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N-VA-KOPSTUK VOERT KOMENDE DRIE DAGEN GEEN CAMPAGNE

Ben Weyts wordt
vader in volle kiesstrijd
Lijsttrekker en parlementslid Ben
Weyts (39) van N-VA werd gisteren
vader van dochtertje Floor.
In volle kiesstrijd maakt Weyts nog
even tijd vrij om een luier te
verversen. BART KERCKHOVEN
NU WIL IK GEWOON
EVEN GENIETEN VAN
Ben Weyts moest dinsdagavond
MIJN VADERSCHAP
al een debat op Radio 1 afzeggen
BEERSEL/HASSELT

omdat zijn vrouw Marijke Verboven (27) de bevalling voelde
naderen. ‘Jammer want ik zou
een uur lang mogen debatteren
met Carl Devlies van CD&V.
Maar de geboorte van je kind
krijgt natuurlijk voorrang’, vertelt de kersverse vader. ‘We zijn
’s avonds meteen naar het Virga
Jesseziekenhuis in Hasselt gereden waar mijn schoonvader gyneacoloog is. Gisterochtend om
2.30 uur is Floor geboren. Een
prachtig moment.’
Floor is een flinke baby van 3,4
kilogram en is 50 centimeter
groot. ‘De bevalling is uitstekend verlopen en Marijke en
Floor stellen het goed.’
Weyts zit in de laatste rechte lijn
van de verkiezingen en moet nu
noodgedwongen zijn agenda bijsturen. ‘Toen de regering viel en
de datum van de verkiezingen
bekend raakte, wist ik al dat de
kiesstrijd ging samenvallen met
de geboorte want die was uitgerekend voor 10 juni. Marijke verbleef nu een week bij haar ouders in Sint-Truiden om rustig
naar de bevalling toe te leven. Ze
kon de campagnestress missen.’
De geboorte van zijn tweede
kind doet Ben Weyts een stapje

Ben Weyts
Lijsttrekker N-VA

terugzetten. ‘Ik stop even met
campagne voeren en ga nu enkele dagen genieten van het nieuwe vaderschap’, luidt het. ‘Zaterdag ga ik wel nog op pad in
Halle en omstreken. Ik denk
niet dat die paar dagen nu het
verschil zullen maken. Ik ben nu
een jaar volksvertegenwoordiger, ik hoop dat de mensen me
daar op afrekenen en niet op die
drie dagen dat ik er niet ben.’
Zoontje
Ben en Marijke hebben al een
zoontje, Gust (2). Ook hij kwam
op een cruciaal moment voor
Weyts. ‘Toen Gust geboren
werd, zat ik aan de onderhandelingstafel op Hertoginnedal
voor de vorming van een nieuwe
regering’, vertelt hij. ‘Ook toen
heb ik alles moeten achterlaten.
Daags nadien was ik wel terug
op het bureau van de partij.
Maar ik heb maar twee prioriteiten in mijn leven. Dat is mijn familie en de politiek. Ik heb geen
extra mandaten waardoor ik alles eenvoudiger kan plannen.’
Ben Weyts met zijn pasgeboren dochtertje Floor.

WEMMEL/DROGENBOS
SINT-GENESIUS-RODE
Open VLD hengelt in de faciliteitengemeenten in een folder
in het Nederlands, Frans en
Engels naar de stemmen van
‘gematigde Franstaligen die
anders op MR stemmen’.
Blauw, bleu, blue. Zo heet de folder met het logo van Open VLD
en de baseline een nieuwe start /
en avant la musique, die in de zes
faciliteitengemeenten
rond
Brussel wordt verspreid en hengelt naar Franstalige stemmen.
‘Wij brengen deze drietalige folder uit in Kraainem, Wezembeek-Oppem, Wemmel, Drogenbos, Sint-Genesius-Rode en
Linkebeek’, zegt uittredend Kamerlid Luk Van Biesen (Open
VLD). ‘We mikken hiermee op
kiezers met liberale gedachten
én gematigde Franstalige libera-

binnen MR beu
zijn. Ze verwachten in de
eerste plaats
dat de faciliteitengemeenten
goed bestuurd
worden. De federale regering moet een redelijk compromis vinden dat het
Nederlandstalige karakter van
deze gemeenten bevestigt, hoffelijk is voor iedereen die er woont
en de economische samenwerking tussen stad en Rand verbetert, zonder aan de grenzen te
sleutelen.’
‘Wij doen niet mee aan een communautair opbod waar de inwoners van de faciliteitengemeenten de speelbal van zijn’, vervolgt Van Biesen. ‘Samen met
Guy Vanhengel pleit ik voor samenwerking. We zijn tegen extremisten.’

