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REEKS: FIRE SAFETY FIRST

IEDEREEN  
BRANDPREVENTIEADVISEUR

STAP 2
NIEUW ROOKMELDERSHUIS
In de editie van maart/april riepen de bpa’ers al op om de 

krachten te bundelen en allemaal voor hetzelfde doel te 

gaan, nl. een drastische daling van het aantal gewonden en 

doden door brand.

Iedere brandweerman/-vrouw kreeg toen, samen met het 

tijdschrift ‘De brandweer[m/v], het gekende rookmelders-

huisje van Binnenlandse Zaken. Elke brandweerman/-vrouw 

kon op pad met het nieuwe rookmeldershuis door het in je 

interventiepak, autopomp… te steken.

Dit huisje is ondertussen vast al tot op de draad versleten 

door de talloze keren dat je de boodschap van voldoende 

rookmelders en een afgesproken vluchtplan bij de inwoners 

van de gemeente uitgelegd hebt.

Het rookmeldershuisje werd ondertussen opgefrist. 

Je vindt dit terug via volgende link: http://www.

speelnietmetvuur.be/uploads/rookmelders/

ElkeSecondeTelt_HRes.pdf

Het is gebaseerd op de gekende groene en blauwe 

pancarte van de brandpreventieadviseurs.

De groene pancarte vind je hier: https://www.besafe.

be/sites/besafe.localhost/files/u3051/fodb-pancarte_

rookmelders_nl_lr.pdf. De blauwe pancarte vind je hier: 

https://www.besafe.be/sites/besafe.localhost/files/u3051/

fodb-hoe_huis_verlaten_ nl_lr.pdf

Het ontwerp is visueel aantrekkelijker gemaakt. Uiteraard 

verandert er niets aan de boodschap. Het vorig rookmel-

derhuisje is dan ook nog steeds bruikbaar. De oudere versie, 

zonder de zolder, stemt niet meer overeen met de realiteit 

en moet al lang in de papiermand liggen.

Gebruik dus het vorige of het vernieuwde rookmeldershuis-

je en ga ermee op stap. Grijp elke gelegenheid aan om de 

levensreddende boodschap te verkondigen. En de inwoners 

van de gemeente zullen belang hechten aan je boodschap, 

juist omdat je brandweerman/-vrouw bent.

PERMANENTE OPLEIDING
Bespreek met de opleidingsverantwoordelijke van je hulp-

verleningszone de mogelijkheden om jaarlijks een oplei-

dingsmoment te voorzien rond ‘brandveiligheid thuis’. In het 

ideale geval wordt dit opgenomen in de zonale permanente 

opleiding. Of je nu brandpreventieadviseur bent of niet, wij 

zijn allemaal ambassadeurs van brandveiligheid door onze 

job bij de brandweer.
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FLOW CONTROL

Omdat elke seconde telt... 

vanaf
€980/jaar

excl. BTW
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Rookmelder
redt bewoners
Eenmanvan30jaaralarmeerdeafgelopen nacht de hulpdien-sten voor de Biekorfstraat. Hijwerduit zijn slaap gewekt doorhet felle geluid van rookdetec-torsenwassamenmetzijnpart-nerhetgebouwuitgelopen.Ookde andere bewoners van de bo-venliggende verdiepingen ver-lieten spontaan het gebouw.Van onder de deur van het ap-partement op het gelijkvloerskwam rook. De brandweer enpolitie forceerdennaaankomstonmiddellijk de deur van datappartement, maar er was nie-mand thuis. Ze troffen er in dewoonkamereen smeulende ta-felaandiesnelgeblustkonwor-den. Wellicht is de oorzaak tevinden in een sigaret die onvol-doende gedoofd werd. In hethele gebouw stelde de brand-weer te hoge CO-waarden vast.Omgeenrisico’s tenemen,wer-dendevijf aanwezigebewonersvoor controle naar het Stuiven-bergziekenhuisgebracht.Zelie-pen dankzij het brandalarm al-lemaal slechts een lichte rook-vergiftigingop. (PLA)

BORGERHOUT
Wagen
weggeslingerd
na botsing
Op de Turnhoutsebaan is hetwoensdagmiddag in de druktetoteenbotsinggekomentussendrie auto’s en een bus van DeLijn. Een wagen probeerde debaan te kruisen maar werddaarbij geraakt door een Lijn-bus.Dewagenwerdweggeslin-gerdenkwamtegentweeande-re auto’s terecht. Het ongevalzorgde veroorzaakte heel watverkeershinder ter hoogte vande Stenenbrug. Enkele tramlij-nen raakten geblokkeerd. Eenchauffeur raakte lichtgewonden werd voor verzorging naarhet ziekenhuis gebracht. Rond18 uurwas de situatie hersteld.(PLA)

MERKSEM
Kantine
Groenendaal
leeggeroofd
Een medewerker van voetbal-vereniging Groenendaal heeftdinsdagopgemerkt dat erwerdingebrokenindekantinevandeclub. De voordeur was gefor-ceerd en aande buitenkant vanhet gebouw hadden de inbre-kers de beweging- en lichtsen-sor weggedraaid. In de kantinestonden de kasten van de keu-ken open, waaruit af te leidenvalt dat de kasten doorzochtwerden.Opdegrond lagenver-schillende voorwerpen en fles-sendrank.

