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BOUWPROMOTOR GEEFT WAGEN AAN KOPERS APPARTEMENTEN
Wieopzoekgaatnaareenap-
partementéneennieuwewa-
gen,moetdezerdagen inSint-
Jans-Molenbeekzijn.Opde
hoekvandeDubois-Thorn-
straatendeGentsesteenweg
wordenmomenteel apparte-
mentenverkochtenkopers
krijgenereenwitteCitroënC1
terwaardevan8.000eurobij.

Het isbouwpromotorLimbouw
die immobiliënmakelaar R&G
Invest inschakeldevoordeactie.
«Sinds eind juni krijgt iedereen
die een appartement met drie
slaapkamers in het apparte-
mentscomplex koopt, er een
wagen van 8.000 euro bij», zegt
Sophie Goeminne van R&G In-
vest. Of de actie goed loopt, kan
men ons niet zeggen. Feit is dat
devoorbijemaandenactiefnaar
kopers gezocht werd en dat 45
procentvandeappartementen,
waarvan het goedkoopste
204.000eurokost,nognietver-
kocht werd. Bij R&G Invest had
men geen zicht op het exact
aantal verkochte wagens. «Juli
wasnietaltebest,maardat is lo-
gischwantdandenkendemen-
sen alleen aan vakantie. Sinds
beginaugustuskrijgenwedage-
lijks wel één à twee aanvragen

SINT-JANS-MOLENBEEK

Wie een van deze appartementen koopt, krijgt er een auto bij.
Foto Galicia

binnen.Hoeveelerdanexacttoe-
happen,weet ikniet.»

Reputatie
Dat de actie net in Sint-Jans-Mo-
lenbeek,waarregelmatigberich-
ten over gewelddelicten de kop
opsteken, plaatsvindt is volgens
Sophie Goeminne toevallig. De
actie zou niets te maken hebben
met die negatievere berichtge-
ving. «De bouwpromotor heeft
ons ingeschakeldendandoenwij
gewoon wat er ons gevraagd

wordt», klinkt het. «In het ver-
ledenhebbenwehetzelfdeook
voor andere promotoren ge-
daan.Het is trouwens de ideale
periode voor deze actie. Be-
schouwhet als de koopjesperi-
ode.»

Prijsvermindering
Nogdit: Indiendekopervaneen
appartement de wagen niet
wenst,wordt dewaarde van de
auto, zo’n 8.000 euro, van de
verkoopprijsafgetrokken. (RDK)

RuwbouwOCMW-rustoord
doorstaat ‘scheepsdoop’

DenieuwbouwvanOCMW-
rustoordTrappeniers inZaven-
temheeftgisterende ‘scheeps-
doop’doorstaan.

Injanuariwerdhetstartschotvan
de werken aan het OCMW-
rustoordlangsdeHenneaulaanin
Zaventem gegeven. Acht maan-
den later is al een gebouw van
drie verdiepingen opgetrokken.
«Vandaag ishetdanookhet idea-
lemoment omde eerste steen te
leggen», zegt OCMW-voorzitter
LieveWierinck (OpenVld). «Om-
dat we niet echt van een eerste
steenlegging kunnen spreken,
kozenwe ervoor omde scheeps-
doop tehouden.»Waaropburge-
meesterFrancisVermeiren(Open
Vld) de champagnefles, na de
vierde poging weliswaar, stuk
wist te slaan op één van de mu-

ren.
«Deruwbouwdewehiernuzien,
werdopdeplaatsvanhetvroege-
re administratieve gebouw van
het OCMWen een klein gedeelte
vanhet rustoord gebouwd», gaat
LieveWierinck verder. «Vermoe-
delijk worden alle werken eind
juni volgend jaar afgerond. Na-
dienkunnendebewonersvande
huidigeA-vleugelverhuizennaar
de nieuwbouw. Vervolgens
breektmendeA-vleugel af,waar
37 eenpersoonskamers, badka-
mers, een animatieruimte, een
kinesitherapieruimte en grote
zithoeken in de plaats komen.
Ook komen de burelen in dit ge-
bouw.Allewerkenmoetenbegin
2015klaar zijn.»
De kostprijs bedraagt ruim 18
miljoeneuro.Degemeentekrijgt
wel eendeel subsidies. (RDK)

