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Net op tijd voor de feestdagen.
De nieuwe GLK 200 CDI.
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De GLK-Klasse is vanaf nu beschikbaar met de 200 CDI BlueEFFICIENCY motorisatie (105kW/143pk – 2WD) die 

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

elektrisch verstelbare voorzetels, radio-cd met bluetooth, regen- en lichtsensoren, lederen stuurwiel, adaptieve 

demping, 9 airbags, ESP en BAS noodremassistentie. U zou van minder in feeststemming geraken.
! 32.500incl. btw.*

5,8 - 6,3 l/100 km • 153 - 164 g CO2/km
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

*Actie geldig voor particulieren t.e.m. 31/12/2010. Afgebeeld model: ! 36.983,65 incl. btw.

Deman die de
schokkende
beeldenmaakte
van de vluchtelin-
genboot die te
pletter sloeg voor

de kust van het Australische
Christmas Island is de gerenom-
meerde 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

«Ikwerdwoensdag rond zes uur
gewekt door gejoel. Ik dacht aan
late feestvierders,maar trok het
gordijn van mijn hotelkamer
openenzagpalvoormijnbalkon
debootdiebezigwastevergaan.
Dezeewasenormwild. Ikhebde
politie gebeld, maar het duurde
een uur voor er hulp kwam», zei
de man ons gisterenavond van-
uit Perth.
«Ik heb intussen vernomen dat
de radio van het reddingsschip
nietwerkte.Datbevondzichtoe-
vallig ook langs de andere kant
van het eiland. De politie bleek
vervolgens uitgerustmetmega-

foons,nochverrekijkers.»
Christmas Island is een aantrek-
kingspoolvoorvluchtelingenuit
Iran en Irak en Afghanistan. Het
ligt maar op 300 kilometer voor
de kust van Java, waar mensen-
handeltiert. «Normaalkomende
bootjes nooit zo ver als nu.
Patrouilles onderscheppen ze al
veel eerder.Mogelijkwas de be-
manning aangetrokken door de
kerstverlichtingvanonshotel.»

Politieke staart
Mombaerts, die neurobioloog is
en directeur in het Duitse Max
Planck-Instituut, stuurde zijn
beeldennaarTheNewYorkTimes
enTheAustralian. «Indeze tijden

vanWikileaksvondikdatmocht
gezienwordenhoedezeemacht
faalde. Lokalemensen trachtten
te helpen waar ze konden, een
duikersclubgooidereddingsves-
ten,maardewindstondtesterk.
Mensenverdronken.»
Professor Mombaerts is niet
blijvenkijken. «Maareencollega
zagdeboot tot splinters slaanop

de rotsen. Op zijn foto’s zag je
vrouwen met hoofddoek hun
kinderen vastklampen op het
wrakhout.» Het congres waar-
voor 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 lijkenopgevist. «Ennet
voor ik uitcheckte, heeft men
nog twee lichamen geborgen
vandenog zo’n 35 vermisten. Er
arriveerdenookgrotedrommen
journalisten.»
«Dit krijgt hoogstwaarschijnlijk
een politieke staart in Australië.
Maar ik denk dat ik mijn plicht
hebgedaan.»

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

Belgische F-16 botst tegen hoogspanningslijn in Marokko
EenBelgischeF-16-pilootheeft innovember inMarokko tijdenseenvlieg-
oefening een hoogspanningslijn geraakt. Daardoor zaten delen van
MarokkoenAlgerijeeentijdzonderstroom,zomelddenieuwssiteDeWe-
reld Morgen gisteren. De piloot was tijdens een Navo-operatie aan het
oefenenomoplagerehoogtestevliegentoenhijdekabelraakte.Hijkonzijn
toestelwelnogveiligopdegrondzetten. (KS)

Aston Martin koning Boudewijn geveild
De lievelingsauto van koning
Boudewijn, een speciale Aston
Martinuit1955,wordtop5februa-
ri geveild in het Grand Palais in
Parijs. Verwacht wordt dat de old-
timer, 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
PorscheSpydereneenMaserati.

KENO
Trekkingvandonderdag 16december

Winnendenummers
2-3-4-5-6-9-11-15-16
21-33-35-41-52

58-59-62-64-65-66

PICK-3
Winnendenummers
9-5-8 (Onder voorbehoud)
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«Boot verging vlák
voor mijn balkon»

ProfessorPeter
Mombaerts.

Foto Kos

Dedramatische beelden die professorMombaertsmaakte van de ramp. Mombaerts

BELG FILMT VERDRINKENDE SCHIPBREUKELINGEN

Officier weigert bevelen Obama op te volgen
Luitenant-kolonel Terry Larkin is
doorhetkrijgshofvanFortMeade
indeAmerikaansestaatMaryland
schuldig bevonden aan het nege-
ren van bevelen en de weigering
omdeel te nemenaan 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
gevangenisstrafvan3,5 jaar.

