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POLITIE WAARSCHUWT VOOR IERSE

Dakwerkers verdwijne

VERKIEZINGEN
14 OKTOBER

Kraainemse lijst
OPEN wil FDF
buitenspel zetten

REGIO

De Vlaamse eenheidslijst OPEN
wil voor de komende gemeenteraadsverkiezingen samenwerken met de Franstalige partijen
CDH en MR. Enkel zo kan in de faciliteitengemeente de dominantie van FDF worden doorbroken.
De faciliteitengemeente Kraainem 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 gemeenteraadsverkiezingen dan
ook het moment om FDF van haar
troon te stoten. «Daarom nodigen
wij de Franstalige partijen MR en
CDH uit voor een gesprek. Door
met hen samen te werken, hetzij
via een kartellijst, hetzij via afspraken na de verkiezingen, kunnen we de heerschappij van FDF
doorbreken», legt Van Biesen uit.
«En dat is echt wel nodig, want
Kraainem blonk de afgelopen jaren vooral uit door haar non-beleid. FDF heeft als enige doel om
zo snel mogelijk aan te sluiten bij
Brussel. De afgelopen zes jaar is er
dus weinig aandacht besteed aan
de problemen van Kraainem. Zo
werden er nauwelijks openbare
werken uitgevoerd en zijn er nog
steeds geen maatregelen genomen tegen overstromingsgevaar.» De Vlaamse lijst OPEN nodigt daarom morgen iedere inwoner van de faciliteitengemeente uit om te komen discussiëren over de toekomst van hun
gemeente. (KHK)

BRUSSEL

Nieuw ‘Travel Centre’
in Noordstation

Vanaf vandaag kan je in het station Brussel-Noord voor info terecht bij een nieuw ‘Travel Centre’. De infoloketten bevinden
zich in de nieuwe verbindingsruimte tussen de stationshal en
de onderdoorgang richting
Schaarbeek. Er zijn ook nieuwe
sanitaire ruimtes. Het nieuwe
‘Travel Centre’ wil vooral voor een
betere communicatie zorgen tussen de reizigers en het stationspersoneel. De opening van deze
nieuwe verbinding behoort tot
een eerste fase van renovatiewerken aan het station. De werken
worden uitgevoerd in opdracht
van de NMBS. (KHK)

OVERIJSE
Inbraak in woning
Afgelopen maandag werd tussen
8 uur en 12.45 uur ingebroken in
een woning aan de Burgemeester
Taymanslaan in Overijse.

De politie waarschuwt voor malafide dakwerkers. Vorige week liepen al twintig meldingen
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

	
  

De dakwerkers opereren in zowat
de hele regio rond Brussel. Naast
het onderhoud van daken, bieden
ze ook aan om onder meer terrassen of voetpaden te reinigen.
Vaak gaan ze daarbij erg agressief
te werk. Hun achterliggende doel
is mensen oplichten, al zijn er enkele gevallen bekend waarbij de
klus tot een goed einde werd gebracht voor een correcte prijs.
Maar meestal kom je als ‘klant’
bedrogen uit. Zo ook Michel Liesmans (50) uit Zemst. «Vorige
week maandag stond hier plots
een oudere man voor de deur»,
vertelt hij. «Hij vroeg in het Engels
of hij mijn dak mocht ontmossen.
Toen ik hem vroeg wat hij in België deed, zei hij dat de economie
in Ierland, zijn thuisland, niet
goed draaide.»
«Ik probeerde hem af te wimpelen», 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 tegenwoordig niet eenvoudig om een dakwerker vast te leggen. En dus zegde ik toe. Binnen
het uur kwam de oudere man te-

rug met twee werkmannen. Buiten zag ik een aftandse bestelwagen met Ierse nummerplaat
staan, het zag er allesbehalve professioneel 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.
Daarna vroegen ze een voorschot
van 1.500 euro om het nodige
materiaal te kopen. Ik betaalde
cash, nadat afdingen niet lukte.
Ze zouden daags nadien terugkeren en lieten enkel een emmer en
ladder achter.»
«Toen ze niet terugkeerden, probeerde ik hen te bellen op het
gsm-nummer dat ze achterlieten,
maar dat lukte niet. Het begon me
te dagen dat ik opgelicht was. Ik
heb dan de politie gebeld. Vreemd
genoeg belden ze even later zelf

De oplichters begonn
voorschot zag hij ze niet

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

terug met een Nederlands
mer om te zeggen dat ze het
materiaal nog niet gevonden
den. Maar ze zouden zeker t
keren. Ik vermoed dat ze
argwaan wilden wekken.»

JEZUS-EIK

Saxofoon van 10.000 euro gestolen
Dieven stalen in de nacht van
maandag op dinsdag twee
saxofoons uit een wagen die geparkeerd stond aan gemeenschapscentrum de Bosuil in Jezus-Eik. Een van beide instrumenten is maar liefst 10.000
euro waard. «Ik ging de sax halen in Parijs», klinkt het bij
saxofonist Bart Van Beneden.

tionele waarde», zegt Bart. «Ik
ging mijn altsaxofoon halen in
Parijs. Ze maken er daar maar telkens een beperkt aantal van. 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 ik het wil. Dat zorgt voor een
heel persoonlijk instrument.»

«Ik was maandagavond gaan dirigeren voor het harmonie-orkest Zoniëngalm in gemeenschapscentrum de Bosuil», vertelt Bart. «Toen ik na afloop naar
mijn auto liep, stelde ik vast dat
mijn twee saxofoons gestolen
waren uit mijn koffer. De ruit
was ingeslagen. Mijn instrumenten lagen nochtans helemaal niet voor het grijpen.»

Topniveau
Bart heeft zijn instrumenten bovendien dagdagelijks nodig aangezien hij lesgeeft, in een kwartet
speelt en ook deelneemt aan
wedstrijden. «Ik heb wel nog een
oude altsax liggen, maar het zal
even duren vooraleer ik daarmee
opnieuw mijn standaardniveau
bereik, laat staan topniveau voor
wedstrijden. Over enkele maan-