ZAVENTEM

BurgemeesterVermeiren voert de scheepsdoop uit in gezel-
schap vanOCMW-voorzitter LieveWierinck. Foto Galicia

WIELRENNER FAVORIETVOOR GOUD OP PARALYMPICS

Kris Bosmans op weg naar medaille

OVERIJSE

De komende twee weken zal heel Overijse sup-
porteren voor Kris Bosmans. De 32-jarige wiel-
renner, die op zijn 18de werd getroffen door een
hersentrombose, vertegenwoordigt ons land op
de Paralympics in Londen tijdens het baanwiel-
rennen en de wegrit. Aanmotivatie ontbreekt
het de wielrenner alvast niet. «Mijn ambitie is
ommet eenmedaille huiswaarts te keren.»

KENNY HENNENS

De kans is groot dat Overijse zich
op zes september mag opmaken
voor een heus titelfeestje, want
als het aan wielrenner Kris Bos-
mans ligt, maakt hij die dag veel
kansomdeolympischewegritop
zijn naam te schrijven. Gisteren
vertrok hij met steile ambities
naar zijn eerste Paralympics in
Londen. «Op 30 en 31 augustus
doe ikmee op de piste tijdens de
één kilometer en de achtervol-
gingomervaringoptedoen»,ver-
telt Bosmans. «Maar het grote
moment is natuurlijk de olympi-
sche wegrit op zes september. Ik
ben een renner van het klassieke
type met een goeie sprint in de
benen. In junibenikhetparcours
al eens gaan verkennen en het
was een echte revelatie. Het zal

eenzwareintervalwedstrijdwor-
denmet korte hellingen endat is
echt op mijn lijf geschreven. Er
zijn natuurlijk ook andere favo-
rieten,maarmijnplannetje isom
henindegatentehoudenomdan
hopelijk met een select groepje
naardeeindstreep te rijden.»
Eén ding staat vast: het vertrou-
wen bij Bosmans kan niet stuk.
Nochtans heeft het leven en de
sportcarrière van de wielrenner
even aan een zijden draadje ge-
hangen. «Op mijn 18de ben ik
door een hersentrombose volle-
digverlamdgeraaktaanmijn lin-
kerkant en kon ik zelfs even niet
meerspreken», aldusdeOverijse-
naar. «Ik heb toen twee jaar niets
meer gedaan. Ik zagmezelf nooit
meer fietsen toen ik plots een re-
portage van Belga Sport zag over
JanBoyen,dietijdensdeParalym-

picsvanPeking2008inhetbaan-
wielrenneneenzilverenmedaille
had gewonnen. Dankzij die uit-
zendingbeniktewetengekomen
dat mensen met mijn handicap
toch aan wedstrijden kunnen
deelnemeneninaanmerkingko-
menvooreentopsportstatuut. In
2009 ben ik dan terug beginnen
fietsenopBelgischebodem.Vorig
jaar werd ik zelfs wereldkampi-
oen in het Deense Roskilde en

kreeg ik steun van Topsport
Vlaanderen, zodat ik in Londen
als één van de favorieten aan de
start kom.»

Herkend
Als het van de Overijsenaren af-
hangt, komt Bosmans alvastmet
de gouden medaille naar huis.
Dankzijeengroteaffichecampag-
nemeteenbanneraanhetzwem-
bad en affiches die het straat-

beeld opvrolijken met de slogan
‘Overijse duimt voor Kris’, steu-
nen ook zij de atleet. «Het is fan-
tastisch wat de gemeente en de
inwoners allemaal voor mij
doen», zegt Kris blij. «Toen ik de
afgelopenwekenaanhet trainen
was in het dorpwerd ik voortdu-
rend herkend op straat. De leuke
reacties van de mensen motive-
ren mij nog meer.» De Paralym-
pics startenop29augustus.