Er is vooral schade aan de deu-ren en aan aparatuur. Of er ookeffectief iets werd gestolen, isnog onduidelijk. Het gerechte-lijk lab kwam ter plaatse voorsporenonderzoek. (PLA)

BOOM

Fanfare maakt
repetities
openbaar
Fanfare Sintjansvrinde, eenfolkloristisch muziekgezel-schap dat traditioneel vooralrond carnaval op de voorgrondtreedt, gaat haar maandelijkserepetities openbaar maken.«We repeteren iedere laatstezondag van de maand», zegtfeestleider Marc Verbruggen.«Om meer mensen van onzemuziek te laten genieten, stel-len we de repetities open vooriedereen.» Al moet gezegd dathet kleurrijke gezelschap nietkijkt op een valse noot meer ofminder.

De eerstvolgende repetitievindt plaats op zondag 28 au-gustusom20.30uur inCaféRa-dioopdeGroteMarkt. (BCOR)
Despelers van hetG-teamvanRupel Boomstarttengisteravond almet de trainingen. Foto Benoit De Freine

Rupel Boom ontvangt opnieuw G-voetballersVoetbalclubRupelBoomkrijgtopzondag4septemberopnieuwhetFootballKickOff-tornooiopbezoek.Dat ishetgrootsteG-voetbal-tornooivanBelgië, specifiekgerichtopspelersmeteen fysiekeofmentalebeperking.

BOOM

Vorig jaar namenmaar liefst 65ploegen, goed voor zo’n 950spelers, het in Boom tegen el-kaar op. De aanwezigheid vanenkele bekende koppen uit devoetbalwereld,zoalsPeterMaesen Glenn De Boeck, maakte deervaringnogunieker.
Voor Rupel Boom had het tor-nooieenwelheelbijzonderebe-tekenis. Het was voor de clubimmers de start van haar eigenG-voetbalwerking. «In eenmumvantijdslotenzo’nvijftienspelers tussen de 13 en 54 jaarzich aan bij de club, een bewijsdat de vraag naar G-sport heelgroot is. Maar ook deze editievan het Football Kick Off-tor-nooi belooft voor onze G-voet-ballers heel speciaal teworden.Ze zullen dit jaar voor het eerstzelfdeelnemen», aldusTomDe-wandelaerevanRupelBoom.

(BCOR)

DHL krijgt voorlopige vergunningDHLheeftvanhetschepencollegeeen voorlopige milieuvergun-ning tot 1 januari gekregen. Datbetekent dat DHL tot dan dag ennacht mag lossen en laden in deindustriezone Satenrozen. VanDHL wordt verwacht dat het be-drijf binnen de drie maand eenparking aanlegt voor wachtendevrachtwagens.
Elke bestuurder die zich aan-dient,moetdoorDHLwordenop-gevangen, zodat de bestuurdershun juistewegvinden.Debuurt-bewonersvandeKeizershoekdiemeer dan 150 handtekeningenverzameldeomdatzijervarendathun straat onleefbaar is gewor-dendooroverlast, reagerenboos.Gaètan Istas, de woordvoerdervandebewoners,vraagtzichafofhet om een grap gaat? «Wat gaathet collegedoenna1 januari?Devrachtwagens terugsturen?»,vraagthij zichaf.

Schepen van Mobiliteit WillemWevers (N-VA) ishet ermeeeens

dat er geenbeslissingmogelijk iszonder nadelen. Maar hij gaat ervanuitdatdesituatievoordeein-dejaarsperiode verbeterd moetzijn. «Wij kunnen deze vergun-ning ook gebruiken omverschil-lende instanties, zoals deVlaam-seoverheid, onderdruk te zettenomzo vlugmogelijkwerk tema-ken van een rechtstreekse ver-bindingsweg tussen de N171 ende industriezone Satenrozen»,zegtWevers.
Gaètan Istas blijft erbij dat debe-wonersdoorgemeentelijkeover-heidsinstanties en DHL werdenvoorgelogenenzedesituatiever-keerd of niet heeft ingeschat.«DHL is vertrokken uitMechelen- Noord omdat zij met niets inordewaren en slechte contactenhaddenmetanderebedrijven.DepolitievanMechelenwashetbeuomtelkensde chaos op te lossen.We zien nu in Kontich dezelfdeproblemen opduiken», aldusGaètan Istas. (CML)

