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Kraainem
Vlamingen willen
front tegen FDF
In de faciliteitengemeente Kraainem wil de Vlaamse eenheidslijst
Open samen met de Franstalige partijen MR en cdH een front vormen tegen het FDF. Alle inwoners zijn donderdag uitgenodigd op een discussieavond over een eventuele kartellijst. “De voorbije zes jaar werd de
gemeente als het ware bestuurd vanuit het Brussels FDF. Ik weet dat cdH
en MR niet gelukkig zijn met deze situatie. Ik roep hen op tot samenwerking om tot een beter bestuur te komen”, aldus Kamerlid Luk Van Biesen, fractieleider van Open in de gemeenteraad van Kraainem. B
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een rustgevende, troostende kracht
uitstraalt. Onderzoek heeft uitgewe-

eerder gepland. Er bestaat binnen de
regering consensus over de voorstellen, maar die moeten nu nog worden
goedgekeurd door het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). B

In 2008 konden ze in De Kroniek nog juichen na een grote pot.
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Kessels koppel krijgt eerherstel

Uitbaters vrijgepleit
van fraude met loterij
De correctionele rechtbank van
Mechelen heeft de uitbaters
van een krantenwinkel uit
Kessel (Nijlen) vrijgesproken.
Ze werden ervan beschuldigd
een lottowinst in eigen zak
gestoken te hebben.

Justitieminister Annemie Turtelboom (Open Vld). FOTO PHOTO NEWS

16.618 inwoners, in de provincie Henegouwen één rechter per 13.788
inwoners. Henegouwen heeft een
betere startpositie dan Antwerpen,
maar dan nog krijgt het meer mogelijkheden”, klinkt het bij de Vlaamse
rechters.
JDW

De twee riskeerden een gevangenisstraf van zes maanden en een
geldboete van 550 euro. Maar de
rechtbank oordeelde dat er geen bewijs was van bedrieglijk inzicht.
Raoul Hufkens en zijn echtgenote Anouk stonden terecht voor misbruik van vertrouwen van een klant
en poging tot oplichting ten aanzien
van de Nationale Loterij. Hufkens,
de man van de uitbaatster, bood zich
op 30 augustus 2010 aan in het uitbetalingskantoor van de loterij met een
biljet dat 3389,50 euro winst moest
opleveren.
“Ik heb altijd gezegd dat ik het bil-

jet gevonden had en dat niemand het
lootje is komen ophalen. Ik ben blij
dat de rechters dat nu eindelijk hebben ingezien.”
De zaak heeft diepe wonden geslagen. “De winkel was niet meer leefbaar, want zonder loterijproducten
krijg je veel minder klanten over de
vloer. We hebben de zaak moeten
verkopen en hebben er een zware
financiële kater aan overgehouden.
Onze relatie is er zelfs aan kapot gegaan. Bij de Nationale Loterij hebben ze nooit naar ons willen luisteren. Ze zijn simpelweg de terminal
komen ophalen en het was gedaan
met onze winkel. Dat ze ons de kans
niet hebben gegeven om het uit te
leggen, nemen we ze erg kwalijk.”
De nieuwe uitbaters hebben na
een aanvraagprocedure recent opnieuw toelating gekregen om te werken als verkooppunt voor de Nationale Loterij. BEPR, LDN
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