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DE RING

’Treinherberg’ aan station Schaarbeek

De buurt rond het station van
Schaarbeek zal er over twee jaar
volledig anders uitzien. Nadat
midden deze maand bekend ge-
raakte dat er in 2014 het nieuwe
spoormuseum ‘Trainworld’
opent,komtertegenvolgendjaar
ook eennieuweherbergmet 160
bedden. Het ‘Train Hostel’ krijgt
zijn plaats in de Georges Roden-
bachlaan,opnauwelijks50meter
vanhetPrinsesElisabethplein.De
herberg zal 160 mensen kunnen
verwelkomen,diekunnenkiezen
uit appartementen van twee tot
zesbedden,metof zonder indivi-
duele badkamer. «Het project zal
adembenemend zijn. Zo worden
authentieke slaapwagons en
voertuigen met maximaal zes
slaapbanken gëintegreerd in de
herberg. Ook komt er een trein-
wagon op het dak. De mensen
kunnenerzelfsvoorkiezenomte
overnachten in een ‘Oriënt Ex-
press’-suite», laat ontwikkelaar

SCHAARBEEK

Deherberg krijgt een echte treinwagon ophet dak. Foto kos

Kervyn weten. Volgens Kervyn
moethet ‘TrainHostel’ een ideale
verblijfsplekwordenvoor toeris-
ten, liefhebbers van treinen en
reizen.Dereservatiezalgebeuren
via internet, waarbij klanten zo-

wel kunnen kiezen voor een bed
of een appartement aan een de-
mocratische prijs. Ten vroegste
tegen de zomer van 2013 zou de
herberg voor het eerst de deuren
openen. (KHK)

Vermoedelijk geen geluidsschermen langs E40

De kans is vrijwel nihil dat er ge-
luidsschermen komen langs de
E40 in Sterrebeek (Zaventem).
Nochtans had het gemeentebe-
stuur van Zaventem die scher-
mengraagzienkomen.Ooksche-
penenVlaamsparlementslidEric
Van Rompuy (CD&V) stelde de
vraagaanministervanMobiliteit
Hilde Crevits (CD&V). Volgens
Wegen en Verkeer is de geluids-
hinder te beperkt. Eric Van Rom-
puy stelde de vraag naar aanlei-
dingvandewerkendie een tijdje
geledenstarttentussendeE40en
de Oude Keulseweg in Sterre-

beek.DaarbegonhetAgentschap
WegenenVerkeer(AWV)methet
kappen van de bomen voor de
aanleg van een spitsstrook in de
toekomst. «Hierdoor verdwijnt
eengeluidswerendscherm», zegt
EricVanRompuy. «Daaromwil ik
weten of AWVplannen heeft om
geluidsschermenlangsdieE40te
plaatsen. Bij de werken voor de
verbreding van de E40 zal een
volwaardigepechstrookdevoer-
tuigennamelijknogdichterbijde
woonwijken brengen en de ge-
luidslastverderdoentoenemen.»
Eerder lietenburgemeesterFran-

cis Vermeiren en schepen Willi-
amBlockmans (Open Vld) ook al
wetenvoorstandervandergelijke
geluidsschermen tezijn.
«Ter hoogte van de Oude Keulse-
wegblijktuitmetingendatdege-
luidshindermeevalt», zegtAnton
De Coster van AWV. «Daarom
krijgtdie locatiegeenprioriteit.»
Ondertussen liggen de werken
tussendeE40endeOudeKeulse-
weg nog steeds stil nadat het ge-
meentebestuur liet weten dat
AWVniet voldoendevergunnin
gen had omdewerken temogen
uitvoeren. (RDK)

STERREBEEK

Gemeente stuurt ookFranstalige kiesbrieven
Deafgelopen dagen hebben zowel
deNederlandstaligealsdeFransta-
lige inwonersvande faciliteitenge-
meente Kraainem een oproepins-
brief in de bus gekregen, elk in hun
moedertaal.
VolgensgemeenteraadslidLukVan
Biesen(Open)wasditeenstuntvan
hetFDF.Niet-benoemdburgemees-
ter Véronique Caprasse (UNION)

beweertdathet initiatiefweldege-
lijk van het schepencollege kwam.
Volgens haar wil het gemeentebe-
stuur zich houden aan de federale
weten iserdaarombeslotenomde
brieven in beide talen te versturen.
Na Wezembeek-Oppem laat dus
ook Kraainem het na om de om-
zendbrief van minister Peeters te
volgen. (KHK)

