werkende verwarmingsDe gastoevoer werd voorverzegeld. (ABH)

TE

tie pakt twee
chters op

Sint-Pieterskerkstraat in
heeft de politie gisteren
oplichters opgepakt. Ze
n bij de mensen aan en
erden hen steunkaarten
het zogezegde bal van de
weer te verkopen. Het
m twee mannen van 38 en
oud. Ze zijn reeds gekend
elijkaardige feiten. Ze zijn
schikking gesteld van het
els parket. (ABH)

Beschuldigde Philippe
Van Loo. Foto Baert

de advocaten van Van Loo, haalden voor de beraadslaging van de
jury nog alles uit de kast om de 12
juryleden ervan te overtuigen dat
Van Loo ‘een kortsluiting’ had
toen hij zijn vrouw te lijf ging. Opvallend was dat Van Loo zelf niet
wilde dat zijn advocaten de artikel van de onweerstaanbare

maanden cel
r bezit speed

In onze regio wonen de meeste mensen met een
buitenlandse nationaliteit in Kraainem. Tervuren en Wezembeek-Oppem volgen op de voet. De
grootste groep ‘buitenlanders’ in de rand rond
Brussel zijn Nederlanders. In liefst 7 van de 15
gemeenten in onze regio vormen zij de grootste
groep. Dat blijkt uit cijfers die socioloog Jan
Hertogen verzamelde voor alle Belgische gemeenten.

SSEL

kkaartdieven
gen celstraf

Roemeense mannen zijn
rdeeld tot 12 maanden cel
e diefstal van vier bankn van twee vrouwen en
isbruik ervan. De feiten
n van november 2012. De
en gingen aan de haal met
nkkaarten van twee dat Nevele en Sint-Truiden.
adien haalden ze geld af
er andere Brussel, Zout, Asse en Zele tot de limiet
t was. Ze kochten ook
meer dan 1.500 euro sigain supermarkten. Eén van
chtoffers had nog niet
at ze van haar bankkaart
fd was, toen de politie
ontacteerde. (ERS)

DIMITRI BERLANGER
Socioloog Jan Hertogen ging na
hoeveel inwoners met een buitenlandse nationaliteit er in de
verschillende gemeenten verblijven. Daarvoor baseerde hij zich
op cijfers van de Integratiemonitor (van januari 2011, red.).
In Kraainem zijn er volgens de socioloog de meeste buitenlanders
ingeschreven, goed voor 28,99 %
van de totale bevolking van de gemeente. Met 468 mensen zijn de
Fransen er de grootste groep bui-

tenlanders, gevolgd door Duitsers
(383) en Italianen (370).
Kamerlid Luk Van Biesen uit
Kraainem kijkt niet op van de cijfers. «Voor de Fransen is de nabijheid van de UCL waarschijnlijk
een argument om zich hier te vestigen», legt hij uit. «Dat Kraainem
aantrekkelijk is voor buitenlanders hoeft niet te verbazen. Je ziet
hier in een groene residentiële
gemeente op amper zeven kilometer van de Grote Markt van
Brussel en op vijf minuten van de
luchthaven.» Toch heeft Van Bie-

Brussels Gewest is nòg internationaler
InhetBrusselsGewestligthetpercentagebuitenlandersveelhogerdan
in de rand. Sint-Gillis spant de kroon met liefst 45,68 % vreemde nationaliteitenopzijngrondgebied.Fransenvormenerdehoofdmoot.Elsene
volgt op korte voet met 44,29 %. Ook hier zijn de Fransen in de meerderheid. Etterbeek volgt met 42,07 % buitenlanders. In Sint-Joost-tenNode,heeft40,22%vandeinwonerseenanderenationaliteit.InBrussel
stadisdat34,05%eninSchaarbeek33,16%.HiernavolgenSint-Lambrechts Woluwe, met 32,11 % buitenlanders, Sint-Pieters-Woluwe met
32%enVorstmet31,3%.HetminstaantalbuitenlandersvindjeinSintAgatha Berchem (16,5 %). Ook Ganshoren (17,56 %) en WatermaalBosvoorde (17,53 %) scoren relatief laag. (DBS)

NDERZEEL

sen ook zijn bedenkingen
bij die almaar toenemende ‘vervreemding’. «De Vlamingen,
Londerzeel
die nog 15 % uitma1,95%
2,48% Kapelle-op-den-Bos
ken, komen steeds
meer in de verdrukking. Het sociaal weefsel wordt hierdoor almaar meer aangetast. Dit
zou toch een aandachtspunt
7,86%
Meise
voor de Vlaamse regering moeGrimbergen
5,19%
ten zijn.»

Internationale scholen
Ook Tervuren, met 25,24 % buitenlanders en Wezembeek-Oppem, met 22,36 %, horen bij de
topgemeenten. In Tervuren
hebben de Engelsen de boventoon (1.406), met dank aan de nabijheid van de Britse en de Amerikaanse school. In WezembeekOppem zwaaien de Duitsers
(640) de plak. Daar heb je met en
rond de internationale Duitse
school een echte gemeenschap met onder meer een
Duitse bakker en een bar.
Het gaat in het algemeen
voornamelijk om ‘expats’,
mensen die bij de Europese instellingen werken.
Die vind je ook vaak terug in Overijse, met 19,82 % buitenlanders,
Zaventem, met 19,5 % buitenlanders, en Hoeilaart, met 15,78 %
buitenlanders. In Zaventem zijn
de Duitsers (629) opnieuw het
best vertegenwoordigd, in de
twee druivengemeenten zijn dat
de Nederlanders: 1.238 in Overijse, 368 in Hoeilaart.
In de andere randgemeenten liggen de vreemdelingenaantallen
lager. In Vilvoorde is dat 12,62 %,
in Machelen 11,3 % en in Wemmel
10,78 %. In Grimbergen is het percentage buitenlanders onder de

Het percentage inwoners met
een buitenlandse nationaliteit is het hoogst in Kraainem, gevolgd door Tervuren
en Wezembeel-Oppem.

