«Boot verging vlák
voor mijn balkon»
BELG FILMT VERDRINKENDE SCHIPBREUKELINGEN
De man die de
schokkende
beelden maakte
van de vluchtelinProfessor Peter
genboot die te
Mombaerts.
Foto Kos
pletter sloeg voor
de kust van het Australische
Christmas Island is de gerenommeerde Belgische professor Peter
Mombaerts. Zijn filmpje van de
ramp ging de wereld rond en zet
intussen politiek Australië onder
druk over hun strenge asielbeleid.
ANNICK DE WIT
«Ik werd woensdag rond zes uur
gewekt door gejoel. Ik dacht aan
late feestvierders, maar trok het
gordijn van mijn hotelkamer
open en zag pal voor mijn balkon
de boot die bezig was te vergaan.
De zee was enorm wild. Ik heb de
politie gebeld, maar het duurde
een uur voor er hulp kwam», zei
de man ons gisterenavond vanuit Perth.
«Ik heb intussen vernomen dat
de radio van het reddingsschip
niet werkte. Dat bevond zich toevallig ook langs de andere kant
van het eiland. De politie bleek
vervolgens uitgerust met mega-

Aston Martin koning Boudewijn geveild
De lievelingsauto van koning
Boudewijn, een speciale Aston
Martin uit 1955, wordt op 5 februari geveild in het Grand Palais in
Parijs. Verwacht wordt dat de oldtimer, in uitstekende staat na een

grondige restauratie van liefst
zeven jaar, tussen 200.000 en
240.000 euro zal opbrengen.
Koning Boudewijn, een fervent
autoliefhebber, bezat ook een
Porsche Spyder en een Maserati.

Belgische F-16 botst tegen hoogspanningslijn in Marokko
Een Belgische F-16-piloot heeft in november in Marokko tijdens een vliegoefening een hoogspanningslijn geraakt. Daardoor zaten delen van
Marokko en Algerije een tijd zonder stroom, zo meldde nieuwssite De Wereld Morgen gisteren. De piloot was tijdens een Navo-operatie aan het
oefenenomoplagerehoogtestevliegentoenhijdekabelraakte.Hijkonzijn
toestel wel nog veilig op de grond zetten. (KS)

Officier weigert bevelen Obama op te volgen
Luitenant-kolonel Terry Larkin is
door het krijgshof van Fort Meade
indeAmerikaansestaatMaryland
schuldig bevonden aan het negeren van bevelen en de weigering
om deel te nemen aan een nieuwe
missie in Afghanistan. De officier
pleittezelfschuldigaanhetweige-

ren om bevelen op te volgen. Die
bevelen waren volgens hem
onwettig omdat ze afkomstig
waren van president Obama, die
volgens hem geen Amerikaan is.
Larkin is een militaire arts met
18 jaar dienst. Hij riskeert een
gevangenisstraf van 3,5 jaar.

De dramatische beelden die professor Mombaerts maakte van de ramp. Mombaerts

foons, noch verrekijkers.»
Christmas Island is een aantrekkingspool voor vluchtelingen uit
Iran en Irak en Afghanistan. Het
ligt maar op 300 kilometer voor
de kust van Java, waar mensenhandel tiert. «Normaal komen de
bootjes nooit zo ver als nu.
Patrouilles onderscheppen ze al
veel eerder. Mogelijk was de bemanning aangetrokken door de
kerstverlichting van ons hotel.»

Politieke staart
Mombaerts, die neurobioloog is
en directeur in het Duitse Max
Planck-Instituut, stuurde zijn
beelden naar The New York Times
en The Australian. «In deze tijden

IK HEB DE POLITIE
GEBELD, MAAR
HET DUURDE EEN
UUR VOOR ER
HULP KWAM

Professor Mombaerts

van Wikileaks vond ik dat mocht
gezien worden hoe de zeemacht
faalde. Lokale mensen trachtten
te helpen waar ze konden, een
duikersclub gooide reddingsvesten, maar de wind stond te sterk.
Mensen verdronken.»
Professor Mombaerts is niet
blijven kijken. «Maar een collega
zag de boot tot splinters slaan op

de rotsen. Op zijn foto’s zag je
vrouwen met hoofddoek hun
kinderen vastklampen op het
wrakhout.» Het congres waarvoor Mombaerts op het eiland
was, legde hij een halve dag stil.
«Mijn collega was te zeer onder
de indruk.»
Er werden 42 vluchtelingen
gered, 28 lijken opgevist. «En net
voor ik uitcheckte, heeft men
nog twee lichamen geborgen
van de nog zo’n 35 vermisten. Er
arriveerden ook grote drommen
journalisten.»
«Dit krijgt hoogstwaarschijnlijk
een politieke staart in Australië.
Maar ik denk dat ik mijn plicht
heb gedaan.»