KRAAINEM

PEUTIE
Bus
verliest mazout
IndeRollewagenstraat inPeutie
(Vilvoorde)heefteenbusgister-
middag mazout verloren. Het
ging echter om een kleine hoe-
veelheid, waardoor de brand-
weer weinig werk had om het
wegdek te reinigen. (RDK)

TERVUREN
Dieven
gooien raam in
Dieven hebben in de nacht van
maandag op dinsdag ingebro-
ken in eenwoning in deDorps-
straat inTervuren.De inbrekers
gooiden een ruit in. Eén van de
bewonerswerdwakker en ver-
wittigdedepolitie.Het isondui-
delijkofdedievenietsbuitkon-
denmaken. (RDK)

VILVOORDE
Inbraak in werfkeet
OpdeHendrikI-Lei inVilvoorde
drongen dieven maandag bin-
nen in een werfkeet. Het is nog
onduidelijk met wat de inbre-
kers aandehaal gingen. (RDK)

SINT-GILLIS
Politie
zoekt overvallers
De federale politie is op zoek
naar twee dieven die op 26 ja-
nuari omstreeks 21.20 uur een
delicatessenzaak in de Jean
Stasstraat in Sint-Gillis beroof-
den.
Demannenbedreigdenhetper-
soneel en namen henmee ach-
teraan in de winkel waar de
brandkast staat. De aanwezige
klanten hadden geen vermoe-
den dat er een overval aan de
gang was. Na 5 à 6 minuten
vluchtten de gangsters met de
buit weg in de richting van de
Bosquetstraat.
Eén van hen was niet gemas-
kerd. Hij is vermoedelijk van
Noord-Afrikaanse afkomst en
zo’n 25 jaar oud. Hij is sportief
gebouwd en 1m75 à 1m80
groot.Ook ishij kaalenheefthij
een kleine snor en een ring-
baard. Hij droeg een zwarte jas
met kap, een blauwe jeans en
zwarte schoenenmet witte zo-
len.Zijnkompaan is ietskleiner
en normaal gebouwd. Hij was
volledig inhetzwartgekleeden
droegeenbivakmuts.
Heeft u meer inlichtingen, ge-
lieve dan contact op te nemen
met de onderzoekers via het
gratisnummer:0800/30.300.

(RDK)

BRUSSEL
Zwartrijder spuit
pepperspray naar
treinbegeleider
Een jongeman heeft gisteren-
avond rond 17 uur een treinbe-
geleider verwond door pep-
perspray in het gezicht van de
man te spuiten. De dader had
geen vervoersbewijs en kreeg
daaromeenboete.Daaropsloe-
genzijn stoppendoorenvielhij
de treinbegeleider aan.
«Nochtans gaf deman in eerste
instantie zijn identiteitsbewijs
af», zegt NMBS-woordvoerder
Bart Crols. «Maar plots haalde
hij een soort pepperspray uit
zijn zakenspoothij devloeistof
inhetgezicht vande treinbege-
leider.Daaropsloegdedaderop
de vlucht in Brussel-Noord. De
politie kwam erbij, maar de
man was spoorloos. De Luikse
treinbegeleiderwerdafgevoerd
naarhetziekenhuis.»Omdathij
wel zijn identiteitskaart aan de
treinbegeleidergaf,beschiktde
politie over de identiteit van de
daderenkanzij hemopsporen.

(RDK)

GEMASKERDE MANNENWEKKEN HELE BUURT BIJ INBRAAKPOGINGEN

Dieven vluchten in Porsche

WEMMEL
Twee inbrekers hebben in de nacht vanmaandag

op dinsdag proberen inbreken in twee handelsza-

ken aan de Steenweg opMerchtem. Nadat ze

eerst een ruit van een kledingzaak aan diggelen

sloegen en daarna tevergeefs bij een kapper pro-

beerden binnen te geraken,moesten ze zonder

buit afdruipen. Dat deden ze evenwel in een Por-

sche Carrera 4S.

ROBBY DIERICKX

De feiten speelden zich af in de
nachtvanmaandagopdinsdagin
de Steenweg op Merchtem in
Wemmel. Omstreeks drie uur
sloegen twee mannen een raam
in de deur van kledingzaak Kili-
watch aan diggelen. Overbuur-
vrouw Lucienne Rimbaut werd
gewektdoorhethelse lawaai. «Ik
ben meteen gaan kijken en zag
tweemannenindewinkel lopen.

Door hun brutale manier van
handelengingenookbijheelwat
andere burende lichten aan. Een
buurvrouw begon te schreeu-
wen, waarop de dieven in een
Porsche Carrera 4S sprongen en
wegreden.»Maarvluchtendeden
de inbrekersnogniet. «Totaalon-
verwachtstoptenzeampervijftig
meterverderopnieuw.Seconden
later hoorde ik opnieuw harde
slagenopglas», aldusdebuurtbe-
woonster.