13 JUNI

WE MIKKEN MET ONZE
FOLDER OP
FRANSTALIGE
LIBERALEN DIE HET FDF
BEU ZIJN
Luk Van Biesen
VLD-kamerlid

Kamerlid Bart Laeremans
(Vlaams Belang) schiet met
scherp op de folder van Open
VLD. ‘Daarin pleit Luk Van Biesen in feite voor nieuwe bevoegdheden voor de federale
overheid inzake de faciliteitengemeenten’, vindt Laeremans.
‘Daarmee zet Open VLD de deur
open voor een verschuiving van
de voogdij over deze gemeenten
naar het federale niveau. De liberalen gebruiken in hun propaganda al toegevingen in de zes
faciliteitengemeenten
om

Kanton Halle telt
hoogst aantal
dienstweigeraars
Tweehonderd mensen gaven tot
vandaag gehoor aan een oproep
van de Vlaams Volksbeweging
en het Halle-Vilvoorde Komitee
om zondag niet te helpen in de
kiesbureaus uit protest tegen de
niet-gesplitste kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.
De tweehonderd mensen die opgeroepen waren om te fungeren
als voor- of bijzitter in een kiesof telbureau lieten aan de vrederechter al schriftelijk weten dat
ze zondag 13 juni hun taak niet
zullen opnemen. Ze zeggen niet
te willen meewerken aan verkiezingen die ongrondwettelijk
zijn.
De helft van deze groep dienstweigeraars woont in BrusselHalle-Vilvoorde, de kieskring
waar de problemen zich effectief
situeren.
Het kanton Halle kent met 32
mensen het grootste aantal
dienstweigaars. Daarna volgt
het kanton Meise met 24 dienstweigeraars. In de andere kantons liggen de aantallen beduidend lager.
Of de dienstweigeraars in het
kanton Halle ook de stembusgang bemoeilijken, is nog niet
duidelijk.
Bij de vorige verkiezingen werden dienstweigeraars vrij gesproken. Of dit nu opnieuw het
geval is, valt nog af te wachten.
(IDH)

UITGEVER JEAN-POL VAN HAESENDONCK VERLIEST LEVENSWERK

Waterlek vernielt
unieke muziekcollectie
Muziekuitgever
Jean-Pol Van
Haesendonck zag
gisterochtend zijn
levenswerk vernield
door een breuk in de
waterleiding.
BART KERCKHOVEN

HALLE
Jean-Pol Van Haesendonck
werd gisterenochtend omstreeks 4 uur wakker van een
hels lawaai. ‘Ik besefte eerst niet
wat er gebeurde’, vertelt hij aangeslagen. ‘Tot ik op de benedenverdieping kwam en al het water zag binnen spuiten op mijn
platen en cd’s. Ik heb zo snel mogelijk dozen zitten versleuren
maar ik werd zelf weggeblazen
door de druk van het water. Het
leek wel een waterkanon.’
De brandweer rukte meteen uit
naar de woning van Jean-Pol
aan de Bergensesteenweg maar
ondervond flink wat moeite om
het water af te remmen. Uitein-

delijk kon de watermaatschappij de hoofdkraan afsluiten
maar toen was het al te laat. De
schade is niet te overzien. ‘De
voorraad van mijn uitgeverij is
voor 95 procent vernield. Alles
is vochtig. Er zitten niet alleen
recente uitgaven tussen maar
ook collector’s items van vroeger. Met Boom! Records heb ik
de grootste muziekcatalogus
van Vlaanderen in handen.
Daar zitten grote namen van
toen tussen, zoals Bettie Goes
Green. En onder de merknaam
JP Van breng ik nog vaak nieuw
materiaal uit. Maar ook mijn
persoonlijke collectie is vernield.’
Jean-Pol spreekt van minstens
250.000 euro schade. Naast de
duizenden cd’s en vinylplaten is
hij ook zijn computer en ander
toebehoren kwijt. ‘Ik run ook
een artiestenbureau en ook voor
die activiteit is dat een ramp. Ik
ben mijn volledig klantenbestand kwijt.’
Intussen is de oorzaak van het
lek duidelijk. Vivaqua kwam

IK SCHAT DAT IK
VOOR MINSTENS
250.000 EURO
SCHADE HEB
Jean-Pol Van
Haesendonck

Jean-Pol heeft zijn overgebleven cd’s te drogen gelegd. ©bkh

gisteren om 8 uur ter plaatse om
alles te herstellen. ‘Een deel van
de waterleiding bestaat uit lood.
Dat lood is gescheurd en zo
spoot het water naar binnen. Vivaqua heeft al laten weten dat ik
geen schuld tref. Ik kan alleen
maar hopen op een schadevergoeding.’
Intussen probeert Jean-Pol nog
wat te redden van zijn muziek.