KONTICH

Frank Genar wint wedstrijd met opklapbare voetplaat voor zijn vrouw

HOVE

Frank Genar uit Hove heeft gisteren in de categorie‘gebruiksvriendelijkheid’ de wedstrijd ‘Design with aHeart’ van Handicap International gewonnen. Hijontwierp een ‘opklapbare voetplaat’ voor de rol-stoel van zijn vrouw. Ingrid Maeriën raakte bij eenongeval twee jaar geleden verlamd aan beide be-nen en kan dankzij de uitvinding zelfstandig rechts-taan uit haar rolstoel. «Eindelijk kan ik weer zelf-standig eens in de keuken staan.»
AMAURY MICHAUX

FrankGenar en zijn vrouw IngridMaeriën. Ze kan de voetplaat van de rolstoel
dichtklappen door aan de gele touwtjes te trekken (zie foto links), zo kan ze zon-der problemenuit haar rolstoel rechtstaan. Foto’s Lukas

Iederjaarbekroontdevakjuryvandewed-strijdDesignwithaHeartuitvindingendiehet dagelijkse leven vanmensenmet eenhandicapmoetenvereenvoudigen.Dehu-manitaire organisatie Handicap Interna-tional organiseert de wedstrijd al dertienjaar omuitvinders van handicapvriende-lijkehulpmiddelenindebloemetjestezet-ten. In de categorie ‘gebruiksvriendelijk-heid’ was die eer weggelegd voor FrankGenar met zijn opklapbare voetplaat.«Dooreenplotsebloeddrukvalbeniktweejaargeledenthuisvandetrapgevallen.Hetverdictwaszwaar:eenincompletedwars-laesie waardoor mijn beide benen ver-lamd raakten en ik een rolstoelgebruikerwerd», aldus Ingrid.
Dankzij revalidatieoefeningen heeft In-grid wel al een bescheiden beenfunctieopgebouwd. Zo kan ze korte tijd rechtopstaan enkan ze enkele passen zetten ach-tereenrollator.«Maaromextratekunnenoefenenmoet ik vaakuitmijn rolstoel op-staan. Dat leverde echter problemen opdoor de hinderlijke voetplaat. Ik moestdaardoormijnvoetentevervooruitzettenwaardoor ikde rolstoelnietuitkon.»Dit zette haar man Frank aan het denken

«Eindelijk weer
zelf rechtstaan»

en hij verving de vaste voetplaat door eenopklapbare versie die Ingrid zelf kan be-dienen. «Zehoeft enkel aande touwtjes tetrekken langs de zijkant van haar rolstoelom de voetplaat onder de stoel open ofneer te klappen. Zo kan ze veilig uit haarrolstoel opstaan en op een veilige manier

teruggaanzitten», vertelt Frank.DeuitvindingheeftdelevenskwaliteitvanIngridenormverhoogd.
Ongeval
«Sinds januari, bijna twee jaarnamijnon-geval, maak ik progressie, maar door diehinderlijkevoetplaatwas ikvaakopande-ren aangewezen. Sinds deze uitvindingkan ikgemakkelijk zelfstandigopstaanen

kan ik weer wat meer achter het fornuisstaan. Deze week zijn we ook naar Planc-kendael gegaan. In een rolstoel zie je nietzoheel veel, hetwasdus enorm fijnomdedierenal rechtstaand tekunnenzien.»FrankenIngridgaandankzijdeuitvindingmeteenwaardebonvan500eurovanBricoen een jaarabonnement van het doe-het-zelfmagazineDobbitenhettijdschriftPlusMagazinenaarhuis.

Moegetergde chauffeurs jagen inkomsten Liefkenshoektunnel omhoog
Dedagelijkse filesopdeRingenaandeKennedytunneldoensteedsmeerchauf-feursdiedeScheldewillenkruisen,kie-zenvoordeLiefkenshoektunnel, ookalmoetenzedaar tol voorbetalen. In juniwerdvoorheteerstdekaapvaneenhalfmiljoenauto’s ineenmaandtijdgerondendit jaarverwachtdeNVLiefkenshoek9miljoen tunnelgebruikers.

De Liefkenshoektunnel situeert zich tennoorden van Antwerpen en is het enigestukje van de grote Antwerpse Ring dat

ooit gebouwdwerd.De tunnel ligt tussenhet knooppunt Beveren en deAntwerpseHaven. Ondanks het feit dat chauffeurstussen de 3,56 (abonnementsprijs voorauto’s) en de 19 euro (manuele prijs voortrucks) per oversteek moeten betalen,wordt deze Scheldekruising steeds meergebruikt en stijgen de inkomsten nave-nant.
In 1992, het eerste volledige uitbatings-jaar van de Liefkenshoektunnel passeer-dener1,5miljoenvoertuigendoordetun-nel en bedroeg de jaaromzet 5,5 miljoeneuro. Wat toen nog een heel dure mis-kleun leek, isnuverworden toteenmelk-koe vandeVlaamseRegering. Een kwart-

eeuw later rijden er immers vijf keer zo-veel wagens en vrachtwagens door detunnelen isdeomzetgestegentot58mil-joen euro in 2015. Het leeuwendeel vandat geld stroomt door naar de BAMdie erdevoorbereidendewerkenvandeOoster-weelverbinding mee financiert. Dit jaarmoet eenecht recordjaarwordenvoordeNV Liefkenshoektunnel. De eerste 5maanden van dit jaar kreeg de tunnel 8%meer verkeer dan het jaar voordien en injuni 2016, de drukstemaand vanhet jaar,reden er op één maand voor het eerstmeer dan een half miljoen personenwa-gens (én 321.000 vrachtwagens) door detunnel.Deverwachtingisdatdetunneldit

jaar meer dan 9 miljoen keren tol magontvangen.