Alvlugbleekdatdedievenhetop
kapperszaak Coiffure Roland ge-
munthadden.Daargeraaktende
dieven echter niet binnen. «Na
eenandereinbraakeerderdit jaar
liet ik de voordeur vervangen
door eenmeer beveiligdmodel»,
reageertkapperRolandHeyvaert.
«Die ingreep loont nu, want het
stevige glas hield de dieven te-
gen.»

Geen buit

BijKiliwatchgeraaktendedieven
even voordien wel binnen, maar
daar viel weinig te stelen. «Ze
openden alle schuiven, maar ik
bewaar nooit geld in de winkel»,
klinkthetbijMoucheWolter,uit-
baatstervandekledingzaak.«Bo-
vendienwashet gisteren (maan-
dag, red.) mijn wekelijkse slui-

tingsdag.» Een buit konden de
dievendusnietmaken,welricht-
ten ze heel wat schade aan. «Een
raam in de voordeur is helemaal
kapot. Langs daar zijn de dieven
dan ook binnen geraakt. Eén van
hen moet zich daarbij verwond
hebben,wanter lagwatbloedop
degrond.Gelukkighebbenalerte
buren de dieven kunnen af-
schrikken, want anders hadden
ze misschien kleren en handtas-
senmeekunnennemen. »
De politie kwammaandagnacht
terplaatse,maardedievenwaren
al weg. «Het is hoogst ongewoon
dat dieven met een Porsche toe-
slaan. Nu rijst vooral de vraag of
één van de inbrekers eigenaar is
van de wagen of dat ze die Por-
sche eerder stalen», licht politie-
commissaris Daniel Noens toe.

«Ook is het heel vreemd dat de
dieven op zo’n manier in een
buurt met heel wat rijwoningen
toeslaan. Het lawaai dat veroor-
zaakt werd door het stukslaan
van de ramen maakte iedereen
wakker.»
Slechts een uur eerder pleegden
dedievenookal ramkrakeninvi-
deotheekPhantasiaaandeTurn-
houtsebaan inWijnegem en een
halfuur later bij kapper Kreatos
aandeAntwerpsestraat inBoom.
Op beide plekken sloegen ze op
gelijkaardige wijze het raam van
de deuren aan diggelen. In Turn-
houtkondenze150eurobuitma-
ken, in Boom graaiden ze een
geldlade met 250 euro mee. Tel-
kens scheurden de dieven met
een Porsche weg. Voorlopig ont-
breekt elk spoorvandedaders.

MoucheWolter, uitbaatster van kledingwinkel Kiliwatch, ruimt de scherven op. Foto Lukas

Bij kapperRoland Heyvaert konden dieven het glas in de deur
niet helemaal doorbreken. Foto Lukas

Inhetkadervande ‘Dagvanhet
Wildbreien’werdhetpaardvan
RikPootophetHeldenpleinpas-
senduitgedostdoorde tweeuit-
batersvanwolwinkel ‘Tegen-
draads’ indeLeuvensestraat.

«Wewildenzekerietsdoen», ver-
tellen Chantal Van Der Elst en
dochter Annelies De Sy. «We ko-
zen voor het paard van Rik Poot
omdat het zo groot en opvallend

is. Ook de mensen die bij ons op
breicursus waren, hebben eraan
meegewerkt. Het is onmogelijk
om te zeggen hoelangwe er pre-
ciesmeebeziggeweest zijnmaar
we hebben er plezier aan be-
leefd.»Depolitiedachtmaandag-
avond, toen de dames aan hun
kunstwerkje bezig waren, even
dat het om een verkiezingsstunt
gingmaar datmisverstandwerd
sneluitgeklaard. (DBS)

Paard van Rik Poot gehuld in breiwerk

VILVOORDE

Chantal enAnnelies bij het paard, voor de gelegenheid uitgedost
in een gebreide outfit. Foto Lukas
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MEISE

DIMITRI BERLANGER

Dat er overal te lande voorakkoorden
worden gesloten, kwam de voorbije da-
gen nog maar eens naar voren. In Meise
lijkenhetverrassendgenoegOpenVlden
Groentezijndieelkaarhebbengevonden.
Datblijktalthansuiteenuitgelektee-mail
dieviaeengunstigewindoponzeredactie
belandde. De inhoud laat weinig aan de
verbeelding over. Beide partijen zouden
zelfs al tot ophetniveauvandeverdeling

vandemandateneenakkoordhebben.De
kopstukken van Open Vld staan volgens
de e-mail ook allen achter het voorak-
koord. Dat er bij de liberale achterban
meerverzet zal rijzen tegeneendergelijk
samengaan, staat echter inde sterrenge-
schreven. Omdat een meerderheid in
Meise 13 zetels nodig heeft, lijkt het ook
bijna onvermijdelijk dat de tweenog een
derde partner aan boord zullen moeten
hijsen.N-VAensp.a-Meise2020liggenhet
meest voordehand.

