
	  
VogelbeschermingVlaanderenstaptnaarderechteromtevoorkomendatde60beschermde
boerenzwaluwendie indestallenvandeMolseboerGustaafGeunshuizen,hetslachtoffer
wordenvaneenburenruzie.DeburenvanGeunswillendathijdevliegenopzijnerfverdelgt
enkrijgendaaringelijkvandegemeente.Datzouechternefastzijnvoordezwaluwen.

GrootgelijkBesteGustaaf, ik
geef jegrootgelijk.Wieopdeboeren-
buitenwilwonen,moeterdenadelen
maarbijnemen. Ikvindhetwelerg
dat jeburgemeester jehierinniet
steunt.Wijhebbenookzovandie
buren.Alszemestofhooikunnen
gebruiken,ben jenuttig,maarvoor
derestblijf jeeenbuur/boermeteen
geurtje. Ikhebveel respectvoorhet
werkdat jedoetenvoorhetfeitdat
jenogaandeslagbentop jouwleef-
tijd.HopelijkwintVogelbescherming
Vlaanderendezaakvoorderecht-
bank. Ikduimalvast!
Sandra Verelst, Sint-Amands

Nietzagen Ikbenhetvolledig
eensmet landbouwerGeuns.Wieop
hetplattelandnaasteenboergaat
wonen,moet laternietbeginnente
zagenovervliegenofgeurhinder.
Dat iszoalseengoedkoophuiskopen
inZaventemendanbeginnente
protesterentegenhet lawaaivande
luchthaven.Wemogenblij zijndater
nogboerenzijn.Wieerdeongemak-
jesnietwilbijnemen,moetmaar in
eenstadofdorpskerngaanwonen.
MarcMys, Temse

Terugkeren Ikwoonalveertig
jaar indebuurtvanboerenerven.Dat
geeftdevoordelenvaneenrustig
leven,maarsomsookdeoverlastvan

insecten.Als jedaarniettegenkunt,
moet jemaarterugkerennaarde
stad.Hetverplichtdodenvande
vliegenzoudedoodbetekenenvan
debeschermdezwaluwen,endat
vind ikechtnietkunnen.
André Viville, Brakel

Straffeverdelgers Ikwil
graag ietsverduidelijkenmet
betrekkingtothetartikel ‘Naarde
rechtervoor60zwaluwen’ inde
krantvangisteren. Inhetcitaatvan
deMolserundveehouderGustaaf
Geunsstaatdateenzwaluwjong

150.000vliegen inzijn levenver-
orbert.Het is inwerkelijkheidnog
véélstraffer:eenboerenzwaluwen-
paarheeft150.000vliegennodigom
éénjonggroottebrengengedurende
de17tot24dagendathetzich inhet
nestbevindt.Meestalheefteen
koppeltje4of5 jongen.Datbetekent
ineenperiodevanzo’ndrieweken
dus150.000 insectenxminstens4
jongen=600.000insecten(voorna-
melijkbrom-,stal-enkamervliegen),
zonderde insectenerbij tetellen
waarmeedeouderszichzelfmoeten
voeden.Boerenzwaluwenhebben
doorgaanstwee,somsdrie legsels
perbroedseizoen.Datbetekentmin-
stens600.000 insectenx2 legsels=
1.200.000 insectenperbroedseizoen
perkoppeltje.Circadertignesten in
destallenenschurenvanboerGeuns
betekenendus1.200.000 insecten
x30=36miljoen insecten inéén
broedseizoen!Er isgeenenkel
pesticidedatdaartegenopkan...
JanRodts, algemeen directeur
Vogelbescherming Vlaanderen

TriestTweeënveertig jaaralheeft
GustaafGeunszijnrundveebedrijf
ennuzouhijdiemooie,zeldzame
vogelsniet langermogenlaten
broedenopzijneigendom,waar
zealzo langkomen.Wateentrieste,
verzuurde,dommewereld...Ga
toch ineenstadwonenals insecten
uzostoren, inplaatsvanbijde
boerderijen.
M.Vercruyssen, Vorselaar

