
Iedereen doet zijn verhaal  in  Dag Al lemaal

Spaar mee!

Dag Allemaal verwent u ook dit jaar met een gratis 
TV-Partybox gevuld met trendy tapasbordjes, lees-
en speelplezier, lekkere snacks, K3 chips, drankjes en
vele andere lekkere zoetigheden. Helemaal gratis!
Zo wordt een avondje voor de televisie extra gezellig! 
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DE RING

KRAAINEM
Open vraagt extra

gemeenteraad

De Open-raadsleden Luc Tim-
mermans(CD&V)enLukVanBie-
sen(OpenVld)vragenomeenge-
meenteraad in spoedzitting bij-
een te roepen omtrent de over-
stromingen in Laag-Kraainem.
«Voor de derde maal in veertien
dagen staan de straten blank in
Laag-Kraainem»,klinkthet. «Hier
moet iets aan gedaan worden.»
Tijdens de nacht van zaterdag op
zondagstondopnieuwzo’n20tot
30 centimeter water in de Thu-
masstraatenVanHovestraat.Vo-
rige week pleitten verschillende
inwoners voor een onteigening.
Volgens hen moet de gemeente
hun woningen opkopen en van
heeldezoneeenwachtbekkenof
parkmaken.«Eenspoedvergade-
ringmoet de stilstand in dit dos-
sier doorbreken», gaan de raads-
leden verder. «De Franstalige
meerderheidheeftditdossiervijf
jaar laten aanslepen ondanks de
herhaalde voorstellen van de
Vlaamseoppositie.Zosteldenwij
de aankoop voor van het laagst
gelegen pand ‘Vulga Polyester’
om er een vergaarbekken van te
maken,alsookeendoorstortnaar
het natuurbekken in de Molen-
straat. Maar de Franstalige lijst
UNIONdeed niets. Tijdens de ex-
tra-gemeenteraad zal Open haar
voorstel voor de aanleg van een
vergaarbekken herhalen met de
onteigeningenvandelaagstgele-
genpanden.» (JVH)

OVERIJSE
Politiegraveert185fietsen

tijdensGordel

De politie van de Druivenstreek
heeftafgelopenzondagtijdensde
Gordel inOverijse 185 fietsenge-
graveerd. Dat gebeurde in sa-
menwerkingmetdepolitiezones
van Diest en Tervuren. Wie de
gratis graveeractie gemist heeft,
kan nog langskomen op 21 sep-
tember aanhet hoofdcommissa-
riaat inOverijse of op28 septem-
ber op het Gemeenteplein in
Hoeilaart, tussen14en16uur.

(ABH)

HOEILAART
Handtasgestolen

Een 80-jarige dameuit Hoeilaart
is het slachtoffer geworden van
eenhandtassendiefstal. Het inci-
dent gebeurde in de Joseph De-
nayerstraat inHoeilaart.Dedame
was onderweg naar huis toen ze
om 19.37 uur plots in haar rug
werd geduwd. De dief trok daar-
bij haar handtas van haar schou-
der.Devrouwvielopdegronden
raakte gewond aan haar knie en
haarhanden. (ABH)

OVERIJSE
Inbraakinwoning

Er werd ingebroken in een wo-
ning aan de Frans Verbeekstraat
in Overijse. Op de bovenverdie-
ping werd de deur van de slaap-
kamer geforceerd. De ruimte
werdvolledigdoorzocht. (ABH)

NOSSEGEM
Vermassen

verdedigt vrouw die

kunstenaar neerstak

Odile V.C (64) die vrijdag haar
mindervalide man enkele mes-
steken toebracht, wordt bijge-
staan door de bekende strafplei-
ter JefVermassen. «Hetbesef iser
gekomen bij de vrouwvanwat is
gebeurd,» klinkt het bij een me-
dewerkstervanhetkantoor. «Het
isechternooithaarbedoelingge-
weest de man te doden. Het ligt
niet in haar aard. De vrouw is al-
tijd een goed zorgende kleuter-
leidster geweest. Vrijdag was de
spreekwoordelijke druppel die
de emmer na 42 jaar huwelijk
deed overlopen. Dit is een geval
waar het slachtoffer plots de da-
der wordt. De vrouw werd altijd
gekleineerd en haar stoppen zijn
doorgeslagen.» Intussenisslacht-
offerSylvainMeert(63)buitenle-
vensgevaar. Odile V.C. verblijft in
degevangenis vanBrugge. (THV)

Dealer wijst agenten naar
rugzakmet 280 XTC-pillen
Een jongemanuitVilvoorde

zal zichzijn24everjaardag

nog langherinneren.Gisteren

moesthij zichvoordecorrec-

tionele rechtbankvanBrussel

verantwoordenvoorhet inbe-

zithebbenvanmaar liefst280

XTC-pillen.