Groen en OpenVld hebben een voorakkoord gesloten. Dat
lijkt althans zo uit een uitgelekte e-mail van Groen-schepen
Marie-Jeanne Thaelemans, gericht aan OpenVld-voorzitter
Lucianus Van Rompaey. Zelfs de verdeling van demandaten
blijkt al besproken. De twee partijen ontkennen ten stellig-
ste en beweren dat er sprakemoet zijn van vervalsing.

TERVUREN
Graffiti op muur

voor woning

In de Kasteelstraat in Tervuren
hebben vandalen al voor de
tweedekeer inkortetijdgraffiti
gespoten op een muurtje van
een woning. De bewoner dient
een klacht in tegen onbeken-
den. (RDK)

BRUSSEL
Meer studenten

voor VUB

Ten opzichte van vorig acade-
miejaar is het aantal generatie-
studenten aan de Vrije Univer-
siteit Brusselmet 11%gestegen.
Een generatiestudent schrijft
zichvoorheteerst inmeteendi-
plomacontractvooreenprofes-
sionele of academische bache-
lor. Vooral de richtingen rech-
ten, criminologie,wetenschap-
pen en bio-ingenieur, genees-
kunde, psychologie en educa-
tiewetenschappen zijn popu-
lair. In totaal zijn er 1.474 zo’n
studentenaaneenuniversitaire
opleidingopdeVUBbegonnen.
Volgens VUB-woordvoerder
SiccoWittermans komt de uni-
versiteit dit jaar aan een totaal
van9.706inschrijvingentegen-
over8.487vorig jaar. (KHK)

HOEILAART
Verdachte auto

op de vlucht

De politie heeft in de nacht van
zaterdag op zondag een zware
personenauto met een aan-
hangwagenmoeten laten gaan
tijdens een achtervolging. Om-
streeks 4.35 uur reed de be-
stuurder van de personenauto
door een rood licht inGroenen-
daal. De bestuurder wilde de
politieafschuddendoor tegaan
spookrijden op de Brusselse
ring richting Waterloo. Een
tweede patrouille kwam in bij-
stand maar toen de verdachte
ditmerktemaakte hij opnieuw
rechtsomkeeromverderwegte
vluchten langsdeTerhulpense-
steenweg richting Terhulpen.
Daar verloor de politie hem uit
het oog. Later bleek dat er een
aanhangwagengestolenwas in
Hoeilaart. Of er een verband is
tussen beide feiten, is nog niet
geweten.
Getuigenkunnendepolitiever-
wittigen op het nummer
02/769.69.30. (RDK)

Scholen beloond voor energiebesparing

De leerkrachtenen leerlingen
vandegemeentelijkebasis-
scholendoenmaarbeterwat
snelleroverbodige lichtenuit
enzettendeverwarmingbest
iets lager.Hetgemeentebestuur
gaatenergiebesparendescho-
lennamelijk financieelbelo-
nen.

Scholen die in november en de-
cember van dit jaar minder
energie verbruiken dan tijdens
dezelfdeperiodevorig jaar, krij-
gendeuitgespaardeenergiekos-
tenalsbeloningvandegemeen-
te. Met deze sensibilisatieactie
wil het gemeentebestuur leer-

krachtenen leerlingen latenbe-
seffen dat ook scholen kunnen
besparen op hun energiever-
bruik. Uit onderzoek blijkt im-
mers dat scholen elke winter
minstens 240 euro kunnen uit-
sparen.
Bij de berekening van wat de
scholen uitsparen, worden de
weersomstandigheden niet in
rekening genomen. Het ver-
bruikstaatmetanderewoorden
los van het feit of het nu een
strenge of milde winter is. De
school kan de uitgespaarde
energiekosten gebruiken voor
een dankmoment voor de leer-
lingenende leerkrachten. (RDK)