«Wie op plattelandwilwonen,

moet tegen vliegen kunnen»

•••eenoude legermakker, JozefCoudron. In1962
was iksoldaat inhetDuitseKassel. Jozefwoonde
indat jaar inHeule(Kortrijk).Straatofhuisnummer
ken ikniet.Graagwilhemnogeenkeerontmoeten.
PolDeBusser,Wilgenlaan3,
2290Vorselaar,0473/931.816

•••rodeactieflapjesvandeJoyvallemelkvooronze
Chirogroep.Bedanktomzeoptesturen!
PieterDebognies,Dorpslaan26,1501Buizingen

••• iemanddiemooiespullenvooreen
rommelmarktgratiswilkomenafhalen in
DeHaan. Ikhebtienbananendozenvol.
0486/69.38.89

•••dechampagnecapsuledieuitgebrachtwerd
metdevermelding ‘Torhout,dorpvandeRonde’.
Jezoumeerveelpleziermeedoen.
BieBiesemans,Drogeweidestraat1,
1741Wambeek

JolienZienebergh,Doelaagstraat10,
3384Glabbeek-Attenrode
Morgenwordtonzezus Jolien18 jaar.
Wijzoudenhaargraagverrassen
metvelekaartjes.Wiehelptmee?
HaarzussenJanaenElena.

PROPAGANDAHetvoorstelommensen
methunenergiefactuurnaarhetgemeentehuis
te latenkomen,doetmijdenkenaandetijddat
dearmenomeenbroodgingenbedelenaande
pastorie.Wehebbendegemeenteéchtniet
nodigvooronzeenergiefactuur. JohanVande
Lanotteendesp.agebruikenditgewoonals
propagandavoordegemeenteraadsverkie-
zingen.Demeestegemeentenhebbenaleen
bergschuld,wiegaatdatextrawerkbetalen?
Roger Verhelst, Brussel

VERANTWOORDELIJKBravovoor
ministerVandeLanottevoorzijnprijspolitiek
inzakeenergie.Maardathijdegemeenten
verplichtompersoneel terbeschikkingte
stellenomburgerstepamperenmetprijs-
advies,dat isdwaas.BurgemeesterGuido
DePadtvanGeraardsbergenmaaktzich
daarterechtdrukom.Opdezemaniergaatde
burgerallesvandeoverheidverwachtenenwil
hijvoornietsnogzelfverantwoordelijkzijn.
René Lenaerts, La Roche-en-Ardenne

HAPJEETENOmopdenieuwingeslagen
weg–laatonshethandjevandeburger
vasthouden–verdertegaan:misschienook
inhetgemeentehuisdevoordeligsteeet-
gelegenhedenindeomgevingpromoten?
Luc Baert, Gent

INTERNETGemeentebesturenmoeten
anderezakendoenvoorhun inwonersdan
degoedkoopsteenergieleveranciervinden.
Iedereenkanspotgemakkelijkdevoorhem
interessantste leveranciervindenvia internet.
Heb jezelfgeen internet ,vraaghetdanaan
je(klein)kindofaaneenbuur.Binnenenkele
klikkenken jehetverdict.
Zohielp ikalmeerderemensenhonderden
euro’s tebesparen.Denieuweleverancier
regeltdeformaliteitenende leveringvan

energiewordtnooitonderbroken.Energie
heeftbijelke leverancierdezelfdekwaliteit,
dusheb jeerallebelangbijdegoedkoopste
tekiezen.Wordwakker,conservatiefVlaan-
deren...
Peter S.

