergenerationeel project Linkeroever)’,
zegt De Coninck. ‘Maar we willen
ook in mensen investeren. Niet
minder dan een derde van de bewoners op Linkeroever is ouder
dan zestig jaar. We merken dat ze
vereenzamen en zichzelf verwaarlozen. Het is belangrijk dat
ze gezond eten en dat ze hier aan
een netwerk kunnen bouwen.’
Dat er behoefte is aan sociale restaurants, blijkt uit de cijfers. In
2004 serveerden De 7 Schaken en
De Pollepel samen 28.109 maaltijden, in 2008 waren dat er

52.254. In Foyer De Stroming
werden in 2008 10.193 sociale
maaltijden aangeboden. Gewone
bezoekers tellen voor soep met
hoofdgerecht 7,5 euro neer, zestigplussers 5 euro en kansarmen
met een OCMW-pas 2,7 euro. ‘De
bedragen zijn overal hetzelfde.
Alleen de mensen verschillen’,
vertelt
CAS-directeur
Jan
Van Roie. ‘Met Bakboord mikken
we veeleer op een mix van bejaarden, kansarmen en bewoners uit
de betere wijken.’
Guido De Cock (74) en Christiane
Merckx (70) vinden de nieuwe
plek in elk geval geslaagd. ‘Het is
hier sober, maar gezellig. Ik denk
dat we hier dikwijls zullen komen. De buurt heeft dit nodig,
want er is een tekort aan zulke
eetgelegenheden.’

Dringend gezocht: rattenvanger
Om de rattenplaag in te dijken, zijn er de rattenvangers. De
provincie zoekt nu de geknipte man/vrouw voor die baan.
RANST Sinds 1993 heeft de provincie een aparte dienst voor rattenbestrijding. ‘Normaal heeft elke
gemeente een rattenvanger’, zegt
Eddy Van de Cloot. ‘Wij geven hen
de nodige ondersteuning. De gemeenten kunnen materiaal bij ons
krijgen, we staan hen bij en we
gaan mee op ronde.’
Alleen op woensdag vind je Van de
Cloot en zijn collega Jos Van Gorp
op het provinciaal domein, Piba, in
Ranst. De rest van de week zijn ze
buiten. ‘Als je van de natuur houdt
en graag buiten werkt, is dit een
ideale baan’, zegt Van Gorp. Hij
gaat eind februari met pensioen,
tegen die tijd moet zijn opvolger
zijn klaargestoomd.
Ratten vangen, is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. ‘Ratten zijn

heel intelligente beestjes’, zegt Van
Gorp. ‘Als er eentje in een val zit,
zijn al de anderen gealarmeerd. Ze
kunnen het verband leggen en vergeet het maar dat er nog een zich in
de val waagt. Hetzelfde met gif. Als
een rat van gif heeft gegeten en ze
sterft binnen de twee uur, zullen de
collega’s er niet meer van eten.
Daarom gebruiken we gif waar de
ratten pas na enkele dagen van
sterven. Het gif plaatsen we in plastic buizen met vernauwingen om te
voorkomen dat katten of honden
van het gif zouden eten.’
De domste onder de rattensoorten
is de muskusrat, dan volgt de bruine rat, de primus van de klas is de
zwarte rat. ‘De bestrijding van de
muskusrat gebeurt door de Vlaamse Milieumaatschappij’, zegt Van

de Cloot. ‘Wij concentreren ons op
bruine en zwarte ratten.’
Bruine ratten zitten overal, van de
kelder in een stadswoning tot de afgelegen boerderij op het platteland. Ze eten ook alles, het zijn de
koningen van de vuilnisbakken en
storten. Zwarte ratten voeden zich
uitsluitend met meel en granen.
Die vind je in hoofdzaak op boerderijen. ‘De zwarte rat komt in onze
provincie voornamelijk voor in de
Noorderkempen, op grote vee- en
varkensbedrijven’, zegt Van Gorp.
‘De enige manier om ze weg te krijgen, is hun vluchtweg afsnijden. ’
Dat rattenvangers absoluut nodig
zijn, bewijzen de cijfers. ‘In theorie
kan een koppel ratten binnen het
jaar voor duizend nieuwe ratten
zorgen’, zegt Van Gorp. ‘In de praktijk is het wel minder, maar de
beesten vermenigvuldigen zich in
een razendsnel tempo. ’ (rbm)

Dood
tiener
schokt
Schoten
Een vijftienjarig meisje
dat vorige week vrijdag
werd aangereden toen
ze de Brechtsebaan in
Schoten overstak, is
dinsdagavond
overleden aan haar
verwondingen.
SCHOTEN
De tiener werd
vrijdagnamiddag gegrepen toen
ze de drukke, gevaarlijke
Brechtsebaan in Schoten overstak aan het kruispunt met de
Molenbaan. Het was slecht weer
en het was donker, vertelt Els
Dellafaille van de Schotense politie. ‘Toch was het zebrapad wel
goed verlicht.’ De vrouw die het
ongeval veroorzaakte, was in
shock.
De Elshoutwijk waar het ongeval gebeurde, reageert aangeslagen. Er wordt al langer geklaagd
over het drukke kruispunt, vertelt Hilde Mariën. Mariën is de
voorzitter van het wijkcomité
van de Elshoutwijk. ‘Dat kruispunt is al jaren een doorn in het
oog van de bewoners’, zegt Mariën.
Aan dat kruispunt ligt immers
de bushalte die zowat alle kinderen en jongeren uit de wijk nemen, zegt Mariën. ‘Veel schoolgaande jeugd stapt daar af van
de bus en moet dan de drukke
Brechtsebaan oversteken. Vooral daarom vinden we dat kruispunt zo gevaarlijk.’