Na acht dagen in de cel is Wikileaks-oprichter
Julian Assange weer op vrije voeten. Een Britse
rechter verwierp het beroep tegen de vrijlating
op borgtocht dat Zweden had aangetekend.
«Het doet deugd om de frisse
lucht van Londen weer te voelen»,
zo sprak hij de verzamelde pers
toe vanop de trappen van het
gerechtsgebouw. Assange betaalde een borgsom van 283.000
euro. De rechter schatte het risico
dat hij zou vluchten laag in,
«omdat hij dan in achting zou dalen bij zijn fans». De 39-jarige
Australiër moet wel zijn paspoort
inleveren en zich dagelijks
melden bij de politie. Hij trekt nu
naar het landgoed van Vaughan
Smith, een oud-officier van het
Britse leger en oprichter van een
vereniging voor oorlogsjournalisten, in het oosten van Engeland.
Daar staat hij onder huisarrest

met elektronische enkelband tot
is beslist over zijn uitlevering aan
Zweden. Die rechtszaak vindt
volgende maand plaats. (KCL)
Foto AFP
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De Ring

AL HET NIEUWS UIT UW STREEK

Politie betrapt
dieven
De politie heeft eergisteren boeven op heterdaad betrapt terwijl
ze aan het inbreken waren in een
firma op de Woluwelaan in Diegem. Toen de dieven de politiewagen zagen, vluchtten ze weg
met een donkerkleurige wagen.
De patrouille zette de achtervolging in, maar geraakte de daders
kwijt op De Ring. Op de oprit van
de firma trof de politie vier laptops aan en op de vensterbank
van een verbrijzelde ruit stond
een kluis die de dieven wilden
stelen.(RDK)

MACHELEN

In de Korenbloemstraat zijn inbrekers binnengedrongen in een
appartementsgebouw. Op het gelijkvloers lukte het de daders niet
een cilinderslot af te breken,
maar in de bovenliggende appartementen geraakten de dieven
wel binnen. De buit is niet bekend. (RDK)

BRUSSEL

Congolees in cel
voor laster tegen
Louis Michel
Een Congolees die verdacht
wordt van laster en eerroof aan
het adres van de Waalse politicus
Louis Michel (MR) blijft in de cel.
De in Brussel wonende Mariyus
Noko Ngele beschuldigt Michel
ervan «het terrorisme in Congo te
hebben gefinancierd». De man
vindt dat Michel thuishoort achter de tralies.
Michel was in 2006 tijdens de
verkiezing van Joseph Kabila Europees Commissaris van Ontwikkeling en Internationale Hulp. De
Waalse politicus pikt de beschuldigingen niet en diende daarom
een klacht in. Noko Ngele werd
vrijdag gearresteerd, woensdag
werd hij door de raadkamer vrijgesproken maar het parket ging
in beroep. Het is nu aan de kamer
van inbeschuldigingstelling om
binnen de tien dagen een beslissing te nemen.

De politiezone Machelen-Vilvoorde (VIMA) gaat
haar bewakingssysteem uitbreiden met vijf camera’s. In Vilvoorde gaat het om twee camera’s
aan de speelpleinen onder de kanaalbrug, één
aan de dode Zennearm aan het Tuchthuiscomplex en één aan de voorkant van het Slachthuisplein. In Machelen komt er een bijkomende camera aan het Dorpsplein. De camera’s zouden
voor de zomervakantie moeten werken. De investering bedraagt 290.000 euro.
DIMITRI BERLANGER
Het cameraproject loopt sinds
2006. Toen werden er zes stuks in
gebruik genomen. In Machelen
op het De Cockplein en aan het
station van Diegem. In Vilvoorde
op de Mechelsestraat, op de hoek
van Nowélei en de Leuvensestraat, op het Rodenbachplein in
Houtem en centraal op het Stationsplein. «In 2009 zijn er daar
nog eens twee bijgekomen aan de
Parkstraat aan het station en aan
het stadhuis», legt korpschef Frits
Coenen uit.
Voor 2009 heeft Coenen ook de
statistieken ter beschikking. «Het
meest worden verdachte gedragingen vastgesteld (49), dan vol-

