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VEILIGHEID VAN SCHOOLOMGEVING ZOU NIET GEGARANDEERD ZIJN

NEEROETEREN

Hobbybeurs
Het Cultureel Centrum van Neeroeteren (Maaseik) staat zondag 4
en maandag 5 april in het teken
van hobby’s en verzamelingen.
KWB Neeroeteren organiseert al
voor de 46ste keer de populaire
hobby- en vrijetijdstentoonstelling. Op beide dagen stellen meer
dan 30 exposanten hun boeiende
hobby of verzameling voor. (GBO)

PEER

Wegenwerken in
Grote-Brogel
In Grote-Brogel bij Peer staan
werken op stapel in de Lobroeken de Weyerstraat. Het gaat om
nieuwe wegbedekking en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. De omwonenden
krijgen binnenkort bezoek van
een deskundige die hen zal inlichten hoe het afval- en regenwater voortaan gescheiden zal
worden. In totaal zullen de werken ongeveer vier maanden in
beslag nemen. (SSB)

BERINGEN

Renovatie rotonde
De gemeenteraad van Beringen
heeft een som van 322.000 euro
goedgekeurd voor de renovatie
van de rotonde op de Beverlosesteenweg aan de Katermeerstraat. Het wegdek heeft daar te
kampen met verzakkingen en
moet dus dringend door de gemeente worden opgelapt.
(SSB)

ZUTENDAAL

Het gemeentebestuur van Zutendaal verzet zich
tegen de komst van een nieuwe kleuter- en lagere school in een leegstaand kantoorgebouw
langs de Hoogstraat. De vzw Wonder Wijzer die
de school wil bouwen, kreeg van burgemeester
Jos Beuls te horen dat het gebouw naast een te
drukke weg zou liggen.
XAVIER LENAERS
De vzw heeft al een aanvraag tot
bouwvergunning ingediend om
de gebouwen om te vormen tot
een school. Maar die vergunning
stuit voorlopig op een njet van de
burgemeester. «Ik durf er niet
aan denken dat daar straks een
kind omver wordt gereden», zegt
de burgervader. «Hier passeren
dagelijks 15.000 voertuigen: ik
sta in voor de veiligheid in de gemeente en ga dan geen enkel risico nemen. Tussen het fietspad
en de weg is een strook van amper 0,70 meter aanwezig. Ik
vrees dat ouders met hun auto’s
op het fietspad gaan staan, en dat
is levensgevaarlijk.» Bovendien,
zo zegt Beuls, stelt er zich een
parkeerprobleem. «Aan de nieuwe school zijn slechts een zevental parkeerplaatsen voorhanden.

Aan de achterkant van het pand
ligt een parking waar auto’s kunnen staan maar daar wil men de
speelplaats inplanten.» Ook een
nieuw wandelpad van en naar de
school is de burgemeester een
doorn in het oog. «De iniatiefnemers van de school willen een
doorsteek om te voet naar de
Geerkensveldstraat te gaan maar
het voetpad loopt door de private tuinen van de omwonenden.
Ik vrees dat die daar niet erg blij
mee gaan zijn. Iedereen mag vrij
een school oprichten maar dat
moet wel binnen een veilig kader gebeuren.»

Ervaringsgericht
Bij de vzw Wonder Wijzer wil
men liever nog niet officieel reageren op de uitspraken van
Beuls. «Er is plaats voor een derde lagere school in de gemeen-

De bekendmaking voor de bouwaanvraag hangt al uit aan de gebouwen. Foto Moors
te», verklaart alvast een bestuurslid van de vzw die anoniem wenst te blijven. «Bij heel
wat scholen moeten mensen
kamperen om hun kinderen te
laten inschrijven. Bovendien is er
nood aan het soort onderwijs dat

De heemkundige kring van Heusden-Zolder heeft oude filmpjes
over Zolder samengevoegd tot één grote film. Het gaat om een
uniek document met heel wat nooit vertoonde beelden.