KrisBosmans vertrok gisteren naar deParalympics in Londen. Foto Baert

Rechtszaak Scientastic uitgesteld
De rechter heeft de zaak van het
wetenschapsmuseum Scientas-
tic uitgesteld naar mei volgend
jaar. Het museum onder het
Beurspleinwil daar nog totmid-
denvolgend jaarblijven,maarde
MIVB wil dat het museum al be-
gin september de deuren sluit
wegens de geplande renovatie-
werken van het metrostation
Beurs. «We hoopten op tijdelijke
maatregelen, maar tot onze spijt
komt de beslissing er pas in juni
2013», laat oprichter Baudouin
Hubertweten.«Ikhoopalvastdat

hetmuseumkanblijven. Zo niet,
wil ik gecompenseerd worden
voorhetverlies.Maarikzougraag
rondde tafelwillenzittenmetde
Brusselseregering,hopelijkkomt
er dan nog iets uit de bus. Eén
ding is zeker, hetmuseumzal ze-
keropenblijventotzondag2sep-
tember. Laat ons hopen dat er de
volgende dag geen bulldozers
voor de deur staan.» Het weten-
schapsmuseum Scientastic is al
sinds 1994 gevestigd in het me-
trostation Beurs en ontvangt
jaarlijks50.000bezoekers. (KHK)
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Verdachte
roofmoord blijft
aangehouden
Deraadkamerheeft gisterende
aanhouding verlengd van een
Roemeen die verdacht wordt
betrokken te zijn bij de overval
op juwelier Legros, in de Zuid-
straat. Het gaat omde32-jarige
Florin M., die in juli vanuit
FrankrijkaanBelgiëwerduitge-
leverd en beschouwdwordt als
het hoofd van de bende die de
overval pleegde. Bij de overval,
die op 24 juli 2010 plaatsvond,
werdde60-jarigejuweliervast-
gebonden en geslagen. Deman
kwamuiteindelijkomdoorver-
stikking. (LDK)

VILVOORDE

Arbeider gered
uit put
De brandweer redde gisteren
een arbeider uit een put op een
werf aan de Hendrik I lei in Vil-
voorde. De manwas eenmeter
naarbenedengevallen.Hijwerd
metdewerfkraanuit deputge-
hesen en naar het ziekenhuis
gebracht.Hij liepverwondingen
opaanzijn schouder. (ABH)
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Politie klist rijke
werkloze dealer
De politie pakte woensdag een
26-jarige drugsdealer op. Na
onderzoek bleek dat de man
een werkloosheidsuitkering
kreeg,maarwel 17.000 euro op
zijn bankrekening had staan
waarvoorhijgeenzinnigeuitleg
kongeven.Eenpolitiepatrouille
merktedemanrond4.20uurop
indeGetrouwheidsgangterwijl
hij ruzieaanhetmakenwasmet
een andereman. Toen de agen-
tendichterbijkwamen,rokenze
een sterke cannabisgeur en za-
gen ze dat deman drugs in zijn
hand had. De agenten vonden
nog 201 gram cannabis, 222
euro cash, twee gsm’s en een
precisieweegschaalaan.Hijwas
ook in het bezit van een aantal
bankuittreksels waaruit bleek
dat hij niet minder dan 17.000
euroopzijnrekeninghadstaan,
maar wel een werkloodheids-
uitkeringkreeg. (ABH)

MEISE
Naturaprijzentewinnen

opPatattekoers

Zondag vindt aan café De Volle
Pot in de Ossegemstraat op-
nieuw de folkloristische Patat-
tekoers plaats. Om 14.30 uur
zijn er de reeksenvoormannen
ouder dan 50 en de vrouwen.
Daarnaishetom16uurtijdvoor
hethoogtepuntmetdeverklede
fietspartij waarbij alleen maar
prijzen in natura te verdienen
vallen zoals een zak aardappe-
len of frigoboxen. Er zouden
naarverluidtookenkelekandi-
daten voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen aan
deelnemen.Om17uurishettijd
voorhetserieuzerewerkmetde
mannen jongerdan50. (DBS)
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ASBESTKANKERPATIËNTVERWIJT HAVILAND LAKSHEID

Grote asbeststofwolk in containerpark

KAPELLE-OP-DEN-BOS

Een aannemer heeft in het containerparkmet

een bulldozer een hoop asbestafval in de contai-

ner gegooid. Daarbij maakte hij een grote (as-

best)stofwolk. Jan Geudens, die aan asbestkan-

ker lijdt, zag alles gebeuren en stapte naar een

parkwachter. «Die lachte het gewoonweg.»