gen moeilijkheden met personen
(34), ongevallen (27), parkeerovertredingen (25), slagen (19),
nachtlawaai (16), vechtpartijen
(15), dronkenschap (9) en diefstallen met geweld (5).»
«De twee camera’s waar de minste incidenten mee geregistreerd
worden zijn die aan het station in
Diegem en het Rodenbachplein
in Houtem», vervolgt Frits Coenen. «Andere registreren dan
weer tot 100 incidenten per jaar.
Ik heb het dan over die aan de Mechelsestraat. Ook de camera aan
het station en het stadhuis ‘scoren hoog’. Wat mij ook verheugt,
is dat we naar 20 procent identifi-
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elektrisch verstelbare voorzetels, radio-cd met bluetooth, regen- en lichtsensoren, lederen stuurwiel, adaptieve
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Nieuws uit je dorp,straat,
gemeente? Van je school
of klas, van je vereniging?
Van je sportclub?
Je lokale helden?
ZOU JE HET IN DE
KRANT WILLEN?

HOE ONS BEREIKEN?
SMS NAAR 4545
E-MAIL 4545@hln.be
(mail gerust ook foto's)

***

Groot hulpmiddel
Voor Coenen is de toegevoegde
waarde van de camera’s onmiskenbaar. «Met die extra camera’s

NIEUW FIETSPUNT AAN BRUSSEL-ZUID

(RDK)

garant staat voor een laag verbruik en beperkte CO2-uitstoot. Hij is standaard luxueus uitgerust met o.a. semi-

catie van verdachten gaan, waar
dat in 2006 nog maar 10 procent
was. Daarbij wil ik wel benadrukken dat de camera’s ondersteunend werken. We werken niet alleen met die beelden, vaak zijn er
toch ook wel meer gegevens beschikbaar.»

presteren we beter. Het gaat er
vooral om dat je de openbare
orde beter kan bewaken. De camera’s werken ook preventief
naar misdrijven toe. Het is daarbij
voor ons een groot hulpmiddel
voor het snel inschatten van incidenten of gebeurtenissen. Die
beelden kunnen overigens ook
gebruikt worden in rechtszaken.»
De beelden van de acht camera’s
worden via een draadloos netwerk bekeken in de meldkamer.

«Het systeem moet nu worden
aangepast voor de vijf nieuwe camera’s, ook met het oog op nog
extra uitbreiding in de toekomst.»
De
aanbestedingsprocedure
werd intussen opgestart. Voor de
aankoop van de camera’s en de
upgrade van het systeem is
150.000 uitgetrokken. Daarbovenop komt nog een onderhoudscontract voor een periode
van vijf jaar. Dat zou zowat
140.000 euro gaan kosten.

KRAAINEM

Op de Oude Haachtsesteenweg in
Diegem heeft een onbekende dader de achterruit van een geparkeerd voertuig verbrijzeld. Hij
nam een laptoptas en een laptop
mee uit de koffer.

JOUW
NIEUWS
IN DE
KRANT

Aan de dode Zennearm aan het Tuchthuiscomplex komt een bewakingscamera. Foto’s Lukas
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MACHELEN

4545
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Korpschef Frits
Coenen.

VILVOORDE/MACHELEN

Laptop gestolen

De GLK-Klasse is vanaf nu beschikbaar met de 200 CDI BlueEFFICIENCY motorisatie (105kW/143pk – 2WD) die
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Extra camera’s op komst

(KVDP)

VERTEL ONS WAT U WEET!

Privéfeest? Bedrijfsfeest?
Nieuwjaarsreceptie?
Verenigingsfeest? ...?

Wij verhuren
het materiaal!