De feiten deden zich voor op
het festival ‘The Qontinent’ in
Wachtebeke. De jongeman
raakte de eerste dag slaags op
de weide waarop de security
tussenkwam.Bijhet fouilleren
vonden ze niet minder dan
1.500 euro in zijn portefeuille,
wat bij de veiligheidsmensen
meteen argwaan opwekte. De
jongenwerd echter niet opge-
pakt - het op zak hebben van
veel geld is immers geen mis-
drijf - maar de politiediensten
werden wel op de hoogte ge-
bracht aangezien er vermoe-
dens waren dat de man een
dealerzoukunnenzijn.Devol-
gende ochtend werd hij ge-
wekt door enkele politiemen-
senwaarnazijntentdoorzocht
werd. Toen dit gedaan was en
er niks gevonden werd, zei de
jongemanopeenprovocatieve
toon: ‘Moeten jullie mijn rug-
zakdanooknietdoorzoeken?’

Wathij echter domwegverge-
ten was, was dat er 280 XTC-
pillenindezerugzakzaten,die
dan ookmoeiteloos gevonden
werdendoordeagenten.

Voor vrienden

Voor de rechter steldedeman,
die al veroordeeld was voor
eengewapendeovervalopeen
krantenwinkel, dat hij totaal
niet meer wist dat de pillen
zich in zijn rugzak bevonden.
Welbeweerdehij stelligdatde
pillen enkel voor het gebruik
vanhemenzijnvriendendien-
de,kwestievanzijnverjaardag
stevig te vieren. «Als hij geko-
menwasomgeld teverdienen
dan is hij een zeer slechte dea-
ler», stelt zijnadvocaatDimitri
de Beco, «Hij kwam immers
aan met 1.500 euro op zak en
ophet einde hadhij 280 pillen
in zijn rugzak, ik denk dat het
normaal net andersom is...»
Om deze reden en omdat de
Vilvoordenaar op het rechte
pad was - hij had werk en had
gebrokenmethetzwarecrimi-
nele milieu - vraagt de verde-
diging een werkstraf of een
straf met uitstel. Uitspraak
volgtop19september.

(WHW)

VILVOORDE

Vrouw en kinderen ontsnappen uit woning na brandstichting

Eenvrouwenhaar tweekinderenzijn in

denachtvanzondagopmaandag ternau-

wernoodkunnenontsnappenuithun

woning indeHooigaardestraat4 inHou-

temnadateenonbekendebrandhadge-

stichtaandevoordeur.Debewonerswer-

dengewektdoorderookdetectorwaar-

doorzenog tijdignaarbuitenkonden

vluchten.

Het was 00.30 uur toen de rookdetecto-
ren alarmsloegen. «Eerst dacht ik dat het
inbrekerswaren,maartoenikgingkijken,
zag ikoveral zwarte rookendronghet tot
me door dat het aan het branden was»,
verteltbewoonsterHananGazzal. «Ikben
meteen mijn kinderen van negen en elf

Debrandsporenwaren gisteren nog

duidelijk zichtbaar. Foto Lukas

jaar oud gaan wakker maken. De
vlammenwaren gelukkig nog niet zo
hevig zodatwenog langsde trapnaar
beneden konden vluchten. Uiteinde-
lijk zijn we via de achterdeur aan de
keukennaarbuitengelopen.Daarheb
ikmeteen emmers met water gevuld
om het vuur te blussen. Ondertussen
heb ikdebrandweerendepolitiever-
wittigd.»

In shock

De brandweer van Vilvoorde had het
vuursnelondercontrole,waardoorde
schade al bij al nog meevalt. Hanan:
«Het vuur is gelukkig beperkt geble-
ven tot de inkomhal. Daar is wel wat
rook-, brand- en waterschade en ook
de voordeur zal vernieuwd moeten
worden. Verderwerd ookde lantaarn

afgerukt.»
Hanan heeft een vermoedenwie hier
achter zit, maar wil daar voorlopig
niets over kwijt. «Dat zou het onder-
zoek schaden en dat kan niet de be-
doeling zijn. Ik hoop alleen dat ge-
rechtigheidgeschiedtendatdedader
gestraftzalworden.Mijnjongstedurft
nietmeerthuisteslapen.Wezijnalle-
maal in shock. De dader heeft on-
schuldige levens op het spel gezet en
dat is ontoelaatbaar.»
Depolitie is ondertussenmet eenon-
derzoek gestart. «We hebben een
spoor,maarkunnendaarverderniets
overzeggen»,klinkthetbijcommissa-
risStevenDeLuyck.«Aandedeurwer-
den brandversnellers gevonden, dus
alles wijst in de richting van brand-
stichting.» (ABH)

HOUTEM

CARREFOURSITE WORDT HELEMAAL HEROPGEWAARDEERD

Mediamarkt en sportwinkel op komst
ZEMST

Binnen enkele jaren zal Zemst twee grote win-

kels rijker zijn. Projectontwikkelaar Redevco,

dat eigenaar is van de Carrefoursite langs de

Zemstbaan, wil de volledige site heropwaarderen

en verklapt al de komst van een sportwinkel en

eenMediamarkt of Saturn. Ook Bricomag uit-

breiden en het volledige parkeerterrein wordt

vernieuwd. Vermoedelijk starten de werken bin-

nen een tweetal jaar.