HASSELT

Drie jaar voor
misbruik meisje (7)
De Hasseltse correctionele rechtbank heeft woensdag een 34-jarige man veroordeeld wegens het
seksueel misbruik van het zevenjarig dochtertje van zijn vriendin,
met wie hij in Lommel samenwoonde. Hij kreeg drie jaar effectieve celstraf en wordt voor vijf
jaar uit zijn burgerrechten ontzet.
De feiten speelden zich af in Lommel op 10 juni 2007. De moeder
van het slachtoffer zag haar toenmalige vriend uit de slaapkamer
van het meisje komen. Het kind
zat onwennig rechtop in bed met
haar onderbroekje in de hand.
Het meisje vertelde dat ze van de
man haar geslachtsdeel moest
aanraken. Ze mocht zeker niks
aan haar moeder zeggen.
Tijdens een audiovisueel verhoor
legde het meisje gedetailleerde
verklaringen af. Ook haar zus verklaarde dat hij het meisje misbruikt had. De man betwistte de
feiten, maar de rechtbank hechtte geloof aan het verhaal van het
slachtoffer, dat werd gestaafd
door een kinderarts.
De vader en het slachtoffer krijgen een provisionele schadevergoeding van 1 euro. De moeder
krijgt 1.000 euro provisioneel.
Een deskundige zal het meisje en
de ouders onderzoeken om de
exacte schade te begroten.

Hugo Beerten toont een reproductie van het schilderij dat aan
de basis van de heemkundige kring ligt. Foto Moors
tot de heemkring.» Meer info
over de voorstellingen op
011/53.70.81. (SSB)

SINT-TRUIDEN

Nieuwe investeerders voor Punch Powertrain
De bedrijven Gimv en Capricorn
investeren vandaag samen 24
miljoen euro in Punch Powertrain. Over het precieze aantal
nieuwe jobs is nog niets bekend.
Punch Powertrain komt uit een
moeilijke herstructurering. Vorig jaar werden 47 personeelsleden ontslagen. De situatie begon
te verbeteren in mei 2009, toen
de Limburgse Reconversiemaatschappij 7 miljoen euro investeerde in ruil voor 30 procent van
de aandelen. De directie gebruikte dat geld om een nieuwe
generatie continu variabele

transmissies en hybride versnellingsbakken te ontwikkelen. Recent lichtte LRM haar optie op de
overige 70 procent van de aandelen, waardoor Punch International niet langer aanhouder is van
Punch Powertrain. Om de verdere groei van het bedrijf te ondersteunen investeren Gimv en Capricorn vandaag samen 24 miljoen EUR in het bedrijf. LRM blijft
wel een referentieaandeelhouder in het bedrijf.
De vakbonden reageren verheugd op de nieuwe investeerders. «Ondertussen zijn er bij
Punch Powertrain terug 15 men-

sen aangenomen», zegt ABVV-secretaris Pierre Vranken. «Het bedrijf floreert terug, omdat de Chinese markt aantrekt. We verwachten toch dat de productie dit
jaar nog verdubbelt. Aanwerving
van personeel en de aankoop van
nieuwe machines kan dus niet
uitblijven. Vandaag werft de directie al voorzichtig nieuwe mensen aan.»
De nieuwe CEO van Punch Powertrain Cor van Otterloo, kiest nu
volop voor de Aziatische markt.
Het bedrijf vervaardigt naast versnellingsbakken ook elektrische
en hybride auto’s. (CLPH)