Tolvrij
HetplatformVlaanderen-Ecomobieldoetde stad en de Vlaamse Regering nu eennieuw voorstel: laat enkel ecologischevoertuigen, op gas of elektriciteit, tolvrijdoordeLiefkenshoektunnelrijden.«Ikge-loofniet inhetautovrijmakenvandetun-nel», zegt Vlaamsminister vanMobiliteitBenWeyts. «Hetverlegthet fileprobleem.Alleen een derde scheldekruising biedteen structurele oplossing voor hetmobi-liteitsprobleem.»

(DILA)

ANTWERPEN

MODULE BPA IN OPLEIDING PREV1
In maart van dit jaar vond de opleiding Train-the-trainer 

plaats voor alle Vlaamse brandweerscholen. Elke Vlaamse 

brandweerschool is dus klaar om de module brandpreven-

tieadviseur te geven. Deze module maakt deel uit van het 

preventiebrevet PREV-1.

Contacteer je opleidingsverantwoordelijke om je hiervoor in 

te schrijven.

POSITIEVE VERHALEN IN DE PERS
De laatste tijd verschijnt meer en meer de positieve bood-

schap van ‘rookmelders redden levens’ in krantenartikelen.

Deze hebben omwille van hun positieve boodschap een an-

dere impact dan een artikel over doden door brand.

Breng daarom zeker de communicatieverantwoordelijke van 

je zone op de hoogte van interventies waar rookmelders 

werkten en levens gered hebben, zodat deze verhalen in de 

kijker gezet kunnen worden.

SAMEN NAAR MEER BRANDVEILIGHEID
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die zich inzet voor 

het verhogen van de brandveiligheid. Door onze krachten te 

bundelen, kunnen we een uniform verhaal brengen, de bur-

ger informeren en sensibiliseren en het aantal doden en ge-

wonden door brand naar beneden brengen.

Tim Renders 

Zone Vlaams-Brabant West  

Post Leuven 

tim.renders@gmail.com
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GENT-WETTEREN
GENT

Musicalster vrij
onder voorwaarden
De Gentse musicalster Guido
Naessens is vrijgelaten onder
voorwaarden na een voorhech-
tenisvandriemaanden.Dezan-
ger wordt vervolgd voor prosti-
tutie en foltering. Hij zou zijn
slachtoffers namelijk naar zijn
studio gelokt hebben om daar
‘doktertje voor volwassenen te
spelen’.Dathoudtindathijvalse
medische behandelingen toe-
diende aan zijn slachtoffers, die
daar erg opgewonden van wer-
denenhemdaarvoorbetaalden.
Dezaakwerdvorigeweekuitge-
steldnaarhetnajaaromtebekij-
ken of zijn behandelingen per-
manente schade berokkend
hebben aan zijn slachtoffers. De
musicalster is gisterenvrijgeko-
men, omdat zijn voorhechtenis
anderserg langzouduren,maar
hij moet zich wel aan bepaalde
voorwaarden houden. Zo moet
hijwerkenaanzijnseksuelepro-
blematiek. Ook mag hij geen
contact hebbenmet demensen
inhetdossier,diehijzelfalsklan-
tenziet.Naessenswerdeerderal
veroordeeld voor het bezit en
verspreidenvankinderpornoen
aanranding van de eerbaarheid
vaneen12-jarige jongen. (SVDA)

MERELBEKE

Rookmelder redt
slapende bewoner
De bewoner van een apparte-
ment in de Potaardeberg inMe-
relbeke is door zijn rookmelder
gered nadat hij in de nacht van
dinsdagopwoensdageenpanop
hetvuurzetteeninslaapviel.De
rookmelderindekeukengingaf
om1.43uur,waardoordebrand-
weer verwittigd werd. Toen die
aan de woning aankwamen,
stonden de bewoners samen
met de ambulanciers buiten. Ze
konden vermijden dat de pan
vuurvatteenerwasalleenrook-
ontwikkeling.
De brandweer voerde nog een
CO-meting uit in het apparte-
ment en stelde vast dat het ge-
vaarvollediggewekenwas.«Ge-
lukkig had deman eenwerken-
de rookmelder in zijn apparte-
ment,anderskonhetveelslech-
ter afgelopen zijn. Dit toont nog
maar eens het belang aan»,
klinkthetbij debrandweerzone
Centrum. (WSG)