BTWDatdegemeentendebesteenergie-
prijzengaanberekenenvoorwiedatwil,vind ik
eengoedinitiatief.Vooralvoorouderemensen
voorwiehetnietzomakkelijk ligtomdatzelf
tedoenvia internet.Maarwaaromzwijgtde
regeringalsvermoordoverhetaandeelvande
staat indeenergiefactuur?Die21procentbtw,
daarkangemakkelijk10procentvanaf.Van
leverancierkunnenweveranderenwanneer
wewillen,vanregeringniet.
G. Knaepkens, Brecht

GROEPSAANKOOPEindelijkhebben
wedegrootmachtElectrabelaanhetwankelen
gebracht.Electrabeldachtopgewassentezijn
tegendenieuwe,kleinere leveranciers,
maarnietsblijktminderwaar.Steedsmeer
mensenzettenzichoverhunangstomte
veranderenheen. Ikook. Ikhebmijaangesloten
bijdegroepsaankoopgroenestroomengas
indeprovincieOost-Vlaanderen.Wezijnal
met32.000gezinnen.
F. De Cloedt, Merelbeke

NIETVERGETENGoedzo,meneer
VandeLanotte!Nunogdedistributiekostenen
taksenaanpakkenenwezijner.Dievergeten,
zounogalonlogischzijn,aangezienzijhet
grootstedeelvandefactuuruitmaken.
E. DeMulder, Geraardsbergen

SLOKOPBurgemeesterDePadtheeft
gelijkdathijditpamperbeleidaanklaagt.
EnministerVandeLanottewildanweldeheld
uithangen, feitblijftdatdestaatookeen
groteslokop ismetde21procentbtwopde
energiefactuur.
Charly Vanhoof, Borgerhout

VEREENVOUDIGINGGuidoDePadt
isernietvoortevindendatgemeentebesturen
binnenkorthun inwonersmoeten informeren
overdegoedkoopsteenergieleverancier,zoals
JohanVandeLanottebeslistheeft.Hijvindthet
eenmooivoorbeeldvanhet ‘verpamperings-
beleid’vandesocialisten.MochtDePadts
partijgenootVincentVanQuickenborne
destijdsalsministervanAdministratieve
Vereenvoudigingzijnbeloftewaargemaakt
hebbenomeroptoeteziendatdefactuurvoor
gasenelektriciteitduidelijkereneenvoudiger
opgemaaktwerd,danzouditnuallemaalniet
nodigzijn.
DannyVandevijvere, Lauwe

10MilesAlsbewonervande
AntwerpseLinkeroeverben ikblij
dathetsupercircusvande10Miles
weerachterderug is.Tweedagen
langwordende inwonersvan
Linkeroevergegijzeldendienenze
demassahysterieteondergaan.
Persoonlijkheb ikde10Milesdrie
keermeegelopen,dehalvemara-
thonéénkeerendemarathonook
éénkeer.Toenwasallesechter
nogbeheersbaarenwerdende
10Milesendemarathonsopver-
schillendedagengelopen.Nuis
hetevenementtotaaluitzijn
voegengebarstenendientmen
dringendopzoektegaannaar
alternatieven.Eenandere locatie
ofdewedstrijdenweeropsplitsen,
lijkenmijmogelijkeoplossingen.
Zoalshetnuis,kanhetnietblijven.
Watzouergebeurenalserergens
brandontstaatendebrandweer-
wagensnietterplaatsekunnen
geraken?Wiegaatdandeverant-
woordelijkheidopzichnemen?
Wilfried Bracke, Antwerpen

HoofddoekenAmnesty
Internationalklaagtdediscrimi-
natieaanvanmoslimvrouwen
inverbandmetdehoofddoeken.
WeetAmnestynietdatnergens
indeKoranstaatdatvrouwen
eenhoofddoekmoétendragen?
Alszedatdoen, isdatuitvrijewil
enhoevenzedusooknietklagen
datnietelkewerkgeverdatwil
toestaan.
Martin Vandervelde, Mechelen

FrankrijkDeFranstalige
kranten inons landbesteden
meerderepagina’saandepresi-
dentsverkiezingen inFrankrijk.
ElioDiRuposteuntopenlijk
FrançoisHollande.Waarwacht
Walloniënogopomzichaan
tesluitenbijFrankrijk?
Lieven Scheirlinckx, Merchtem

