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Genk wint
MECHELEN - Racing Genk weet nog eens hoe
een zege proeft. Het won gisteren met 0-2 van
KV Mechelen. Kapitein Jelle Vossen opende
de score. Na de rust dikte Cissé (foto) de
score voor de Limburgers aan.

Het was geleden
van begin decem-

ber dat Genk
nog eens met
een zege kon

uitpakken. Gis-
teren versloeg het

met 0-2 KV Meche-
len. Club Brugge
won na een pran-
gende slotfase tegen

hekkensluiter Bergen
met 2-1. Eerder op de avond
zette Standard simpel Cer-
cle Brugge opzij met 4-0. 

(tvdb/foto bel)

WIE VERSLAAT NYS?
VANDAAG WK VELDRIJDEN

HOOGERHEIDE - Vanmiddag vindt het wereldkampioenschap in
Hoogerheide plaats. Alle ogen zijn gericht op uittredend wereldkam-
pioen Sven Nys. De oproep van Mario De Clercq om tegen de ‘Kan-
nibaal van Baal’ te rijden, lijkt hem niet te deren. Integendeel. Bij de
juniores gisteren kleurde het podium volledig Belgisch. Een unicum.
Thijs Aerts was de beste modderduivel. (tvdb/foto bel)

D Alle sport achteraan in de krant

In 2012 werden 75.570 inbraken in
woningen geregistreerd. In de eerste
helft van 2013 waren dat er 37.785,
wat neerkomt op een gemiddelde
van ongeveer 208 inbraken per dag.
Dat blijkt uit cijfers van minister van
Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet
(cdH). “Vooral in de wintermaan-
den wordt veel ingebroken”, stelt Ka-
merlid Luk van Biesen (Open Vld)
die de cijfers opvroeg.

INFO DELEN
Winkels zijn vaak het slachtoffer van
inbraak. Om dat aantal te doen afne-
men, wil de minister een verhoogd
toezicht in en om winkelstraten. Mo-
menteel werkt ze ook aan specifieke
projecten zoals een informatienet-
werk voor handel en diensten. Het
netwerk moet toelaten om op legale
wijze relevante informatie te delen
tussen de verschillende winkelke-
tens en de politiediensten. Het werkt

als een soort Buurinformatienet-
werk, maar het vernieuwende is dat
niet alleen de politie een melding
krijgt, maar dat ook de handelaars
onderling op de hoogte worden ge-
bracht.

PREVENTIE
Ook op het vlak van diefstalpreven-
tie bij particulieren is nog werk aan
de winkel, vindt Van Biesen. “Dief-
stalpreventieadviseurs geven koste-
loos advies op maat over de zwakke
veiligheidspunten van woningen.
Die dienstverlening moet beter be-
kend worden gemaakt.” (WTR) 

208 INBRAKEN PER DAG
BRUSSEL - Gemiddeld wordt er in België 208 keer per dag ergens
ingebroken. In drie procent van de gevallen wordt ook fysiek geweld
gebruikt. 

WINKELS ZETTEN DUURZAAM INFORMATIENETWERK OP

“We moeten naar nul
promille in het verkeer”
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Professor Brice De Ruyver over het
alcoholprobleem in ons land

“De kans dat ik
mezelf opvolg
schat ik hoog in”

Special
Vakantie
& Reizen

Special
Vakantie
& Reizen
+ kortingsbon voor
Vakantiesalon Brussel.
+ kortingsbon voor
Vakantiesalon Brussel.
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Showroom en Open Atelier
maandag t.e.m. vrijdag, en elke zondag
 van 10 tot 12u en 14 tot 17u. Zaterdags gesloten 

Ontdek 
onze 

promotie! 