HASSELT

Rechtbank beveelt internering veroordeelde
De Hasseltse correctionele rechtbank heeft woensdag de internering bevolen van een 45-jarige
man uit Hasselt wegens het lastigvallen van zijn vriendin. De
vrouw had in het verleden meermaals klacht tegen hem ingediend wegens opzettelijke slagen.
De Hasselaar heeft een zwaar
strafverleden. Het hof van assisen in Tongeren veroordeelde
hem in februari 1990 tot acht

jaar cel wegens poging doodslag.
In 2006 kreeg hij van de correctionele rechtbank in Tongeren
twee jaar cel voor diefstallen met
braak.
De feiten waarvoor hij geïnterneerd wordt, kaderen in de langdurige problematische relatie
met zijn vriendin. Hij belaagde de
vrouw meermaals in januari van
dit jaar. Volgens de gerechtsdeskundige die de man onderzocht,
heeft zijn persoonlijkheidsstrucLI

De correctionele rechtbank van
Tongeren veroordeelde twee Bilzenaren tot een jaar cel wegens
diefstal en brandstichting. Zij
krijgen, omwille van hun blanco
strafregister, wel grotendeels uitstel van celstraf maar moeten een
fikse schadevergoeding betalen.
R.H. (39) en L.B (45) drongen, in
de nacht van 23 juli 2007, binnen
in een chalet aan Vrankrijk in Bilzen. Ze maakten er een sierpistool en een GSM buit en stichtten
aansluitend brand.
De eigenaars van de chalet vroegen 70.000 euro schadevergoeding. De rechter kende hen voorlopig 10.000 euro toe. Een tegensprekelijke expertise moet de
schade aan gebouw en inboedel
bepalen. (JEK)

Buurtgerichte
opvang

Heemkring brengt oude filmpjes samen

den waarop we misschien wel
opnieuw wat volk kunnen
warm maken om toe te treden

Jaar cel voor
brandstichting

HEUSDEN-ZOLDER

we de kinderen willen bieden:
ervarings- en belevingsgericht.
Voor al deze punten bieden wij
dus een oplossing.» Het bestuurslid spreekt alvast het gerucht tegen dat de nieuwe school
leerlingen van bestaande onder-

wijsinstelling zou afnemen. «Het
is helemaal niet de bedoeling
kinderen van andere scholen af
te gaan snoepen», besluit het bestuurslid. Op 20 april is er alvast
een infoavond gepland in de beoogde schoolgebouwen.

tuur anti-sociale kenmerken. De
man kampt met een ernstig alcoholprobleem en kan volgens de
psychiater maatschappelijk nauwelijks overleven. Hij betekent
een gevaar voor de maatschappij
omdat hij zijn daden niet kan
controleren.
De man betwistte de vordering
tot internering, maar de rechtbank sprak de maatregel toch uit.
Zijn vriendin kreeg provisioneel
1 euro toegewezen.

(SSB)

HEUSDEN-ZOLDER

In het vijvergebied Midden Limburg willen privéeigenaars met overheidssteun een natuurzone
van 4.500 hectare, op het grondgebied van
Heusden-Zolder, Zonhoven en Hasselt, opwaarderen. «Het project moet de leefomgeving van
Europees belangrijke diersoorten zoals de roerdomp en de boomkikker verbeteren», zegt coördinator Arne Vanden Bogaerde.
STEVEN SWINNEN
Het vijvergebied wordt gevormd
door de driehoek met de N74 Hasselt-Zonhoven ten oosten, de
E314 ten noorden en het Albertkanaal ten zuiden. Het domein
omvat de grootste concentratie
aan vijvers in België met onder
meer de vijvers van Terlaemen en
Vogelsanck. Ook het domein Kiewit dat ten oosten van deze driehoek ligt, is opgenomen. «Op het
terrein zal de bezoeker merken
dat er landschappelijk een aantal
zaken zullen veranderen», zegt
Arne Vanden Bogaerde. «Om de
natuurwaarde van het gebied
verder te verhogen zullen bijvoorbeeld aan meer dan tachtig
vijvers werken worden uitgevoerd zoals afgravingen, dijk- en

oeverherstel en rietaanplanting.
Het meest opvallende zal wellicht
het openmaken van het landschap zijn waarbij op verschillende dijken, meer dan tien kilometer in totaal, bomen en struiken
zullen verdwijnen. Dit is belangrijk om enerzijds de dijken te beschermen tegen lekkage door
wortelgroei en anderzijds om de
vijver- en oevervegetatie meer
licht te bieden. Ook voor de roerdomp zullen de vijvers zo toegankelijker worden omdat deze vogel open aanvliegroutes nodig
heeft.»