IndexBijalhetgepalaverover
de indexwordendebelangrijkste
slachtoffersvergeten:degepen-
sioneerden.Wijkrijgenaleenvan
de laagstepensioenenvanEuropa
enalsdanooknogaande index
geraaktwordt,wordenwenóg
armer.
Victor De Fleurquin

N-VAMeelijwekkendtoch,die
reactiesvandemeesteN-VA’ers.
Minimaliseren,slachtoffers
uitroepentotkomediantes,
alles inhetbelachelijketrekken...
Watzouhunreactiegeweest
zijn,mochthethiernietover
PolVanDenDriesschegegaan
zijn,maarovereen liberaalof
eensocialist?
K.D.H., Gent

GemeenHumoginggisteren
nogverdermethetpublicerenvan
getuigenissentegenPolVanDen
Driessche. JanAntonissen,chef
reportagevanHumo,zegtnudat
diepublicatienietgebeurdzou
zijnalshijeerderhadgewetendat
VanDenDriesschezichterugtrok
uitdepolitiek.
Ikweetnietofhijhetzelfwel
beseft,maarhiermeegeefthij
tochduidelijk toedatdeheleheisa
gerichtwastegendepolitieke
ambitiesvanVanDenDriessche
endeN-VA,ennietomongewen-
steseksuele intimiteitenaante
klagen. Ikvinddatheel laakbaar
engemeenvanHumo.
Hubert Buysse, Deinze

CanvasAlstrouweCanvas-
kijkervoel ikmesterkontgoocheld.
HetprogrammaReyersLaatvan
LievenVanGilsenTerzakevorige
week,overdevermeendehand-
tastelijkhedenvanPolVanDen
Driessche,warenvaneenniveau
datdeVRTonwaardig is.Vorige
weekmaandagmoestVanGilsals
rechter inspedebeschuldigende
damesopvoeren.Nietdat ikde
eventuelefeitenminimaliseer—
handtastelijkhedenkunnenniet
—maar ikganietakkoordmetde
gevolgdestrategie.Canvas is
geensensatieforum.
VooraldeuitzendingvanReyers
Laatvanmaandag23aprilvond
ikwansmakelijk.Gelukkigheeft
meesterRiederdeenige juistete
volgenwegaangegeven.Ook
FrankVanheckewasgeloofwaar-
dig.Derestvanhetpanelhoorde
eldersthuis. Daaromeenhint
voorLievenVanGils.Volgende
maandstartdenieuwezender
vandeVRT.Hijwordtopvallend
aangekondigdmetversierde
verhuisdozen.Maakerdaareen
vanbuitenvraagopdienieuwe
zenderdenodigezendtijdaan
vooreen laatavondprogramma
oversensatieonderwerpenmet
bijpassendegasten.
B. U., Lichtervelde

WielertoeristenMarcVan
ImpevandeVlaamseWielerbond
wil fluovestjesverplichtenvoor
deeersteende laatstefietservan
eengroepwielertoeristen.
MeneerVanImpeweetduidelijk
nietgoedwaaroverhij spreekt.
Ineengroepwielertoeristen
wordternamelijkvoortdurend,
goedgeordend,vanplaatsge-
wisseld.Hetzounogal lastigzijn
omtelkensbijeen ‘afwisseling
opdekop’ookvanfluovestjete
wisselen. Ikvindditechteen
onbegrijpelijkvoorstel.
C. Brant,Wuustwezel

Samenstelling
Katy Boels &
Ingrid De Vos

«Goed initiatief, al zou lagere btwop

energiefactuur nog veel beter zijn»

De FOD Economie
gaat samen met de
gemeentebesturenalle
Belgen helpen om de
goedkoopste energie-
leverancier te vinden.
«Vanafhalf september
mogen inwoners in
de gemeentehuizen

langskomenmet hun factuur.Wij rekenen
dan uit wat de beste formule is en tonen
hoe je van leverancier kan veranderen»,
zegtminister JohanVandeLanotte.