JULIAN ASSANGE
VRIJ OP BORG

Naachtdagen indecel isWikileaks-oprichter
JulianAssangeweeropvrijevoeten.EenBritse
rechterverwierphetberoep tegendevrijlating
opborgtochtdatZwedenhadaangetekend.

«Het doet deugd om de frisse
luchtvanLondenweertevoelen»,
zo sprak hij de verzamelde pers
toe vanop de trappen van het
gerechtsgebouw.Assangebetaal-
de een borgsom van 283.000
euro.Derechterschattehetrisico
dat hij zou vluchten laag in,
«omdathijdan inachtingzouda-
len bij zijn fans». De 39-jarige
Australiërmoetwelzijnpaspoort
inleveren en zich dagelijks
meldenbij depolitie. Hij trekt nu
naar het landgoed van Vaughan
Smith, een oud-officier van het
Britse leger en oprichter van een
vereniging voor oorlogsjourna-
listen, inhetoostenvanEngeland.
Daar staat hij onder huisarrest

met elektronische enkelband tot
isbeslistoverzijnuitleveringaan
Zweden. Die rechtszaak vindt
volgendemaandplaats. (KCL)

Foto AFP

LE**

De Ring
vrijdag 17 december 2010

AL HET NIEUWS UIT UW STREEK

VERTEL ONS WAT U WEET!

4545

SMS NAAR 4545
4545@hln.beE-MAIL

HOE  ONS BEREIKEN?

JOUW 
NIEUWS
IN DE 
KRANT

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?

(mail gerust ook foto's)

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

Wij verhuren 
het materiaal!

Leuven  -  T 016 44 17 40
Brussel  -  T 02 242 22 96

www.festarent.com

www.lederkleding.be

ELKE Zondag open
in december: 14u tot 18u

Roeveld 10-12
9320 Erembodegem-Aalst
053/78 10 46
di - woe - do - vrij: 9-12u en 13-18u30 -
Zaterdag: 9u-18u.

Smisstraat 31-35
9100 Sint-Niklaas
03/777 10 69
di - woe - do - vrij: 10-18u30
Zaterdag: 10u-18u.

DIEGEM
Politie betrapt
dieven
De politie heeft eergisteren boe-
ven op heterdaad betrapt terwijl
ze aan het inbreken waren in een
firma op de Woluwelaan in Die-
gem. Toen de dieven de politie-
wagen zagen, vluchtten ze weg
met een donkerkleurige wagen.
De patrouille zette de achtervol-
ging in, maar geraakte de daders
kwijt op De Ring. Op de oprit van
de firma trof de politie vier lap-
tops aan en op de vensterbank
van een verbrijzelde ruit stond
een kluis die de dieven wilden
stelen.(RDK)

MACHELEN
Inbraak in
appartementen
In de Korenbloemstraat zijn in-
brekers binnengedrongen in een
appartementsgebouw. Op het ge-
lijkvloers lukte het de daders niet
een cilinderslot af te breken,
maar in de bovenliggende appar-
tementen geraakten de dieven
wel binnen. De buit is niet be-
kend. (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 ach-
ter de tralies. 
Michel was in 2006 tijdens de
verkiezing van Joseph Kabila Eu-
ropees Commissaris van Ontwik-
keling en Internationale Hulp. De
Waalse politicus pikt de beschul-
digingen niet en diende daarom
een klacht in. Noko Ngele werd
vrijdag gearresteerd, woensdag
werd hij door de raadkamer vrij-
gesproken maar het parket ging
in beroep. Het is nu aan de kamer
van inbeschuldigingstelling om
binnen de tien dagen een beslis-
sing te nemen.

(KVDP)

MACHELEN
Laptop gestolen
Op de Oude Haachtsesteenweg in
Diegem heeft een onbekende da-
der de achterruit van een gepar-
keerd voertuig verbrijzeld. Hij
nam een laptoptas en een laptop
mee uit de koffer.

(RDK)

NIEUW FIETSPUNT AAN BRUSSEL-ZUID
Brussels staatssecretaris voor
Mobiliteit Bruno De Lille en Jan-
nie Haek, gedelegeerd bestuur-
der van de NMBS-Holding, heb-
ben gisteren het fietspunt ge-
opend aan het station van Brus-
sel-Zuid. Het 34ste fietspunt in
België is het vierde Brusselse
fietspunt ondertussen voor even-
veel treinstations: Brussel-
Noord, Brussel-Centraal, Brus-
sel-Luxemburg en nu dus ook
Brussel-Zuid. Het fietspunt
wordt net als de drie andere uit-
gebaat door de vzw CyCLO. Be-
doeling 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)