ROBBY DIERICKX

De Carrefoursite, die de officiële
benaming Retailpark Redevco
draagt en zowel op de grondge-
bieden van Zemst als Mechelen
ligt, werd zo’n veertig jaar gele-
den gebouwd en de projectont-
wikkelaar acht de tijd rijp om de
site volledig onderhanden tene-
men. «Om dergelijke sites leven-
dig te houden, dient men regel-
matigveranderingendoortevoe-
ren», maakt Filip De Bois van Re-

devco duidelijk. «Bijna veertig
jaarnadebouwvandezesite zijn
veranderingen welgekomen. Zo
wetenweal langerdatBricohaar
vestigingwiluitbreiden,wantzo-
wel in de zomer als in de winter
moetenbepaaldeartikelenineen
tentnaastdewinkelgestaldwor-
den.»

Nieuwewinkel

BehalvedeuitbreidingvandeBri-
co-winkel plant projectontwik-
kelaar Redevco ook twee nieuwe

winkelsopdesite:eensportwin-
kel en eenMediamarkt of Saturn
(beide winkels zijn van dezelfde
keten, red.). «Om welke sport-
winkel het gaat, kan ik nog niet
zeggen», laat Filip De Boisweten.
«Hetkloptdatereenmultimedia-
winkel komt, maar ook daar kan
ik niets meer over zeggen. Of dit
eengevolg isvaneenvraagvande
lokale bevolking? Het bleek uit
enquêtes bij Carrefour dat de
komst van deze twee winkels
goed ontvangen zou worden bij
de inwoners van Zemst en om-
streken.»
De komst van de twee nieuwe
winkels zal ongetwijfeld meer
volknaardesite lokken.«Daarom
wordt het volledige parkeerter-
rein heraangelegd. Er zullen ook
meer parkeerplaatsen komen,
maar van het juiste aantal heb ik
geen weet. We zijn momenteel
trouwens ook in gesprekmet het
Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV)endegemeenteZemstom
de verkeerssituatie ter hoogte
van de in- en uitritten van het
complexteverbeteren.Uitdiege-
sprekken zal moeten blijken hoe
de veiligheid voor demensendie

Er komenwinkels bij op deCarrefoursite. Foto Galicia

hier komenwinkelen geoptima-
liseerdkanworden.»

Vergunningen

Opwelketermijnallesklaarmoet
zijn,konFilipDeBoisnognietbe-
kendmaken. «Momenteel wor-
den alle vergunningen aange-
vraagd en dat zijn er heel wat.
Mogelijkkunnenwevolgendjaar
of het jaar nadien startenmet de

werken, die wel wat hinder met
zichmeezullenbrengen.Tochzal
alles gedaan worden om de hin-
der voor dewinkels te beperken.
Winkelen moet tijdens deze in-
grijpende werken namelijk nog
mogelijk zijn», besluit Filip De
Bois.
Mediamarkt wenste nog niet te
reageren omdat «dit project nog
ineenembryonale fase zit».

DeCD&V-militanten trokken de aandachtmet hun ludieke go-cartactie. Foto Lukas

CD&VVlaams-Brabantheeft in

Grimbergeneen ludiekeactiege-

voerdvoorduurzamemobiliteit

inhetkadervandeherinrichting

vandeRingrondBrussel.

Gelet dat Grimbergen, als ge-
meentenaast deRing, demobili-
teitsproblemen zeer goed voelt,
was het vanzelfsprekend dat de
actie daar plaatsvond. 20 CD&V-

mandatarissen uit Vlaams-Bra-
bant, burgemeesters en lokale
schepenen namen plaats op een
langego-cartendoorkruistenhet
centrumvandegemeente.
«DeRingrondBrussel iseenvoor-
beeldvaneenscheefgegroeidesi-
tuatie die je nog moeilijk duur-
zaam en leefbaar kan noemen»,
steltTomDeSaegher,provinciaal
voorzitter CD&V Vlaams-Bra-

bant. «Dezesituatiemoetverhol-
pen worden, en daarom starten
we een meerjarencampagne op
basis van een duidelijk stand-
punt, hebben we een website
ontwikkeld,eencharterenactie-
materiaalomaanzoveelmogelijk
mensenduidelijk temakenwaar
het CD&V om te doen is.»
www.ringmobiel.be

(DBS)

GRIMBERGEN

CD&V’ers in go-cart willen Ring
in beweging krijgen