Op de bladzijde
Dialoog maken we
graag plaats voor

uw mening.
Vermeld altijd uw
naam, adres en

telefoonnummer.
Beëindig uw sms met

uw naam en postcode.

4545@hln.be

4545

02/454 28 31

Het Laatste Nieuws
Dialoog

Postbus 4545
1730Asse

Luc Baert, Gent

Als minister Vande Lanotte dan toch bezig is:

ik zou het wel interessant vinden als men

in het gemeentehuis ook de voordeligste

eetgelegenheden in de regio zou promoten

18 woensdag25april2012

GustaafHendrickx(Ulrike),
Ooievaarstraat22,3300Tienen
Op27aprilwordtonze lieveverzorgsterUlrike
Scheepmans21 jaar.Wijwillenhaargraagverrassen
meteenhelehoopkaartjes. Jemagzenaarboven-
staandadressturen,metdevermelding ‘Ulrike’.
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DE RING

VERKIEZINGEN
14 OKTOBER

Kraainemse lijst
OPEN wil FDF
buitenspel zetten
DeVlaamseeenheidslijstOPEN
wil voordekomendegemeente-
raadsverkiezingensamenwer-
kenmetdeFranstaligepartijen
CDHenMR.Enkel zokan inde fa-
ciliteitengemeentededominan-
tievanFDFwordendoorbroken.

De faciliteitengemeente Kraai-
nem kreunt al zes jaar onder het
bewind van de Franstalige partij
FDF. Volgens fractieleider van de
Vlaamse eenheidslijst OPEN, Luk
Van Biesen, zijn de komende ge-
meenteraadsverkiezingen dan
ookhetmomentomFDFvanhaar
troontestoten.«Daaromnodigen
wij de Franstalige partijenMRen
CDH uit voor een gesprek. Door
met hen samen tewerken, hetzij
via een kartellijst, hetzij via af-
sprakennadeverkiezingen,kun-
nen we de heerschappij van FDF
doorbreken», legt VanBiesen uit.
«En dat is echt wel nodig, want
Kraainemblonk de afgelopen ja-
ren vooral uit door haar non-be-
leid. FDF heeft als enige doel om
zo snelmogelijk aan te sluitenbij
Brussel.Deafgelopenzesjaar iser
dusweinigaandachtbesteedaan
de problemen van Kraainem. Zo
werden er nauwelijks openbare
werkenuitgevoerd en zijn er nog
steeds geen maatregelen geno-
men tegen overstromingsge-
vaar.» De Vlaamse lijst OPEN no-
digt daarom morgen iedere in-
woner van de faciliteitenge-
meente uit om te komen discus-
siëren over de toekomst van hun
gemeente. (KHK)

BRUSSEL
Nieuw ‘TravelCentre’

inNoordstation

Vanaf vandaagkan je inhet stati-
on Brussel-Noord voor info te-
recht bij een nieuw ‘Travel Cen-
tre’. De infoloketten bevinden
zich in de nieuwe verbindings-
ruimte tussen de stationshal en
de onderdoorgang richting
Schaarbeek. Er zijn ook nieuwe
sanitaire ruimtes. Het nieuwe
‘TravelCentre’wilvooralvooreen
beterecommunicatiezorgentus-
sen de reizigers en het stations-
personeel. De opening van deze
nieuwe verbinding behoort tot
eeneerstefasevanrenovatiewer-
ken aan het station. De werken
worden uitgevoerd in opdracht
vandeNMBS. (KHK)

POLITIE WAARSCHUWT VOOR IERSE MALAFIDE WERKMANNEN

Dakwerkers verdwijnen met voorschot

REGIO

De politie waarschuwt voormalafide dakwer-

kers. Vorige week liepen al twintigmeldingen

binnen in de ruime regio over doorgaans Ierse

mannen die aanbieden om daken te ontmossen.

Slachtoffers betaalden al voorschotten, maar

gewerkt werd er niet.