DE PINTE
87-jarigerijdt85-jarige
fietseraan
Bij een verkeersongeval tussen
twee ouderen ter hoogte van
het kruispunt Kerkplein in De
Pinte is een 85-jarige fietser
dinsdagochtend rond 8.45 uur
lichtgewond geraakt. Een Re-
naultModus,bestuurddooreen
87-jarigemanuit De Pinte reed
in de Groenstraat en wilde de
BarondeGieylaan links inslaan
toen hij de fietser raakte. Die
kwam ten val enmoest ter ver-
zorging naar het Maria Midde-
lares gebracht worden. Daar
blekendeverwondingengeluk-
kigniet ernstig te zijn. (WSG)

WETTEREN
SmeulendetabakbijTwist
Tobaco
Eenoververhittetransportband
zorgdevooreenpartij smeulen-
de tabak bij het roltabakbedrijf
Twist Tobaco gisterenochtend
omstreeks9.50uurophet indu-
strieterrein in de Vantegem-
straat in Wetteren. De brand-
weer kwam ter plaatse en had
het vuur snel onder controle.
(DVL)

GENT
Mislukte inbraak
Dieven hebben dinsdagnacht
geprobeerd om in te breken in
een huis in de Jozef II-straat in
deGentseRabotwijk.Dedaders
probeerden via de deur binnen
te geraken, maar moesten hun
poging staken. De bewoners
hebben ondertussen aangifte
gedaanbij depolitie. (JEW)

DePeugeot belandde op zijn zijkant en versperde zo de afrit volledig. Foto JEW

Een koppel is gisterennamiddag gewond geraakt
na een ongeval op de afrit van de R4 in Oostakker
inderichtingvanGent-Zeehaven.Rond15uurbe-
gon hun Peugeot te slippen op het natte wegdek,
waaropdemandecontroleoverhet stuurverloor.
Zijn wagen kwam op zijn zijkant terecht en ver-
sperde de afrit volledig. Aangezien de bestuurder
gekneld zat,moest debrandweerhemuit zijn be-
narde situatie bevrijden. De ziekenwagen bracht

beide slachtoffersgewond,maarniet in levensge-
vaar,naarhetAZSint-Lucas inGent.Debrandweer
zette tijdens de bevrijding de afrit volledig af. Het
verkeer, dat naar het centrum van Oostakker of
richting Lochristi wilde rijden moest via de
Schansakker rechtsomkeermaken omdan via de
afrit van Oostakker richting Destelbergen verder
tegaan.Rond16uurwasde rijbaanweervrij.

(JEW)

OOSTAKKER

Koppel gewond na ongeval op afrit R4

Gouden Van Avermaet wil Derny rijden

Wielrennerenolympischkampi-
oen Greg Van Avermaet wil op
maandag 5 september graag de
dernywedstrijd op kermismaan-
dag in Wetteren rijden, maar
wachtnogopgroen licht van zijn
ploeg BMC. Van Avermaet reed
eerderaltweemaalmeeachterde
brommertjes in Wetteren. Wie-
lerclub Wetthra had hem ook
voordit jaaruitgenodigdenGreg
zei toe. Ondertussen reed hij na
winst in de Tour de France al en-
kele dagen in het geel en behaal-

de hij goud op de Spelen in Rio.
«Door zijn olympische titel is het
afwachten welke verplichtingen
enprogrammazijnploeghemzal
opleggen. Greg wil er zeer graag
bijzijnenwilzijntrui inWetteren
tonen. Hij woont momenteel
vlakbij inUitbergendusvoorhem
zou het een thuiswedstrijd wor-
den. Hopelijk krijgen we deze of
volgende week bevestiging»,
weet Olivier Van Alboom van
WielerclubWetthra.

(DVL)

WETTEREN/UITBERGEN

Huurders dreigen met rechtszaken tegen verplichte verhuis

«Liever naar gevangenis
dan naar appartement»

GENT

HetWestveld bestaat voorname-
lijkuit socialewoningendiedate-
renuitde jarenvijftig. Veelbewo-
ners leefden er hun hele leven en
zorgdenervoordathunwoningen
opgefrist bleven. Huisvestings-
maatschappijVolkshaardisechter
vanplanomvolgendjaarhaarwo-
ningen massaal te renoveren en
dusmoetendebewonersvanzo’n
108 woningen een nieuwe stek
krijgen.Datnieuwssloeginalseen
bom, zeker aangezien er ook nog
eensverwachtwordtdatdehuur-
ders hun sociale woningen in de
originelestaatherstellen.Heelwat
huurders moeten daarom zware
kostendoenomdeoude verbete-
ringswerkenongedaan temaken.
Bovendien zijn al heel wat bewo-
nersop leeftijdeneenoudeboom
laatzichnietzomaarverplanten.
PetrusWillemsuit deVinkenlaan
is zo’n voorbeeld.Willems is van-
daag 85, maar toen hij introk in
zijn woning was hij pas 25. «Na-