Boomkikker
Ook zullen er kleinschaligere werken worden uitgevoerd voor de
boomkikker. Deze zeldzame kikker zal zijn toekomst verzekerd

jaar, hebben directie en vakbonden onderhandeld over een sociaal plan. Dat werd enkele weken
geleden goedgekeurd en houdt in
dat er geen naakte ontslagen zullen vallen. Voor 50 arbeiders en
30 bedienden wordt een regeling
uitgewerkt van brugpensioen,
vrijwillig vertrek of de overplaatsing naar een andere afdeling van
Borealis. «Ondanks de drastische
beslissing heeft dit niet geleid tot
een sociaal drama», zegt François
Jordens van het ACV. «Het zal voor
een aantal mensen alleen de nodige aanpassing vergen om terug
een vertrouwde werkomgeving
op te bouwen.»
(SSB)

TESSENDERLO

Leerlingen Heilig Hart
spelen met LEGO in les

Neerpelt krijgt eerste zwaluwtil

Nieuw natuurgebied

Kapel gerestaureerd
De dienst Groenonderhoud van
arbeidszorgcentrum De Oogst in
Leopoldsburg heeft het bouwvallige Debeufkapelletje aan de Boskantstraat gerestaureerd. Zowel
de kapel als het Mariabeeld hadden een renovatie nodig. (SSB)

De studenten bij de zwaluwtil. Foto Moors

eens opgedragen om een taart in
acht gelijke stukken te snijden of
laten ze soms twee robots tegen
elkaar voetballen. Ook hebben
we hier een parcours met een
vijver gebouwd. Daarin ligt zogezegd een drenkeling en zij
moeten die met hun robot zo
snel mogelijk zien te redden. Het
enthousiasme van de studenten
is groot om hieraan mee te werken. Zelfs hun middagpauzes offeren ze ervoor op.»
Examen LEGO bestaat er vooralsnog niet in het THHi, maar de
studenten nemen binnenkort
wel deel aan de RoboCup Junior,
een wedstrijd voor jongeren in
Technopolis in Mechelen.(SSB)

hij de politie in Houthalen te lijf.
Hij stampte drie politieagenten,
die hem wilden tegenhouden
voor een identiteitscontrole nadat hij door het rode licht was gestapt. Een agent liep verwondingen aan de knie op. Hij verzette
zich hevig toen de agenten hem
naar het bureau wilden brengen.
Een gerechtsdeskundige had de
man al onderzocht maar er was
een college van deskundigen
aangesteld om hem opnieuw te
onderzoeken. Dat college gaf de
opdracht terug, omdat de jongeman niet meewerkte. Hij zei dat
hij geen psychiater nodig had.

Toch baseerde de rechter zich op
het verslag van die ene deskundige met zijn jarenlange professionele ervaring. Op de zittingen
van de rechtbank kon de twintiger geen zinnig woord uitbrengen. Hij is zich volgens de rechter totaal niet bewust van de feiten en de reden waarom hij in de
gevangenis zit. Hij leeft in zijn eigen wereld en het zou onverantwoord zijn hem niet te interneren om de maatschappij te beschermen. Aan verschillende
burgerlijke partijen moet hij bijna 2.900 euro schadevergoeding
betalen.