ANNELIES BAETEN & BART KERCKHOVEN

Dedakwerkersoperereninzowat
de hele regio rond Brussel. Naast
hetonderhoudvandaken,bieden
zeookaanomondermeerterras-
sen of voetpaden te reinigen.
Vaakgaanzedaarbijergagressief
tewerk.Hunachterliggendedoel
ismensenoplichten,alzijneren-
kele gevallen bekend waarbij de
klus tot een goed einde werd ge-
brachtvooreencorrecteprijs.
Maar meestal kom je als ‘klant’
bedrogenuit. ZoookMichel Lies-
mans (50) uit Zemst. «Vorige
week maandag stond hier plots
een oudere man voor de deur»,
vertelthij. «HijvroeginhetEngels
ofhijmijndakmochtontmossen.
Toen ik hem vroegwat hij in Bel-
gië deed, zei hij dat de economie
in Ierland, zijn thuisland, niet
goeddraaide.»
«Ik probeerde hem af te wimpe-
len», gaat Michel verder. «Mijn
dak is nog maar net ontmost.
Maar hij bleef vragen om andere
karweitjes. Nu zit ik al een tijdje
met een lek in mijn plat dak en
het is tegenwoordigniet eenvou-
digomeendakwerkervast te leg-
gen. En dus zegde ik toe. Binnen
het uur kwamdeoudereman te-

rugmet tweewerkmannen. Bui-
tenzag ikeenaftandsebestelwa-
gen met Ierse nummerplaat
staan,hetzagerallesbehalvepro-
fessioneel uit. Ze zouden de klus
klaren voor 3.000 euro,wat ik op
zich niet heel duur vond. Voor ik
er erg in had, lag mijn dak open.
Daarnavroegenzeeenvoorschot
van 1.500 euro om het nodige
materiaal te kopen. Ik betaalde
cash, nadat afdingen niet lukte.
Zezoudendaagsnadienterugke-
renenlietenenkeleenemmeren
ladderachter.»
«Toen ze niet terugkeerden, pro-
beerde ik hen te bellen op het
gsm-nummerdatzeachterlieten,
maardat lukteniet.Hetbegonme
te dagen dat ik opgelicht was. Ik
hebdandepolitiegebeld.Vreemd
genoeg belden ze even later zelf

terug met een Nederlands num-
meromtezeggendatzehet juiste
materiaalnognietgevondenhad-
den.Maarzezoudenzeker terug-
keren. Ik vermoed dat ze geen
argwaanwildenwekken.»

Maar ze keerden niet terug. «Ik
hebzenogeenkeeraandelijnge-
had»,aldusMichel. «Toenhadden
ze zogezegd problemenmet hun
auto. Daarna heb ik ze niet meer
gehoord. Ik ben niet alleen het
geld kwijt, maar vrees ook dat ze
hier zullen inbreken. Ze hebben
alle tijd gehad om alles goed te
bekijken.»

Voorzichtig zijn

Naast Michel werden nog ver-
schillende bewoners uit de rui-
me regio benaderd. Daarom
waarschuwen verschillende po-
litiezones nu voor de praktijken.
«We raden de mensen aan om
voorzichtig te zijnwanneer per-

sonen zich aanbieden voor dit
soort karweitjes», zegt Jozef
Koeks van de Beerselse politie.
Ook in deze zonewaren de klus-
jesmannenactief. «Erzittenvaak
oplichters tussen die een voor-
schot vragen, de klus half afwer-
ken en nooit terugkeren. Er is
ook een probleem met de mi-
lieuwetgeving, zeker als ze het
dak ontmossen. Daarvoor moe-
ten speciale procedures gevolgd
wordenenbuitenlandse ‘firma’s’
houden zich daar meestal niet
aan.Het iseenplaagdiesomsop-
duikt en even snel weer ver-
dwijnt. Als de politie gebeld
wordt, zijn ze sluw genoeg om
het elders te proberen.»