2,39%
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22,36%

Wezembeek-Oppem

25,24%

Tervuren

19,82%
Hoeilaart

Overijse

inwoners
zelfs slechts 7,86 %, in
15,78%
Meise 5,19 %, in Steenokkerzeel 4,99 %, in Londerzeel 2,48 % en in Zemst 2,39 %.
Over het algemeen valt op dat
onze noorderburen het best ver- en Kapelle-op-den-Bos (36).
tegenwoordigd zijn in de randge- «Dat de Nederlanders met veel
meenten. Dat is het geval in Ove- zijn, verbaast mij niet», reageert
rijse (1.238), Hoeilaart (368), burgemeester Marleen Mertens
Meise (176), Zemst (171), Steen- (CD&V) van Machelen. « Ik ken er
okkerzeel (98), Londerzeel (89) zelf ook een heel aantal.»

ANDERLECHT

Kris Peeters brengt bezoek aan brandweer

ms minister-president Kris
ers (CD&V) bracht gisteren
bezoek aan de brandweerrne van Londerzeel. Omdat
j ongevallen op 11 en 18 jai eerder dit jaar hulp bood
de slachtoffers, wilde de
dweer hem te bedanken.
minister-president besloot
op om de brandweerlui

van het leven te beroven
• ADVOCATEN:
Sven Mary en Nathalie
Buisseret (verdediging);
Tom Bauwens, Saskia
Kerkhofs en Johan De Smet
(burgerlijke partijen)

Kraainem telt meeste buitenlanders
DE RING

(DND)

wijst erop dat er geen eensgezindheid was over de toepassing
van artikel 71, dat van de onweerstaanbare drang. Over welke straf
Van Loo krijgt als hij schuldig
wordt bevonden, wordt vandaag
beslist nadat de Advocaat-Generaal en de verdediging hebben gepleit over de strafmaat. (WHW)

NEDERLANDSE NATIONALITEIT IS BESTVERTEGENWOORDIGD IN RAND

AARBEEK

hamid M. (32) uit Schaaris in de correctionele
bank van Dendermonde
rdeeld tot zes maanden
genisstraf voor drugsgeHij moet ook een effectiete van 5.500 euro betalen.
an moest zich voor de
r verantwoorden omdat
de periode tussen januari
vember 2011 regelmatig
op zak had. Hij liep uiteintegen de lamp in Aalst. M.
e niet op tijdens de zitting
ch te verantwoorden en
dan ook bij verstek veroor-

alle opgekropte emoties en frustraties losbarsten, zodat het onderbewuste het overneemt en hij
de controle verliest», haalde de
strafpleiter uit. «Alcohol kan een
element geweest zijn, maar dat
staat niet vast. Bijgevolg blijft er
twijfel, die in het voordeel van
Van Loo moet spelen».

eens op te zoeken in hun kazerne.
«Ik sta versteld van de snelheid en
professionaliteit van jullie optreden», reageerde Peeters. De Londerzeelse brandweer kon het bezoek van Peeters erg appreciëren
en vond een luisterend oor voor
haar grieven.
Zo zorgt de A12 geregeld voor
moeilijkheden bij interventies.

ister-president Kris Peeters naast burgemeester Jozef De
Borger (links) en luitenant Keymolen (rechts). Foto Lukas

Voor de brandweer is het onder
meer niet altijd even gemakkelijk om een ongeval aan de drukke snelweg te lokaliseren.
«Mensen die de hulpdiensten
bellen, geven steevast discotheek Carré als referentiepunt
door omdat dat het meest herkenbare punt is in de buurt.
Maar vaak is het dan kilometers
verderop gebeurd», vertelt Keymolen. Daarom pleit de brandweer voor extra aanknopingspunten.

Kleurenzones
«We denken daarbij aan kleurenzones waarnaar de mensen
kunnen verwijzen, vergelijkbaar met de symbolen die je aan
de zee op het strand vindt», vervolgt Keymolen. «Op die manier
kan de beller de exacte locatie
preciezer doorgeven.» Peeters
beloofde na afloop alvast een en
ander te bespreken met Hilde
Crevits, Vlaams minister van
Mobiliteit en Openbare Werken
(CD&V). (ABH)

Buurt herdenkt imam Dahdouh
Gisterenavond ging de herdenking van imam Abdullah Dahdouh van start met een herdenkingsdienst in Anderlecht. Precies een jaar geleden kwam de
imam om het leven bij een brand
in de Ridamoskee.
Deze werd aangestoken door de
soennitische Rachid El Boukhari,
die verklaarde angst te willen
zaaien in de sjiitische gemeenschap. De dader kon overmeesterd worden, waardoor het aantal
slachtoffers beperkt bleef. Voor
de imam kon helaas geen hulp
meer baten, de giftige rook werd
hem fataal.
Gisteren werd er gebeden en werden er kaarsjes aangestoken door
gelovigen van allerlei overtuigingen. Als blijk van solidariteit werden de klokken van de naburige
kerk geluid. De Brusselse politie
trof de nodige maatregelen om de
veiligheid van de rouwenden te
garanderen. Op vrijdag is er een
bloedinzameling van het Rode
Kruis, zaterdag volgt er nog een
ceremonie. (SDNB)
** LE

Gelovigen van allerlei overtuigingen verzamelden om de imam te
herdenken, die een jaar geleden het leven liet bij de brand. Baert

	
  