ROBBY DIERICKX

Jan Geudens, die aan mesotheli-
oom (asbestkanker, red.) lijdt,
ging deze week groenafval weg-
brengen naar het recyclagepark
van Kapelle-op-den-Bos. Groot
waszijnverbazingtoeneenplaat-
selijke aannemer plots met een
bulldozereenhelehoopafbraak-
materiaalenasbestleien indeas-
bestcontainer gooide. «Normaal
gezienmoetdatsoortafval rustig
in de container gelegd worden»,
weetGeudens.«Dieregel laptede
aannemerduidelijkaanzijnlaars.
Het afval viel van op twee meter
hoogte in de container, wat een
grote stofwolk teweegbracht.»
Daarop stapte Jan Geudens naar
deparkwachtervanHaviland,dat
het containerpark samenmet de
gemeente beheert. «Maar die re-
ageerdeheel laks.Hij zeidat zeer
wel wat water over zouden
sproeien zodat alles opnieuw in
orde is.Maar toenwashetkwaad
al geschied. Wegens de stofwolk

was er al veel asbest vrijgeko-
men.»
Nogvolgens JanGeudens isdeas-
bestcontainer niet afgedekt en
staat die in het midden van het
containerpark, terwijl die eigen-
lijk in de hoek moet staan. Voor
oppositiepartijN-VAKapelle-op-
den-Bos is dit het sein om de ge-
meenteenHaviland,dathetcon-
tainerpark uitbaat, wakker te

schudden. «Inmijn doktersprak-
tijkzie ikregelmatigmensenmet
mesothelioom passeren en toch
gaatmenzelfs ineendorpalsKa-
pelle-op-den-Bos, waar de as-
bestproblematiekgroot is,zolaks
metdezeproblematiekom», zegt
raadslid Renaat Huysmans.
«Vroeger werden werken stilge-
legd door de politie omdat een
aannemer leien dakpannen naar
beneden gooide. Nu geeft men
het gevoel dat dit alles in een re-
cyclagepark wel mag. Ik wil we-

ten inhoeverre de gemeentenog
de mogelijkheid heeft om op te
treden in het containerpark nu
hetdeelsovergedragenisaanHa-
viland.»

Verplaatsen

Bij Haviland bevestigt men het
voorval van begin deze week.
«Datwedaarte laksmeeomgaan,
isnietwaar», zegtRobertVanden
Bosch. «Meermaals per dag
sproeien we het asbestafval. Het
kloptweldatdecontainernietaf-

gedekt is, maar dat is niet moge-
lijk omdat er te vaak afval inge-
legdwordt.Welzullenwesamen
met de gemeente bekijken of we
de asbestcontainer meer in de
hoekvanhet containerparkkun-
nen plaatsen zodat er minder
mensenvoorbijmoeten lopen.»
Schepen van Leefmilieu Freddy
De Ruysscher (sp.a) is een voor-
stander van de verplaatsing van
decontainer.«Hoemindervolker
voorbij moet lopen, hoe beter»,
aldusde schepen.

JanGeudens bij de containermet asbest op het containerpark vanKapelle-op-denBos. Foto Lukas

Despeciaal aangepaste fiets van
gehandicapt fietskoerierFran-
çoisRoland isgestolen inde
buurtvandeKroonlaan. Fran-
çois is zelfstandig fietskoerier
bijHushrushenheeft zijn twee-
wielerdusbroodnodig.

«Ikwasmetmijnfiets indehand
aanhetbellen,toenikplotswerd
opgehoudendoordrieonbeken-
den», verklaart François. «Zij
haddenmijn fiets gezien, gaven
mij een klap en zijn er dan van-
doorgegaan.Het isheel jammer,
want de fiets was speciaal voor
mij aangepast en heeft bijvoor-
beeld maar een half stuur. De
dieven kunnen er dus weinig
meeaanvangen.»
Omdat de fiets speciaal voor
hemontworpen is, en nietmin-
der dan 2000 euro heeft gekost,
startte François een groot-
scheepse zoekactie. Met de slo-
gan ‘De fiets is mijn job enmijn
leven’, diehij verspreidt via affi-

BRUSSEL

FrançoisRoland rijdtmet één hand voorBrusselsBikeDelivery
inElsene, zijn speciale fietswerd gestolen. Foto Lukas

ches en sociale netwerksites,
hoopthij zijn fiets zo snelmoge-
lijk terugtevinden.«Momenteel
kan ik een oude fiets gebruiken
zodat ik nog altijd brieven en
pakketten kan bezorgen aan de

mensen. Maar het verlies is wel
een zware financiële opdoffer.»
Wie de fiets van François heeft
gezien, neemt best contact op
metde lokalepolitie.