tuurlijkheb ik inaldie jarengrote
aanpassingswerken uitgevoerd.
Als ik dat niet had gedaandan zat
ik hier vandaagnog zoals in 1956.
Ikhebelektriciteitgelegd,debad-
kamer betegeld, enzovoort. Nu
wordtermijgezegddatiknaareen
appartement moet verhuizen en
dat terwijl ik niets liever doe dan
mijntuinonderhouden.Ikdoedat
nog allemaal zelf. In een apparte-
mentwonenzieikechtnietzitten.
Dankan ik beter in de gevangenis
gaan zitten», zegt Willems. «Bo-

vendien zal dit mij ook nog een
hoop geld kosten. Ik zal een nieu-
weborgmoetenneerleggen.Mijn
oude borg uit 1956 bedroeg 500
frank(12,50euro).Nuzalhetmeer
dan900eurozijn.»
De bewoners hebben inmiddels
de huurdersbond onder de arm
genomen. «Niemand zal ontken-
nen dat de renovaties nodig zijn,
maardemanierwaaropdatmee-
gedeeld wordt, laat te wensen
over.Debewonersmoetendekans
krijgenomindewijkteblijvenwo-
nen. Er zijn nu mensen die een
aanbodkrijgenominWachtebeke
te gaanwonen. Dat kan echt niet.
Bovendienstaaterindehuurover-
eenkomsten dat de huurders
moeten kunnen instemmenmet
eennieuwestek.Bovendienmoet

ook rekening gehouden worden
metdenodenvandesenioren.Van
henkanmennietverwachtendat
ze zomaar verhuizen», zegt Paul
Pataervandehuurdersbond. «We
eisendringendeenoverlegmetde
topvanVolkshaardeneenaanpas-
sing van de planning. Zo niet zul-
lenweelkehuurderbijstaanineen
juridische procedure. Of er ook
rechtszaken komen hangt af van
deVolkshaard.»

Overleg al gebeurd
Bij de Volkshaard wordt er geen
overleggeplandmetdehuurders-
bond. «Wehebbenhalf junialeen
duidelijk infomoment gehouden
en iedereendiemoetverhuizen is
inmiddelsgecontacteerdenheeft
een voorstel voor een nieuwe lo-

catie gekregen. Er is geen reden
omnog eens aan tafel te gaan zit-
ten», zegt Hans Heyse, directeur
vandeVolkshaard.«Wehebbenal
een aantal mensen die akkoord
zijn gegaanmet eennieuwe loca-
tie om te wonen. Hun woningen
zullenalseerstegerenoveerdwor-
den. Op die manier creëren we
woningenwaaranderebewoners
vandewijkkunnenintrekken.Dat
garandeertdatwezoveelmogelijk
mensen in de wijk kunnen hou-
den. Wat niet meer kan is dat we
alleenstaandenineenwoningmet
veelslaapkamerslatenwonen.De
nieuwewoningzalaangepastzijn
aan de leefsituatie van de huur-
der.»
De renovatiewerken starten in de
loopvan2017.

PetrusWillems (85)woont al 60 jaar in een socialewoning inWestveld. Foto Yves Masscho

De renovatiewerken van 108 sociale
woningen in de wijk Westveld blijven
voor beroering zorgen. De huurders-
bond dreigt juridische stappen te zetten
indien Volkshaard niet inbindt in haar
herhuisvestingsplannen. Intussen blij-
ven heel wat senioren in een onzekere
situatie zitten. «Ik woon 60 jaar in mijn
huisje met tuin en nu moet ik naar een
appartement. Dan kunnen ze mij even-
goed in een gevangenis steken», aldus
Petrus Willems (85).
ERIK DE TROYER

De renovaties zijn
nodig, maar de
manier waarop dit
meegedeeld wordt,
laat te wensen over

HUURDERSBOND

Jaloerse man mild gestraft na messteken
Een Gentse Nigeriaan heeft 30
maanden cel en 600 euro boete
gekregennadathijinzijnpyjama
eenkennisvanzijnvriendindrie
keer gestokenhad.De feitenda-
terenvanmei.Debeklaagde,een
alcoholverslaafde,gingom5uur
‘s nachts naar een nachtwinkel.
Op het moment dat hij bijna
weerthuiswas,zaghijzijnvrien-
din bij de kennis staan, toen die
manhaarnet omeenafscheids-
kus vroeg. De stoppen sloegen
doorbijdeGentenaar:zijnvrien-
dinmoesteraangelovenentoen
de kennis tussenbeide kwam,
stakhij totdriemaal toemeteen
klein mesje ter hoogte van zijn

hartstreek. «Het was niet mijn
bedoeling omper se daar te ste-
ken, die man is gewoon twee
koppenkleinerdanik,vandaar»,
aldus de beklaagde. Volgens de
rechtbankhaddemannietdein-
tentieomtedodenendusmoes-
ten de feiten geherkwalificeerd
worden:vanpogingtotdoodslag
naar opzettelijke slagen en ver-
wondingen met arbeidsonge-
schiktheid. Dehelft van zijn cel-
strafwerdgekoppeldaanproba-
tievoorwaarden. Zo moet de
man aan zijn alcohol- en agres-
sieproblemenwerkenenmaghij
geen contact hebben met zijn
(intussen)ex-vriendin. (SVDA)

GENT
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Had Plantin zelf nog 
tijd om te lezen?
Plantin leefde letterlijk tussen de 
boeken. Hij woonde te midden van 
zijn drukkerij en uitgeverij op de 
Vrijdagmarkt. Veel tijd om rustig een 
boek te lezen had Plantin wellicht niet: 
hij bouwde vanaf nul een van de meest 
prestigieuze uitgeverijen aller tijden 
op en bracht ook vijf dochters groot.