Deoplichters begonnen aan de dakwerken bijMichel Liesmansmaar na de betaling vanhet
voorschot zag hij ze nietmeer. Ze verplaatsten zich in een professioneel uitziende bestelwagen

met Ierse nummerplaat (links).Repro’s Galicia

VOOR IK ER ERG IN
HAD LAG MIJN
DAK OPEN.
DAARNA VROEGEN
ZE 1.500 EURO
VOORSCHOT
Slachtoffer
Michel Liesmans

Saxofoon van 10.000 euro gestolen

Dievenstalen indenachtvan
maandagopdinsdag twee
saxofoonsuit eenwagendiege-
parkeerdstondaangemeen-
schapscentrumdeBosuil in Je-
zus-Eik. Eenvanbeide instru-
menten ismaar liefst10.000
eurowaard. «Ikgingdesaxha-
len inParijs», klinkthetbij
saxofonistBartVanBeneden.

«Ikwasmaandagavondgaandi-
rigeren voor het harmonie-or-
kest Zoniëngalm in gemeen-
schapscentrumde Bosuil», ver-
teltBart. «Toeniknaafloopnaar
mijn auto liep, stelde ik vast dat
mijn twee saxofoons gestolen
waren uit mijn koffer. De ruit
was ingeslagen. Mijn instru-
menten lagen nochtans hele-
maalniet voorhetgrijpen.»

Emotionele waarde

Een van beide instrumenten -
dealtsax- is10.000eurowaard.
De andere sax - een sopraan -
kostte 2.500 euro. «Maar meer
danhetgeldiservooraldeemo-

JEZUS-EIK

BartVanBenedenmet de sax
die gestolen is. Foto Galicia

tionele waarde», zegt Bart. «Ik
ging mijn altsaxofoon halen in
Parijs.Zemakenerdaarmaartel-
kenseenbeperktaantalvan.Toen
waren er slechts vier te koop. Ik
liet er zelfs kleine persoonlijke
aanpassingen aan doen. Zo is de
afstelling van de kleppen precies
zoals ikhetwil.Datzorgtvooreen
heelpersoonlijk instrument.»

Topniveau

Bart heeft zijn instrumenten bo-
vendien dagdagelijks nodig aan-
gezienhij lesgeeft, ineenkwartet
speelt en ook deelneemt aan
wedstrijden. «Ik hebwel nog een
oude altsax liggen, maar het zal
evendurenvooraleer ikdaarmee
opnieuw mijn standaardniveau
bereik, laat staan topniveau voor
wedstrijden. Over enkele maan-
denmoet ik optredenophetKla-
ra-festivalennadien iserhetBel-
gisch Nationaal Kampioenschap
in Dinant. Daarvoor moet ik so-
wiesomaandenopvoorhandoe-
fenen.»
Wie iets verdachts heeft opge-

SCHAARBEEK

BrandstichtersBrabantstraat

riskeren 12 jaar cel in beroep

Hetparket-generaal vanBrussel
vordert celstraffenvan10 tot12
jaar tegende tweemannendie
ervanverdachtwordeneenwin-
kel indeBrabantstraat inbrand
tehebbengestoken.De tweePo-
lenkregen ineersteaanlegeen
celstraf van10 jaar.

De Polen stichtten op 9 augustus
2010 brand in een Pakistaanse
kledingzaak in de Brabantstraat
in Schaarbeek. Naast de kleding-
zaak brandden nog vijf andere
huizen af. De twee Polen hielden
steeds vol dat ze de brandmoes-
tenaansteken inopdrachtvande
eigenaar van het pand. Deze zou
eenconflictgehadhebbenmetde
uitbatervandekledingzaak.Ook
beweerdenzebijhoogenlaagdat
zeenkeldebrandzoudenaanste-
ken indien ze garanties hadden
dat er zich geen mensen in het
pand bevonden. In beroep werd
nutochduidelijkheidgeschept in
enkele twistpunten tussen de

verdediging en het parket. Zo
geeft het parket-generaal toedat
er inderdaadgeengewondenvie-
len bij de brand, waardoor deze
verzwarende omstandigheid al
wegvalt. Eerder werd geopperd
dat er misschien krakers in een
vandepandenwaren.