(KHK)

Speciale fiets eenarmige koerier gestolen

DeSint-Pieterskerk is fleurig versierd voor Floralia. Foto Galicia

Floralia zet Sint-Pieterskerk in de bloemen

NaaraanleidingvandejaarmarktnumaandagzaldeSint-Pieterskerk
in Jette aan het Kardinaal Mercierplein nog tot en met zondag twee
septembervolledig indebloemetjesstaan.Voordezezesdeeditievan
de Floralia, die traditioneel tot stand komt dankzij de samenwerking
tussen de Koninklijke Unie van de Belgische Floristen enMusica Cul-
tura Jette, kunnen bloemenliefhebbers gratis een bezoekje brengen
aandekerk. «Veel vrijwilligers leverdenhier schitterendwerk», aldus
Pastoor Dirk Vannetelbosch. «De kerk ziet er prachtig uit. Het is de
moeitewaardomdebloemenpracht tekomenbewonderen.»De ten-
toonstelling is elke dag open van 14uur tot 18 uur, behalve tijdens de
nocturnes (tot en met 27 augustus) waarvan de sluiting gepland is
rond 23 uur. Voormeer info kan je terecht op dewebsite www.kerk-
jette.be. (KHK)

JETTE Nachtbussen van Maanrock naar huis
Steenokkerzeelnaars die ko-
mend weekend naar Maanrock
willeninMechelen,maarvrezen
dat ze niet thuis zullen geraken,
kunnen op een nachtbus sprin-
gen. Animo Steenokkerzeel legt
op zaterdag- en zondagnacht
tweebussen indie iedereenvei-
lig naar Steenokkerzeel, Perk en
Melsbroek moet brengen. De

eerste vertrekt op beide dagen
om 0.15 uur aan het station van
Mechelen, de tweede vertrekt
een uur later. De bus stopt aan
volgende afstapplaatsen: Boekt,
kerk Perk, ‘t Dicht Melsbroek,
Café De Linde, kerkplein Steen-
okkerzeel en Sint Veerledreef
(Zonnebos). Een ritje op de bus
kost amper1euro. (RDK)

STEENOKKERZEEL

KRAAINEM

Frank Beckx
kandidaat voor
OPEN

De32-jarigeFrankBeckxiskan-
didaatvoordegemeenteraads-
verkiezingen in Kraainemvoor
de lijst OPEN, die alle Vlaamse
partijenverenigt.Hijengageert
zichhiermeeopnieuwactief in
de politiek, want tussen 2005
en2007deedhij alpolitiekeer-
varingopalswoordvoerdervan
de Vlaamse ministers Marino
Keulen en Fientje Moerman.
«De voorbije legislatuur werd
de gemeentepolitiek in Kraai-
nemverlamddoorcommunau-
tairetwistenenbleefhetpoten-
tieel van onze veelzijdige ge-
meente onbenut. Het is hoog
tijd dat Kraainem, in een geest
vancommunautairevrede,zich
terug focust op de echte uitda-
gingen, inhetbijzondereenge-
zondfinancieelbeleidmetaan-
dacht voor de juiste investe-
ringen», beklemtoont Frank
Beckxde inzet voor14oktober.
Beckx zette als student aan de
KU Leuven zijn eerste stappen
in de politiek bij het Liberaal
Vlaams Studentenverbond
(LVSV), eerst als Leuvens voor-
zitter en later als nationaal
voorzitter. OPEN-lijsttrekker
LukVanBiesenzietBeckxalvast
«alseenechteaanwinstvoorde
partij». (KHK)

FrankBeckx. Foto Hennens

VERKIEZINGEN
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STERREBEEK

Composthoop vat
vuur
AandeOudergemseweginSter-
rebeek vatte gisteren rond iets
over 14 uur een composthoop
vuur. De brand ontstond ver-
moedelijk door zelfontbran-
ding. De brandweer van Zaven-
tem kwam ter plaatse om het
vuur teblussen. (ABH)