Zoevend verkeer

Het drukke verkeer zoeft inderdaad angstvallend snel voorbij
op die Brechtsebaan. Oversteken was gisterenmiddag, op
klaarlichte dag, al geen gemakkelijke opdracht. ’s Avonds als
het donker is, moet het pas echt
gevaarlijk zijn.
‘Al in 2003 vroeg ons wijkcomité
voor het eerst om een aanpassing’, zegt Mariën. ‘We vroegen
om een verkeerslicht met een
drukknop voor als iemand wil
oversteken.’ Voorts hadden de
bewoners graag gezien dat de situatie eenvoudiger wordt gemaakt. ‘Nu zijn er twee zebrapaden vlak na elkaar’, zegt Mariën.
‘We vragen dat er een wordt
weggenomen. Dan is de situatie
al veel overzichtelijker.’
Het gevraagde verkeerslicht
kwam er uiteindelijk niet. ‘Dat
zou het verkeer te veel stremmen’, zegt Mariën. Aanpassingen aan de zebrapaden zijn er
ook niet gekomen.
De gemeenteraad keurde wel extra verlichting goed boven de zebrapaden op het gevaarlijke
kruispunt. ‘Speciale verlichting
die duidelijk maakt dat er een
oversteekplaats is.’
Maar die verlichting staat er nog
altijd niet, hoewel ze al in 2005
werd goedgekeurd. ‘Die verlichting zou er al moeten staan’, zegt
Mariën. ‘Ik vraag me nu ineens
af hoe het komt dat dat niet het
geval is. Het spijt me dat ik niet
op dit dossier ben ingegaan.’ (lej)

PROVINCIE

Forse investeringen
in ‘fiets-o-strades’
De provincie zal fors investeren
in de ontwikkeling van twee fietssnelwegen langs de spoorlijnen
Essen-Antwerpen en AntwerpenMechelen. De totale investering
schommelt rond 16 miljoen euro.
Tegen 2012 wil men de fietssnelwegen klaar hebben.
Hoewel de provincie zelf geen
fietspaden beheert, stimuleert ze
de verdere uitbouw van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk. Jaarlijks besteedt ze
850.000 euro aan de aanleg van
nieuwe fietsinfrastructuur. ‘Omdat veilige, comfortabele en goed
onderhouden fietspaden een absolute noodzaak zijn om meer
mensen op de fiets te krijgen,
schakelt de provincie de volgende
jaren een versnelling hoger en
maakt ze telkens bijna 5 miljoen
euro vrij voor de aanleg van twee
fietssnelwegen’, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Inga Verhaert
(SP.A).
De fietssnelwegen lopen langs
spoorlijn 12 van Essen tot Antwerpen en vanaf het Antwerpse Centraal Station via spoorlijn 25/27
tot in Mechelen. Ze doorkruisen
Essen, Kalmthout, Kapellen, Ekeren, Antwerpen, Berchem, Mortsel, Hove, Kontich, Duffel, SintKatelijne-Waver en Mechelen.
Alle gemeente- en districtsbesturen hebben met de provincie een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Bovendien werd een bestek uitgeschreven voor het ontwerpen en opvolgen van de nog
niet gerealiseerde stukken van de
beide fiets-o-strades.
Ook de Fietsersbond is betrokken
bij het ontwerp. ‘De bond vertegenwoordigt de fietsers. Het is dus
niet meer dan logisch dat hij nauw
wordt betrokken bij de plannen’,
besluit Verhaert. (belga)

PUURS

Viaduct N16 binnenkort
helemaal klaar
Als de weersomstandigheden
geen roet in het eten gooien, wordt
de N16 in Puurs vanaf 18 december
2009 opnieuw volledig opengesteld.
‘Dan zal het verkeer in beide richtingen op de N16 over het nieuwe
viaduct kunnen rijden’, zegt
Els Cools, woordvoerster van de
werkzaamheden. ‘De komende
dagen wordt nog de laatste hand
gelegd aan het nieuwe viaduct.
Eerst wordt het wegdek nog geasfalteerd en tenslotte vindt de finale afwerking plaats om de nieuwe
weg helemaal rijklaar te maken.’
De volgende fase in de werkzaamheden, gaat van start begin 2010.
‘Normaal wordt daar op 4 januari
mee begonnen. Daarbij zullen de
werkzaamheden vooral onder de
brug plaatsvinden. Daar zal namelijk een ovonde worden aangelegd. Op het viaduct zelf zal er
doorgaand verkeer mogelijk zijn.
Daar zal dus nog maar weinig of
geen hinder zijn van de werkzaamheden’, gaat Cools voort.
De hinder zal zich vooral situeren
aan de wegen naar de bedrijven
langs de N16. ‘Die zullen iets meer
hinder ondervinden dan anders,
maar ook die blijft beperkt. Bovendien blijven alle bedrijven gedurende de hele werkzaamheden
bereikbaar. De aannemer heeft
dat met een goede timing en goede
plannen mogelijk gemaakt.’ (lbp)