In één gebouw

Daarnaast worden de twee nu
enkel beticht van opzettelijke
brandstichtingindekledingwin-
kel. In eerste aanleg woedde er
nog een hevige discussie of ze
verantwoordelijk gesteld moes-
ten worden voor opzettelijke
brandstichting in één pand dan
wel in de drie panden. «Dit lijkt
me een overdreven vordering»,
reageert Marijn Van Nooten, de
advocaatvaneenbeklaagde,«ge-
let op alle omstandigheden - be-
kentenissen,volledigemedewer-
king,beperktaandeel- lijkt6 jaar
meveel gepaster.»
Uitspraakop23mei. (WHW)

Debrand in2010verwoestte eenwinkel en vijf woningen. Foto Baert

Trommelstokjes wapens in ‘no border’ proces
Twee Engelsen zijn veroordeeld
tot celstraffen van 6 en 12maan-
denmetuitstelwegensverboden
wapendracht en weerspannig-
heid.Hetduo,een19-jarigmeisje
eneen37-jarige justitieassistent,
zou betrokken zijn geweest bij
onlusten aan het vluchtelingen-
centrum 127bis in Steenokker-
zeel. De twee maakten deel uit
van het ‘no border’-kamp aan
Tour&Taxis inBrussel.Op26sep-
tember 2010 hielden linkse acti-
visten een betoging voor het op-
vangcentrum om de twaalfde
verjaardagvandedoodvanSemi-
ra Adamu te herdenken. Hierbij

bekogeldendemanifestantende
politiemetmodderenaardappe-
len.Elf vanhenwerdenuiteinde-
lijk administratief opgepakt. De
politiezelf zettepaardenintegen
demanifestantenmaareenagent
kreeg een schop van één van de
paarden. Grappig detail: één van
detweehadeentrommelbijvoor
de betoging. De trommelstokjes
werden beschouwd als wapens
enbijgevolgwerdhij ookveroor-
deeldvoorverbodenwapenbezit,
tot grote hilariteit bij de sympa-
thisanten van de twee die zich in
dezaalbevonden.

(WHW)

STEENOKEERZEEL

Verkoopsovereenkomst bouw
nieuw ziekenhuis ondertekend

AZJanPortaelsheeftnalangeon-
derhandelingen met Renault de
compromis tot aankoop gete-
kend van de gronden gelegen
achter het station. Binnen tien
jaarwordt deze site de thuisplek
van een nieuw en modern zie-
kenhuis voor de ruimeVilvoord-
se regio.
Het huidige ziekenhuis AZ Jan
Portaels ligt vandaag geprangd
tussen Zeekanaal en het stads-
centrum van Vilvoorde. «AZ Jan
Portaels kreeg budgetten van de
federale overheid om de huidige

site te renoveren en te voldoen
aan de hoge kwaliteitseisen van
een ziekenhuis, in afwachting
van de bouw van een volledig
nieuw ziekenhuis», legt burge-
meester Marc Van Asch uit. «Nu
het terrein is verworven, stellen
weeenarchitect aandie eenont-
werp zal maken van dat nieuw
ziekenhuis.Metdatontwerpdie-
nenwe vervolgens het technisch
financieel plan in bij de Vlaamse
overheid en geven groen licht
voorde start vandebouw.»

(DBS)

VILVOORDE

OVERIJSE
Inbraak in woning
Afgelopenmaandagwerd tussen
8 uur en 12.45 uur ingebroken in
eenwoningaandeBurgemeester
Taymanslaan inOverijse.
De daders stapelden achteraan
de woning tuinmeubelen op el-
kaar en geraakten zo op de eer-
steverdieping.Ze forceerdeneen
raamendrongendewoningbin-
nen. Ze doorzochten alle plaat-
sen en trokken kasten en laden
open. (ABH)

merktmag bellen naar de poli-
tie: 02/769.69.30. Je kan Bart
ook persoonlijk bellen:
0479/38.47.55. (ABH)