Unizo in beroep tegen vergunning
Just Under The Sky

Zowel ondernemersorganisatie
UnizoalshetNeutraalSyndicaat
voor Zelfstandigen (NSZ) reage-
ren verontwaardigd op de toe-
kenning van de milieu- en ste-
denbouwkundige vergunning
voorhetwinkelcentrumJustUn-
der The Sky. Dat is één van de
driegeplandeshoppingcentrain
en rond Brussel. Volgens beide
organisaties zou het megapro-
ject wel eens ernstige gevolgen
kunnen hebben voor de leef-
baarheid van de kleine hande-
laars en de bewoners. Unizo be-
slistedaaromomsamenmethet
Interregionaal platform voor
een duurzaam Economisch Be-
leid (Unizo, ACW en ACV-CSC
Halle-VilvoordeenBrussel,UCM
Bruxelles,Bral,BBLenIEB) inbe-
roeptegaanbijhetmilieucollege

tegen de milieuvergunning en
tegen de stedenbouwkundige
vergunning, afgeleverd door de
Stad Brussel. NSZ hoopt dan
weer dat de Raad van State nog
stokken in de wielen zal steken
van de projectontwikkelaars.
Binnenkort zou nochtans de
laatste vergunning, de sociaal-
economische, moeten volgen.
Toch is het nog niet zeker of Just
UnderTheSkyendetweeandere
projecten, Neo op de Heizel en
Uplace in Machelen, er effectief
zullenkomen.Er lopennamelijk
nog steeds verschillende proce-
dures bij de Raad van State. Als
dedriecentraer tochkomen,zal
in totaal zo’n 160.000 vierkante
meternieuwehandelsruimtein-
geplandworden in het noorden
vanBrussel. (KHK)
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Vlaamse Vereniging voor Golf betreurt
verzegeling van Overijse Golf Club

DeVlaamseVerenigingvoorGolf
(VVG) vindt het jammer dat de
OverijseGolfClubverzegeldwerd
doorhet gewest endegemeente.
Declub is sindsdinsdagnamelijk
gesloten, omdat het al van bij de
start in1988niet inordewasmet
een aantal bouwvergunningen
en de terreinen in kwetsbaar na-
tuurgebied liggen. De VVG is nu
vanmeningdat er geen rekening
isgehoudenmetdegoedebedoe-
lingenendevoornemensvanhet
huidigebestuuromdegolfclubin
orde te brengen. «Het huidige
clubbestuur en de VVG hebben
op dat vlak geen enkele kans ge-
kregen. Dat staat in schril con-

trast met de positieve aanpak en
dewelwillendheiddiewelmoge-
lijk blijkt bij talloze andere zone-
vreemdesport-engolfinfrastruc-
turen in Vlaanderen», meldt de
organisatie. De VVG ijvert sinds
haar oprichting in 2001 voor de
regularisatievanallezonevreem-
degolfterreineninVlaanderenen
strijdt tegen illegale initiatieven
of onwettelijke toestanden bin-
nen de golfsector. Ze probeert de
clubsteondersteunenophetvlak
vanRuimtelijkeOrdening enMi-
lieu. De VVG erkent wel dat er in
Overijse duidelijk sprake is van
eenaantalproblemenopdatvlak.

(KHK)

OVERIJSE

Tweelichtgewondennabrand

Twee personen raakten gisteren
rond 15.45 uur lichtgewond bij
een woningbrand in de Eiland
Sint-Helenastraat in Anderlecht.
Volgens de politie gaat het om
een buurjongen van 10 die licht
bevangen raakte door de rook en
de volwassen bewoner van het
huisdiebrandwondenopliepaan
de handen. Ook de zoon van de

man was aanwezig, maar bleef
ongedeerd. De eerste verdieping
vanhethuis endezolder raakten
zwaar beschadigd. De beneden-
verdieping liep ernstige water-
schade op. Het huis werd onbe-
woonbaarverklaard,maardebe-
woners vonden onderdak bij de
buren. Ook de twee aanpalende
huizen liepenschadeop.(KHK)

ANDERLECHT

MEERMAALS PER
DAG SPROEIEN WE
HET ASBESTAFVAL
EN WE ZULLEN
BEKIJKEN OF WE
DE CONTAINER
KUNNEN
VERPLAATSEN
Rober Van den Bosch
Haviland