‘Het hele huis staat vol hoezen,
cd’s en platen die liggen te drogen. Maar zelfs als ze droog zijn,
is het niet zeker of ze nog bruikbaar zijn. Ik kan moeilijk cd’s of
vinylplaten met vochtplekken
verkopen. Ik vrees dat ik vanaf
nul zal moeten beginnen. Maar
ik hou me sterk dat het me zal
lukken om alles terug op te bouwen.’
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LIEDEKERKE De wijkpolitie
voerde een controle uit op het
transitverbod voor zware
vrachtwagens op de N207.
Vierentwintig vrachtwagens
werden gecontroleerd en er
werden vijf overtredingen vast
gesteld. (BKH)
HALLE Door een klein lek in de
waterleiding moest de Halse
brandweer gisterenochtend
omstreeks 5 uur uitrukken
naar de Ninoofsesteenweg. Er
sijpelde door het lek een kleine
hoeveelheid water in een kelder. (BKH)
LENNIK In de Kattestraat
brandde dinsdag een tractor
uit. De tractor lekte olie die
vermoedelijk op een heet onderdeel ontvlamde. De bestuurder bleef ongedeerd. (BKH)
LOT In de Beerselsestraat
brandde dinsdagnamiddag
omstreeks 16.30 uur een bestelwagen uit. De chauffeur merkte
dat er rook opsteeg uit het
voertuig en zette zich meteen
aan de kant. (BKH)
GROOT-BIJGAARDEN Dieven
probeerden een venster uit de
poort van een garage aan de
Industrialaan te verwijderen.
Dat lukte niet en de inbrekers
dropen af zonder buit. (BKH)
DILBEEK Onbekenden bekrasten een wagen die geparkeerd
stond langs de Ninoofsesteenweg. De passagiersdeur werd
beschadigd. (BKH)
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DILBEEK

Milieuraad houdt
plantactie met
bodembedekkers

©Yorick Jansens

Liberalen bussen meertalige folders
NOG 3 DAGEN len die het FDF
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Franstalige stemmen te ronselen’, aldus nog Laeremans.
Waardigheid
De Franstalige liberalen van MR
busten gisteren de eerste Franstalige folders in Halle/Vilvoorde. Opmerkelijk daarin is de tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en Franse tekst op de
voorkant.
In de Nederlandse tekst wordt
respect gevraagd voor ‘alle gemeenschappen’, in het Frans enkel voor de ‘waardigheid van de
Franstaligen’.
Verschillende gemeentebesturen plaatsten in hun gemeentehuis een doos waar burgers de
Franstalige folders kunnen insteken. Die folders worden door
de gemeenten teruggestuurd
aan de partijen via ‘port betaald
door bestemmeling’, in de hoop
de Franstalige partijen hiermee
op kosten te jagen. (JHW/RDS)

De milieuraad van Dilbeek organiseert opnieuw een plantactie voor de inwoners. Dit keer
kiest de milieuraad voor een assortiment bodembedekkers omdat het vaste planten zijn die ieder jaar terug komen.
Bovendien krijgt het onkruid
door goede bodembedekkers
ook geen kans meer.
De milieuraad promoot de planten dan ook vooral als ‘werkbesparend’ want mensen die de
bodembedekkers planten hoeven maar twee keer in het voorjaar te onkruid te wieden. De
planten trekken ook nuttige insecten aan die andere schadelijkere diertjes beperken.
Bewoners die de planten bestellen hoeven daarom amper nog
pesticiden te gebruiken. De milieuraad is dan ook van mening
dat de bodembedekkers niets
dan voordelen bieden. De planten kunnen nog besteld worden
tot 15 september en op de plantactiedag op 9 oktober kunnen
ze afgehaald worden.
Meer info over de planten op
www.milieuraaddilbeek.be. De
milieuraad hield rekening met
verschillende factoren zoals de
soort bodem, de vochtigheid, de
lichtinval en de grootte van de
plantplaats. (BKH)
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