Aan de Lochterdijk op het gehucht ‘Grote Heide’ in Neerpelt
is gisteren de eerste zwaluwtil
van Vlaanderen geplaatst. «Het
gaat om een dakconstructie op
een zes meter hoge paal», zegt
Jan Daniels van Natuurpunt. «De
zwaluwen vinden hier dezelfde
situatie als in een echt huis. Het
biedt aan de huiszwaluwen een
ongestoorde gelegenheid om

hun nest van modder te bouwen. Vlak in de buurt is een
modderpoeltje waar de vogels
ruim voldoende metsspecie
vinden om aan de slag te gaan.
De til werd gebouwd door de
houtafdeling van de technische
school Sint-Lodewijk van Genk.
We mikken op een jaarlijkse
aanwezigheid van zo’n vijftig
koppels zwaluwen.» (SSB)

Vragen bij veiligheid politiegebouw
Momenteel wordt er een hele
nieuwe vleugel bijgebouwd aan
het politiegebouw van Lanaken.
Bij gemeenteraadslid Leo Joosten (Vlaams Belang) rijzen er nu
vragen over de veiligheid van
het gebouw.

schieten op alles wat er beweegt,
zonder te vrezen dat de kogel in
zijn loop gestuit wordt. De inkomhal waarin het onthaal gevestigd is, biedt in zijn glazen kooi
geen enkele veiligheid aan diegenen die er werken.»

«Als ik het politiegebouw bekijk,
stel ik vast dat dit glazen gebouw
allesbehalve veilig is», zegt Joosten. «Door het glas kan men

Camera’s

TERRASTEGEL

De studenten van het derde jaar
Elektrotechnieken in de Technische School Heilig Hart (THHI) in
Tessenderlo komen tegenwoordig met plezier naar school. In de
lessen ‘Elektrotechnieken’ mogen ze met LEGO-blokjes spelen.
«Niet zomaar de gewone blokken natuurlijk, maar met Mindstorms NXT-set. Dat zijn eigenlijk robots die de leerlingen naar
believen kunnen programmeren», zegt coördinator Willy De
Boel.
«Je kan het vergelijken met een
mini-computer waarin je vanalles kan programmeren. De creativiteit is oneindig. Zo hebben de
studenten hun LEGO-robot al

bezoekers te overtuigen van de
belangrijke natuurwaarde van dit
gebied zodat zij begrijpen waarom
de herstelmaatregelen nodig
zijn.» De werken zullen vier jaar
duren. Er is een budget van 2,7
miljoen euro.

LANAKEN

ELKE ZONDAG OPEN

De leerlingen tonen enkele robots. Foto Borgerhoff

«Aan het publiek zullen we een
boeiend verhaal vertellen over de
historiek, de viskweek, de vijvers
en het Europees belang van het
gebied en over samenwerking»,
aldus de coördinator. «Via het educatieve luik proberen we om alle

Internering voor agressieveling

Op 12 augustus 2008 sloeg hij in
Houthalen een zeventienjarige
jongen met een verkeersbord op
het hoofd, toen die weigerde
twee euro te geven.
In juli 2009 sloeg hij nog een minderjarige jongen en in juni ging

NIEUWERKERKEN

LEOPOLDSBURG

zien door het aanleggen en verbeteren van twintig geschikte voortplantingspoelen. Deze moeten
open zijn voor een goede opwarming en het water moet visvrij zijn
om de overlevingskansen van de
dikkopjes te maximaliseren.

De Hasseltse correctionele rechtbank beval woensdag de internering van een 22-jarige man uit
Geel, die nu in de cel zit. De man
kampt met een agressieprobleem. Volgens de rechtbank
heeft de man een ernstige geestesstoornis en is hij een gevaar
voor de maatschappij.

