ns Vlaams parlee toenmalige SP.
de socialisten in
a hij van 2001 tot
Ternat werd. Tijlegislatuur was

vindt het jammer dat Dielens op
zoek gaat naar andere partijen
om LVB zo van de troon te stoten.
Hij zag met Jean Laiz’n De Backer
en Paul Timmermans ook al twee
andere zwaargewichten vertrek-

nen worden. Maar ik begrijp niet
waarom hij nu gaat ‘shoppen’ bij
andere partijen, waar hij geen enkele affiniteit mee heeft, om een
plaatsje te krijgen. Maar dat is zijn
keuze.»

BRUSSEL

vijver

KOEPELGRAFFITI KOST
BURGERS FIKSE DUIT
De kosten om de graffiti van de
koepel van het justitiepaleis te
verwijderen, worden op
21.596,08 euro geschat.
De koepel van het justitiepaleis
werd in de nacht van 26 op 27 juni
al voor de derde keer beklad. Hoe
de daders in het gebouw raakten,
isnogsteedsnietduidelijk.Erwerden nochtans nieuwe maatregelen genomen om te verhinderen
dat vandalen het gebouw opnieuw zouden betreden. Zo zijn er
verschillende luiken gesloten die
toegang geven tot het buitenplatform rond de koepel en is er langs
de binnenzijde van de koepel een
elektronische toegangscontrole
geïnstalleerd.

aam

De kosten om de graffiti te laten
verwijderen, worden geschat op
21.596,08 euro. «Van de daders is
nog geen spoor, maar indien deze
gevonden worden, moet er gevraagd worden de kosten terug te
betalen aan de overheid», aldus
volksvertegenwoordiger Luk Van
Biesen (Open Vld). «Er zijn voldoende workshops, verenigingen
en samenwerkingsverbanden
tussen gemeenten en graffiti-artiesten waar iedereen zijn artistieke expressie kan uitleven, zonder dat dit de belastingbetaler
handenvol geld hoeft te kosten.»
Na goedkeuring door de Inspectie
van Financiën zullen de werken
starten om de graffiti te verwijderen. (KHK)

urder lichtgewond na zware crash

eenweg in Roosrijdagochtend
nrijding tussen
arbij viel één

omstreeks 9.30
sesteenweg op
eldstraat. Mogerbij het aankoop de steenweg
man die uit de
nove kwam, kon
de wagen van de
r vermijden. Zijn
weggeslingerd
nt van de straat,
en stenen brietand kwam. De
vrouw ging aan
bestuurster van
n, die ook uit de
nove kwam, kon
e remmen gaan
met de monovoman vermijden.
PA

De monovolume van het lichtgewonde slachtoffer staat
zwaar gehavend tegen de stenen brievenbus. Foto Mozkito
Haar wagen kwam ook naast de
weg terecht. De bestuurder van
de monovolume werd lichtge-

wond overgebracht naar het
OLV-ziekenhuis in Aalst.
(TVP)

	
  