Ontmoet Plantin en zijn familie in het 
nieuwe Museum Plantin-Moretus.

groot openingsfeest 

30.09 tot 2.10.2016 

Vrijdagmarkt 22 — Antwerpen

n familie in het
n-Moretus.

t

Rechtbank 

b Ronan Casselman moest op 25 
april 2015 in allerijl op zoek naar
een oppas, nadat zijn twee vaste
babysitters hadden afgebeld. Via
een kennis vond hij een vijftienja-
rig meisje bereid om op drie kind-
jes van 8, 7 en 1,5 jaar te passen.
Voor de kindjes en het meisje, dat
voor het eerst als oppas aan de slag
ging, werd het een nachtmerrie.
Rond middernacht werd er aan de
deur van het appartement geklopt.
Vier mannen gingen binnen. Een
van hen greep de babysit bij de
keel, terwijl de anderen recht naar
de kluis liepen. De daders stalen
een Breitling-horloge, twee gsm’s,
paspoorten, een kredietkaart en
voor 560 euro aan Braziliaans
geld. Pas nadat ze de babysit en
een van de kinderen een pak ram-
mel hadden gegeven, sloeg het
viertal op de vlucht in de auto van
een kompaan die buiten de wacht
hield. 

Casselman is er rotsvast van over-
tuigd dat de daders door een van
zijn vaste babysitters waren getipt.

“Er zijn die avond gewoon te veel 
toevalligheden gebeurd”, zegt hij.
“Waarom werd de homejacking
gepleegd net op de avond dat mijn
twee babysitters hadden afge-
zegd? En waarom kenden de da-
ders de weg naar de kluis? Ze wa-
ren duidelijk goed op de hoogte.” 

Aan de hand van bewakingsbeel-
den in de hal van het apparte-
mentsgebouw werden vijf ver-
dachten geïdentificeerd. De man-
nen van 21, 22 en 23 jaar uit
Hoboken, Wilrijk en Zwijndrecht,
riskeren celstraffen van 37 maan-
den en 40 maanden. 

De verdachten hebben hun be-
trokkenheid altijd ontkend. Enkel
Issam S. (22), van wie DNA op een
trapleuning was gevonden, ging
gisteren op de zitting tot bekente-
nissen over. Er was hem 2.000 euro

beloofd voor zijn deelname. Zijn
mededaders beweerde hij niet te
kennen. 

Casselman reageert met gemeng-
de gevoelens op de knieval van de
homejacker. “Misschien wil hij zijn
vrienden uit de wind zetten”, zegt
hij. “Ik wil niet dat er onschuldigen
de cel indraaien. Maar als blijkt dat
de andere verdachten ook schuldig
zijn, wil ik strenge straffen. Vergeet
niet: de slachtoffers zijn  kinderen.
Die homejacking was voor hen een
traumatische ervaring.”

 Casselman kreeg gisteren van
verdachte Issam S. plots een enve-
loppe toegestopt. “Met daarin
1.000 euro”, zegt hij. “Ik heb even
getwijfeld, maar heb het geld toch 
aangenomen. Wie weet verdwijnt
hij na het proces spoorloos.”

Vijf twintigers staan
terecht voor hun
vermoedelijke 
betrokkenheid bij een

brutale homejacking bij 
Ronan Casselman uit 
Borgerhout. Net die avond 
hadden zijn twee vaste 
babysitters afgehaakt en 
paste een vijftienjarig meisje 
op de kinderen.

Vijf twintigers riskeren tot veertig maanden cel voor 
brutale homejacking in Borgerhout

JONATHAN BERNAERTS

“Getipt door babysit”

Ronan Casselman met zijn zoontje Luca. FOTO WIM HENDRIX

b Het lichaam dat maandagna-
middag in het Asiadok aangetrof-
fen werd, is gisteren geïdentifi-
ceerd. “Het gaat om een 45-jarige
man van Noord-Afrikaanse origi-
ne”, zegt woordvoerder Ken Wit-
pas van het parket Antwerpen.
“Hij is ingeschreven in het Ant-
werpse.” Hoe de man in het water

belandde is nog niet duidelijk.
Ook de doodsoorzaak moet nog
vastgesteld worden tijdens een
autopsie. Voorlopig kan dan ook
nog geen uitsluitsel gegeven wor-
den over de vraag of er eventueel
kwaad opzet in het spel is. De
speurders houden alle scenario’s,
ook een wanhoopsdaad of een
ongeval, open. 
(sare)