De cultuurraad van Lummen is op
zoek naar bestuursleden. 18plussers die actief zijn bij een socio-culturele vereniging in Lummen komen in aanmerking. Bedoeling is dat ze meedenken over
de organisatie van een cultureel
evenement in de gemeente. Meer
info bij de Dienst Vrije Tijd op
013/35.56.84. (SSB)

De gemeente Nieuwerkerken
heeft er een natuurgebied bij: het
Kelsbroek. Het 11 hectare groot
natuurgebied ligt in Binderveld
en werd aangekocht door de vzw
Limburgs Landschap. De werkgroep Kelsbroek zal instaan voor
het beheer en de inventarisatie
van het natuurgebied (CLPH)

Robert Flies, Arne Vanden Bogaerde, Pierre Crahay, Eric Smeets, Baron Claude de Villenfagne de
Vogelsanck, Iris Lauwaert en Thierry de l’Escaille zetten zich samen in voor de vijvergebieden. SSB

HASSELT

NEERPELT

Bestuursleden
gezocht

Herstructurering
Borealis afgerond
Het chemiebedrijf Borealis in Beringen heeft de HDPE-afdeling
definitief gesloten. Tachtig werknemers zijn hierdoor van baan
veranderd. Het sociale akkoord
werd eerder al met de vakbonden
getekend. Het is de internationale overcapaciteit van HDPE
(kunststoffen voor de verpakkingsindustrie, nvdr.) die Borealis
heeft genoopt om deze afdeling
te sluiten. Het gaat nochtans om
de op één na grootste fabriek van
dit materiaal in Europa. Borealis
had deze intentie vorig jaar in oktober al kenbaar gemaakt en
heeft nu de knoop definitief
doorgehakt. Sinds de bekendmaking van de plannen eind vorig

Buitenschoolse kinderopvang ‘’t
Klim-Op-Ke’ in Heusden-Zolder
is gestart met een erkende Lokale
Dienst Buurtgerichte Kinderopvang in de Schansstraat in Berkenbos. Bedoeling is een laagdrempelige opvang te creeëren
voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Er zijn subsidies die de tarieven verlagen en naast de vooren naschoolse opvang zal er ook
kinderopvang zijn van 12 tot 17
uur op woensdag en van 8 tot 17
uur tijdens de schoolvakanties.

2 miljoen euro voor werken aan vijvers

LUMMEN

BERINGEN

als de plechtige communies of
gouden bruiloften, maar we
hebben toch ook zeldzame
beelden over de start van de
speeltuin in Terlaemen en over
de heraanleg van Zolder-centrum. Gelukkig heeft de Limburgse Erfgoedcel ons goed geholpen door alle beelden over te
zetten op een dvd», aldus Beerten. Bedoeling is om rond de
voorstelling een interactieve
avond op te zetten. «We tonen
de film eerst in zijn geheel en
daarna opnieuw waarin we de
fragmenten stopzetten. Hopelijk kunnen de aanwezigen ons
dan wijzer maken als ze familieleden of vrienden herkennen. Zo worden het leuke avon-

PROJECT VERBETERT LEEFKWALITEIT VAN HEEL WAT DIERSOORTEN

BILZEN

Gemeente weert nieuwe school

HEUSDEN-ZOLDER

De interesse van de inwoners
van Zolder is enorm en dus
staan er enkele toonmomenten
op stapel. «Het is geen langspeelfilm, maar een compilatie
van allerlei interessant beeldmateriaal dat we hebben gevonden», zegt Hugo Beerten,
voorzitter van de heemkring.
«Het verhaal start in 1937 in de
kerk van Zolder waar een oud
schilderij wordt gevonden. De
toenmalige priester is trouwens
ook met de heemkring gestart.
Ook de beelden over de Zolderse Zomerfeesten van ‘39 zijn vrij
uniek.»
De filmpjes duren allemaal enkele minuten. «Het gaat vaak
over kerkelijke ceremonies zo-
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Commissaris Vincent Loyens ontkent de zaak. «Het gebouw voldoet en we hebben de nodige in-
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frastructurele middelen voorzien
zoals camerabeveiliging of kogelwerend glas in bepaalde percelen. We treffen wel degelijk
maatregelen naar beveiliging van
ons personeel. Aan de ingang willen we laagdrempelig werken
maar verder zijn er overal zeker
beschermingsmaatregelen getroffen. Lanaken is zeker één van
de betere beveiligde korpsen in
de regio», aldus Loyens. (WJL)
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