VIJF BIJKOMENDE EXEMPLAREN TEGEN ZOMER

DIEGEM

Inbraak in
appartementen

JULIAN ASSANGE
VRIJ OP BORG
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Melissa Lumbroso laat haar fiets repareren door atelierchef
Peggy Daniel-Luquin (rechts). Foto Galicia

Brussels staatssecretaris voor
Mobiliteit Bruno De Lille en Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder van de NMBS-Holding, hebben gisteren het fietspunt geopend aan het station van Brussel-Zuid. Het 34ste fietspunt in
België is het vierde Brusselse
fietspunt ondertussen voor evenveel treinstations: BrusselNoord, Brussel-Centraal, Brussel-Luxemburg en nu dus ook
Brussel-Zuid. Het fietspunt
wordt net als de drie andere uitgebaat door de vzw CyCLO. Bedoeling van de fietspunten is om
de combinatie tussen openbaar
vervoer en de fiets te promoten
en om een extra dienstverlening
te bieden aan de klanten van het
station. Tegelijkertijd creëert het
fietspunt werk voor mensen uit
de sociale economie. (DBS)

«Burgemeester overweegt ontslag»
Waarnemend burgemeester Arnold d’Oreye de Lantremange
(FDF) weigert commentaar op de
bewering van het Vlaamse gemeenteraadslid Luk Van Biesen
(Open Vld) dat hij binnenkort
plaats zal ruimen voor eerste
schepen Veronique Caprasse
(FDF). Het Franstalige Vlaams
parlementslid Christian Van Eyken (UF) bevestigt echter dat de
Lantremange om persoonlijke redenen ontslag overweegt.
«Dat Van Biesen beweert dat in
faciliteitengemeenten Wezembeek-Oppem en Linkebeek gepraat wordt over een andere
voordracht dan de huidige waarnemende burgemeesters, is pure
inbeelding. Ook in Kraainem beweegt op dit ogenblik niets. In het
leven is echter alles mogelijk», aldus de Lantremange. De bewering dat de Franstalige meerderheid in Kraainem eerste schepen
Caprasse zal voordragen als burgemeester, doet hij af als ‘een

goed gerucht’.
Christian Van Eyken nuanceert
echter. «De waarnemende burgemeester van Kraainem heeft mij
laten weten dat hij overweegt om
ontslag te nemen. Deze beslissing
heeft echter niets te zien met de
politieke situatie in de faciliteitengemeenten of met benoemd
of niet-benoemd zoals Van Biesen beweert, maar alles met persoonlijke, familiale omstandigheden. Het is ook nog niet bepaald op welk moment dit eventueel zal gebeuren», aldus Van
Eyken, die voorts bevestigt dat
Veronique Caprasse in dat geval
de Lantremange zou opvolgen.
De niet-benoemde burgemeester
van Wezembeek-Oppem, François van Hoobrouck (MR-libéral)
noemt de aankondiging van Van
Biesen ‘een grote grap’. Van
Hoobrouck kondigde aan dat een
nieuwe kandidatuur van hemzelf
op het geschikte moment zal
worden ingediend. (DBS/ABH)

ZEMST

SP.A VOERT SCHEPENWISSEL DOOR
Cois Vander Elst (sp.a) heeft gisteren zijn bevoegdheden overgedragen aan zijn partijgenoot Tim
Borteel. Die wissel was al langer
bepaald, maar werd op de gemeenteraad nu ook effectief
doorgevoerd.
Cois Vander Elst (59) draait al heel
lang mee in de politiek. «Op mijn
veertiende was ik er al mee bezig.
Mijn ouders gaven me het eigenlijk met de paplepel mee, want
mijn vader was eerste schepen in
Peutie en mijn moeder was actief
in de vrouwenvereniging. In
2000 werd ik bij de gemeenteraadsverkiezingen verkozen. In
2002 werd ik schepen. Ik ben fier
op wat ik verwezenlijkt heb.
Vooral de wederopstanding van
de compostmeester is een knappe realisatie. Momenteel zijn ze
met achttien, terwijl er vroeger
slechts twee waren.»
Tim Borteel wist al in 2006 dat
deze wissel doorgevoerd zou
worden. «Het milieu- en afvalbe-

ELKE Zondag open
in december: 14u tot 18u

Kersvers schepen Tim Borteel.
Foto Galicia

leid gaat naar Koen Vandermeiren (CD&V), maar ik krijg jeugdbeleid van Bart Nobels (CD&V) erbij. De dossiers van openbare
werken liggen vast. Ik wil een
goede communicatie met de burger verzekeren. Bovendien wil ik
de jeugd duidelijk maken dat zij
onze gemeente levendig kunnen
maken en niet omgekeerd.» (RDK)
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