Lichaam in Asiadok is 
45-jarige Antwerpenaar
Eilandje 

Gezin ontsnapt dankzij rookmelder

Merksem. De brandweer werd maandagnacht rond 1.30u naar de 
Taxandriastraat gestuurd. Daar had een geparkeerde auto vuur gevat 
in de garage van een woning. De aanwezige bewoners werden gewekt 
door hun rookmelders en konden zich in veiligheid brengen. De brand
weer evacueerde hen van een plat dak. Het vuur was snel onder con
trole, de auto brandde wel volledig uit. In de garage was brandschade, 
de rest van de woning liep rookschade op.  
(sare)
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SPEEL ZÉLF
DE HELD  

VAN HET VELD!

Doe mee aan de eerste

massacyclocross  van het land,

op 12/11 in Lichtaart!
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Het voertuig van het merk

Mercedes stond geseind als

gestolen. Ook de nummer

plaat, die niet bij de auto

hoorde, was gemeld als een

gestolen exemplaar. “De wa

gen werd automatisch opge

merkt door de nummerplaat

lezers in Turnhout”, zegt een

woordvoerder van het parket. 

“De politie heeft de achtervol

ging ingezet en op de E34 in

de richting van Antwerpen 

kregen ze het voertuig in het 

vizier. In de achtervolging zijn

hoge snelheden gehaald.” 

140 per uur 

In Zoersel verliet de bestuur

der de snelweg en zette zijn 

tocht verder in de richting van

Pulderbos. Van daaruit reed

de wagen door naar Rommel

zwaan in Vorselaar. Die weg 

loopt parallel met de E34. Op

nieuw lapte de bestuurder de 

snelheidslimiet aan zijn laars, 

want op een bepaald moment

reed de auto 140 kilometer 

per uur. Door de combinatie

van de te hoge snelheid en de

invallende duisternis ging het 

mis. In een bocht van de weg

zonder verlichting reed de au

to rechtdoor en kwam tot stil

stand in het bos. 

Gebarsten ruggenwervel

De twee inzittenden konden

zelf uit het voertuig geraken. 

Ze staken de snelweg over en 

verdwenen aan de overkant in

de richting van Malle. 

Even later kon de politie het

duo oppakken. “Het gaat om 

twee personen van 16 en 17

jaar uit Luik en Namen”,

klinkt het bij het parket. “Een

van hen raakte gewond door 

de crash. Hij ligt  in het zie

kenhuis met een barst in de 

ruggenwervel. Een grondig

onderzoek van het voertuig

gebeurt in Wallonië.” 

Wat de twee in Turnhout de

den en of ze in de regio iets op

hun kerfstok hadden, wil het 

parket 
niet 

kwijt. De Mercedes raakte

zwaar beschadigd. Drie 

brandweerkorpsen kwamen

ter plaatse om alles op te rui

men. De rijbaan was een tijd

lang versperd, maar dat zorg

de voor weinig verkeershin

der.

Auto was gestolen en stond geseind

Twee minderjarigen crashen

na wilde achtervolging door politie

De politie van regio Turn

hout kon zaterdag een 

twee minderjarige be

stuurders oppakken in 

Vosselaar. De twee zaten 

in een gestolen auto, die 

de politie in het vizier 

kreeg. De achtervolging 

eindigde met een crash. 

VORSELAAR/ TURNHOUT 

W De gestolen Mercedes vloog in Vorselaar uit de bocht. De twee inzittenden 

gingen te voet op de vlucht, maar werden even later door de politie opgepakt. 

RONNY VAN DEN ACKERVEKEN
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In Bremblok is zaterdagoch

tend rond 5 uur brand ontstaan

in de achterbouw van een wo

ning. De bewoners werden ge

wekt door het rookalarm en

konden zich tijdig in veiligheid

brengen. De brand werd ver

moedelijk veroorzaakt door

een omgevallen kaars. De scha

de in de achterbouw bleef be

perkt. In de woning zelf is

rookschade.  (ram)

Rookalarm wekt 

bewoners bij brand 

achterbouw

OLEN 

W Het huis heeft rookschade. 

B
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HERENTALS

Weer wegverzakking 

in centrum Herentals

Terwijl het ontwerp voor de 

vernieuwing van de straat 

wordt besproken, blijft de to

taal versleten riolering de be

woners van de Markgraven

straat in het centrum van He

rentals parten spelen. Dit 

weekend deed zich opnieuw 

een kleine wegverzakking voor, 

ter hoogte van de voormalige 

lompenfabriek ‘t Voddenkot. De 

problemen waren toch zo groot 

dat de doorgang voor de zoveel

ste keer afgesloten moest wor

den tussen de Kleine Markt en 

de Vossenberg.  De technische 

dienst van de stad mag straks 

andermaal voor een voorlopige 

herstelling zorgen.  (mph)
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