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de waterproblemen. Daarnaast
vallen functies als natuurbele-
ving, sport en spel en trage toe-
gankelijkheid ook in de smaak”,
schetst Kathleen Van Dorslaer,
beleidsadviseur van de provincie
Antwerpen. “Tijdens de infoa-
vond werd dit grotendeels beves-
tigd. Enkel sport en spel kwamen
minder aan bod. De inwoners wil-
len naast een oplossing voor wa-
teroverlast natuur beleven en
liefst al wandelend in een rustige,
veilige en toegankelijke setting.”

Het lokale bestuur is ook gewon-
nen voor deze opties. “Het is de
bedoeling om op de gronden een
trage weg aan te leggen. Zo kan
iedereen vlot de verbinding ma-
ken tussen de Heibergstraat en de
Eikenstraat”, zegt Staf Willem-

klimaatverstoring wisselen inten-
sieve natte periodes zich af met
extreem droge periodes. De over-
heid maakt daarom extra ruimte
voor de opvang van water vrij. 

Om de invulling van het perceel
van twee hectare groot uit te wer-
ken, doen de initiatiefnemers een
beroep op de inwoners. Naast het
invullen van een online enquête
krijgen ze ook de kans om deel te
nemen aan inspraakvergaderin-
gen. Zestig inwoners kwamen op-
dagen op een eerste infoavond in
het nabijgelegen woonzorgcen-
trum Heiberg. 

“De enquête, ingevuld door 127
respondenten, bracht de eerste
verwachtingen en ideeën in
kaart. Het gebied moet in de eer-
ste plaats een antwoord bieden op

De provincie Antwerpen, het lo-
kale bestuur van Beerse en het
Regionaal Landschap Kleine en
Grote Nete maken verder werk
van de realisatie van een overstro-
mingsgebied in de Eikenstraat, op
de gronden Wouters vlak bij de
Laakbeek. De buurtbewoners
kampen bij zware regenval regel-
matig met wateroverlast. Door de

De gronden tussen de Eikenstraat 
en de Heibergstraat in Beerse 
moeten niet alleen een oplossing 
bieden voor wateroverlast. 
Natuur en een wandelpad moeten 
er ook centraal staan. Dat is het 
resultaat van een eerste 
inspraakronde voor de inwoners 
over de invulling van het 
overstromingsgebied.

Overstromingsgebied Eikenstraat krijgt 
op vraag van inwoners ook wandelpad

sens (CDE-Vlim.be), schepen van
Omgeving. “De werkzaamheden
voor de heraanleg van het perceel
zouden volgend jaar starten.”

Inwoners kunnen nog tot dins-
dag 5 november extra ideeën,
suggesties en bedenkingen over

BEERSE 

het overstromingsgebied aanrei-
ken op een ideeënplatform. Op
donderdag 7 november vindt een
nieuwe vergadering plaats om al-
le ideeën te vertalen in ontwerp-
scenario’s. (bvdl)
i laakbeek.bpart.be

Dit perceel van twee hectare groot in de Eikenstraat in Beerse moet 
wateroverlast in de buurt opvangen. FOTO BART VAN DEN LANGENBERGH

De gemeente trakteert alle deelnemers op een vieruurtje. FOTO BVDL

De jeugdverenigingen in Lille 
gaan zaterdag 19 en zondag      
20 oktober opnieuw zwerfvuil 
opruimen. Inwoners die willen 
helpen en zich geroepen voelen, 
kunnen zich bij de actie van de 
jeugdverenigingen aansluiten. 
Vrijwilligers mogen deze week 
zwerfvuilzakken, prikkers en 
handschoenen oppikken in het 
gemeentehuis om zelf aan de slag

te gaan in hun buurt. 
De technische dienst van de ge-

meente pikt het ingezamelde af-
val op. De geïnteresseerden kun-
nen ook op zondag 20 oktober 
om 14u naar de Chirolokalen op 
de Helleweg in Lille komen. Daar 
kunnen ze beginnen met zwerf-
vuil in te zamelen. De gemeente 
trakteert alle deelnemers op een 
vieruurtje. “Het is geweldig dat 

onze jeugdverenigingen mee-
gaan in de strijd tegen zwerfvuil”, 
zegt Chiel Danckers (Groen), 
schepen van Jeugd in Lille. “Deze 
actie maakt niet alleen onze ber-
men proper, maar heeft ook een 
groot sensibiliserend effect. De 
actie maakt duidelijk dat afval op 
straat of in de berm gooien iets is 
wat je gewoonweg niet doet.” 
(bvdl)

Jongeren gaan de strijd aan tegen zwerfvuil
LILLE 

TIELEN, KALMTHOUT 

In september is het museum be-
gonnen aan een nieuwe episode.
Na een jaar van zware verbouwin-
gen, renovatiewerken en het ma-
ken van een gloednieuw strippar-
cours ging het museum officieel
open begin september. Ook in de
zomer kwamen al heel wat bezoe-
kers genieten van het nieuwe par-
cours. Uit de oude benaming Sus-
ke en Wiske Kindermuseum ver-
dween het voorvoegsel van het
laatste woord. Geen toeval, want
het Suske en Wiske Museum mikt
niet alleen op kinderen, maar ook
op andere doelgroepen. 

Lieve Crauwels (45) nam het di-
rectieambt van Philip De Smet
over. Hij begeleidde het museum
door de moeilijke periode van re-
noveren, maar koos daarna voor
een nieuwe uitdaging in de privé-
sector. Lieve Crauwels: “Al twaalf
jaar ben ik aan de slag bij de pro-
vincie als onder meer directeur

van het provinciaal vormingscen-
trum in Malle en als medewerker
van de stafdienst. In die functie
was ik nauw betrokken bij de uit-

werking van het nieuwe strippar-
cours. Toen ik het voorstel kreeg
om de plaats van Philip De Smet
in te nemen, twijfelde ik niet. In

tegenstelling tot mijn voorganger,
die fulltime werkte, is de functie
nu teruggebracht naar een half-
time. Niet onlogisch want de gro-

te verbouwingswerken liggen
achter ons. Daarom blijf ik ook
stafmedewerker.”

Elke werkdag
Haar voornaamste opdracht is

het nieuwe museum en de nieuwe
formule bekendheid te geven en
te introduceren bij het grote pu-
bliek. “In tegenstelling tot vroeger
zijn basisschoolkinderen nu niet
meer de enige doelgroep. Fami-
lies, gezinnen en groepen kunnen
voortaan elke werkdag in de na-
middag en een weekend per
maand bij ons terecht. De oude
studio waar Vandersteen en zijn
team werkten, is volledig hersteld
op de oorspronkelijke locatie.
Vooral volwassenen en striplief-
hebbers vinden hier vanaf 21 ok-
tober hun gading.”

i www.suskeenwiskemuseum.be

Striphelden mikken 
voortaan ook op volwassenen

Lieve Crauwels (45) nieuwe directeur Suske en Wiske Museum

Het Suske en Wiske Museum in 
Kalmthout heropende begin 
september na een grondige 
renovatie. Bijna tegelijkertijd ging 
Lieve Crauwels uit Tielen 
(Kasterlee) op de directiestoel 
zitten ter vervanging van Philip De 
Smet. Die koos voor een nieuwe 
uitdaging in de privésector.
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Lieve Crauwels is de nieuwe directeur van het Suske en Wiske Museum in Kalmthout. FOTO ERIK VANDEWALLE
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“In tegenstelling 
tot vroeger zijn 
kinderen nu niet 
meer de enige 
doelgroep.”