ZEMST

2maandenmet uitstel voor stalker

van Zuid-Amerikaanse vrouw

EenliefhebbervanZuid-Ameri-
kaansschoon isveroordeeld tot
eencelstraf van2maandenmet
uitstelwegensstalking.Deman,
een vijftiger uit Zaventem,
kwam in contact met een Co-
lombiaansevrouwviahet illus-
tere ‘allcolumbiangirls.com’.
Al snel besloot het koppel te
trouwen in het ‘Las Vegas van
Zuid-Amerika’. De dag dat de
vrouwhaarverblijfsvergunning
kreeg, nam ze echter de benen
en trok ze in bij een Zuid-Ame-
rikaansevriend inBelgië.
De Zaventemnaar kon dit niet
verkroppen en belaagde het

duomet telefoontjes, smsen en
fysieke bedreigingen. De rech-
teroordeeldeechterdaterspra-
kewasvan ‘wederzijdse slagen’
endatdetegenpartijookeenrol
speelde in het gebeuren, waar-
dooreenkleinestrafmetuitstel
gepasterwas.
In 2009 was de vijftiger al voor
deze feiten bij verstek veroor-
deeld tot een celstraf van 3
maanden. Vandaag de dag
woontdeman- toevalligof niet
- in Zuid-Amerika. Of hij daar
ondertussen het liefdesgeluk
heefthervonden, isnietbekend.

(WHW)

ZAVENTEM

LucianusVanRompaey. Foto kos

Voorakkoord Groen-Open Vld?

Marie-JeanneThaelemans. Foto kos

Beide partijen ontkennen echter in alle
toonaarden. «Er is geen voorakkoord met
Open Vld», stelt Marie-Jeanne Thaelemans
(Groen) pertinent. «Ik heb nooit een e-mail
gestuurd naar Lucianus. Die moet vervalst
zijn.»

Klacht
BijOpenVldwordtnogheftigergereageerd.
«Dit zijn meer dan schandalige praktijken
want ikhebgewoongeene-mailgekregen»,
fulmineert Lucianus Van Rompaey. «Een
voorakkoordmet Groen is voor ons ook to-
taaluitgesloten.Marie-JeanneThaelemans
heeft ons opgebeld voor een gesprek maar
dat isvooronsonbespreekbaar.Wijkunnen
het gewoon niet maken ommet Groen sa-
men te gaan na wat er de voorbije jaren is
gebeurd. Er is duidelijk gefoefeld.Menpro-

beert ons in diskrediet te brengen. In ieder
geval zal ikalsvoorzittervanOpenVldvan-
daag nog een klacht indienen wegens ver-
spreiding van valse informatie en de be-
schadigingvanmijnpersoon.»
CD&V-fractieleiderStevenDeRidderneemt
akte van de onthulling. «We zijn ontgoo-
cheld om dit te vernemen», stelt hij. «Het
strafste isnogdatuitgerekendOpenVldzat
rond te bazuinen dat wij een voorakkoord
zouden hebben met Groen. Wij willen
wachten op de uitslag van de verkiezingen
om een grote meerderheid te vormen.
Schrijf echtermaarop:wij zullennooitnog
een coalitie vormenmetGroen.»Terherin-
nering: in2006zetteCD&VOpenVldalsge-
doodverfde coalitiepartner buitenspel en
opteerdevoorGroenomeenbestuursmeer-
derheid tevormen.

Dealer opgepakt

De Brusselse politie heeft een
drugsdealer opheterdaadbetrapt.
De 37-jarige man werd benaderd
door tweemannen. Toen hij de pa-
trouille opmerkte besloot hij plots
omwegtewandelen.Aanhetkruis-

punt met de Adolphe Lavallée-
straat konden de agenten hemon-
derscheppen. Hierbij vonden ze 11
pakjes heroïne in een sigaretten-
pakje.Demanwerdterbeschikking
gesteldvanhetparket. (WHW)

ST-JANS-MOLENBEEK
Ex-kandidate FN niet welkom bij MR

DeMRweesAnitaPiretdedeur.Zij
was in2010nogkandidaatvoorde
extreemrechtsepartijFrontNatio-
nal,alwaszetoenwelterugtevin-
den onder een andere naam. Vol-
gens MR-voorzitter Charles Mi-

chel,dienietopdehoogtewasvan
haar verleden, kandit niet door de
beugel.«Datisonverenigbaarmet
haarkandidatuuropeenMR-lijst»,
klinkt het. Piret kan niet meer van
de lijst worden gehaald, maar

mocht ze verkozenworden, zal ze
geen deel uitmaken van de MR-
fractie, zegtMichel. Piret staat op
de39eplaatsvandeSchaarbeekse
MR-lijst, waarvanGeogers Verzin
de lijsttrekker is. (KHK)

SCHAARBEEK