BRUSSEL

Melissa Lumbroso laat haar fiets repareren door atelierchef
Peggy Daniel-Luquin (rechts). Foto Galicia

ZEMST

SP.A VOERT SCHEPENWISSEL DOOR
Cois Vander Elst (sp.a) heeft gis-
teren zijn bevoegdheden overge-
dragen aan zijn partijgenoot Tim
Borteel. Die wissel was al langer
bepaald, maar werd op de ge-
meenteraad 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 eigen-
lijk 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 gemeente-
raadsverkiezingen verkozen. In
2002 werd ik schepen. Ik ben fier
op wat ik verwezenlijkt heb.
Vooral de wederopstanding van
de compostmeester is een knap-
pe 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-

Kersvers schepen Tim Borteel.
Foto Galicia

leid gaat naar Koen Vandermei-
ren (CD&V), maar ik krijg jeugd-
beleid van Bart Nobels (CD&V) er-
bij. De dossiers van openbare
werken liggen vast. Ik wil een
goede communicatie met de bur-
ger verzekeren. Bovendien wil ik
de jeugd duidelijk maken dat zij
onze gemeente levendig kunnen
maken en niet omgekeerd.» (RDK)

«Burgemeester overweegt ontslag»
Waarnemend burgemeester Ar-
nold d’Oreye de Lantremange
(FDF) weigert commentaar op de
bewering van het Vlaamse ge-
meenteraadslid Luk Van Biesen
(Open Vld) dat hij binnenkort
plaats zal ruimen voor eerste
schepen Veronique Caprasse
(FDF). Het Franstalige Vlaams
parlementslid Christian Van Ey-
ken (UF) bevestigt echter dat de
Lantremange om persoonlijke re-
denen ontslag overweegt.
«Dat Van Biesen beweert dat in
faciliteitengemeenten Wezem-
beek-Oppem en Linkebeek ge-
praat wordt over een andere
voordracht dan de huidige waar-
nemende burgemeesters, is pure
inbeelding. Ook in Kraainem be-
weegt op dit ogenblik niets. In het
leven is echter alles mogelijk», al-
dus de Lantremange. De bewe-
ring dat de Franstalige meerder-
heid in Kraainem eerste schepen
Caprasse zal voordragen als bur-
gemeester, doet hij af als ‘een

goed gerucht’.
Christian Van Eyken nuanceert
echter. «De waarnemende burge-
meester 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 facilitei-
tengemeenten of met benoemd
of niet-benoemd zoals Van Bie-
sen beweert, maar alles met per-
soonlijke, familiale omstandig-
heden. Het is ook nog niet be-
paald op welk moment dit even-
tueel 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, Fran-
çois 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)

KRAAINEM

VIJF BIJKOMENDE EXEMPLAREN TEGEN ZOMER

Extra camera’s op komst
VILVOORDE/MACHELEN

De politiezone Machelen-Vilvoorde (VIMA) gaat
haar bewakingssysteem uitbreiden met vijf ca-
mera’s. In Vilvoorde gaat het om twee camera’s
aan de speelpleinen onder de kanaalbrug, één
aan de dode Zennearm aan het Tuchthuiscom-
plex en één aan de voorkant van het Slachthuis-
plein. In Machelen komt er een bijkomende ca-
mera aan het Dorpsplein. De camera’s zouden
voor de zomervakantie moeten werken. De in-
vestering 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 Leuvense-
straat, op het Rodenbachplein in
Houtem en centraal op het Stati-
onsplein. «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 gedra-
gingen vastgesteld (49), dan vol-

gen moeilijkheden met personen
(34), ongevallen (27), parkeer-
overtredingen (25), slagen (19),
nachtlawaai (16), vechtpartijen
(15), dronkenschap (9) en dief-
stallen met geweld (5).»
«De twee camera’s waar de min-
ste incidenten mee geregistreerd
worden zijn die aan het station in
Diegem en het Rodenbachplein
in Houtem», vervolgt Frits Coe-
nen. «Andere registreren dan
weer tot 100 incidenten per jaar.
Ik heb het dan over die aan de Me-
chelsestraat. Ook de camera aan
het station en het stadhuis ‘sco-
ren hoog’. Wat mij ook verheugt,
is dat we naar 20 procent identifi-

catie van verdachten gaan, waar
dat in 2006 nog maar 10 procent
was. Daarbij wil ik wel benadruk-
ken dat de camera’s ondersteu-
nend werken. We werken niet al-
leen met die beelden, vaak zijn er
toch ook wel meer gegevens be-
schikbaar.»

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

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

«Het systeem moet nu worden
aangepast voor de vijf nieuwe ca-
mera’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. Daarbo-
venop komt nog een onder-
houdscontract voor een periode
van vijf jaar. Dat zou zowat
140.000 euro gaan kosten.

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

Korpschef Frits
Coenen.


