weekend 28 en 29 september 2013

ZONHOVEN

HASSELT

Jaar cel voor
geweld tegen
zwangere vriendin
Benedikt S. (25) is veroordeeld
tot één jaar cel voor geweld tegen zijn zwangere vriendin in
oktober 2012. De vrouw vluchtte ‘s nachts met hun kleuter
naar een bakkerij, nadat ze een
zetel op haar gegooid kreeg. Het
koppel had ruzie omdat de man
meende dat zijn vriendin ‘enkel
oog had voor hun kind’. Ze werd
in het gezicht geslagen, gestampt en bij de keel gegrepen.
De man gaf de feiten toe en verwees naar een drankprobleem.
Hij stond gekend als gevaarlijk
en werd aangetroffen met een
springmes en Oosters gevechtswapen. Aan de politie vertelde
hij hierover dat hij nachtmerries had en dacht achtervolgd te
worden, maar ook dat hij het
‘chique’ vond om te wapens te
kunnen tonen. Er waren enkele
maanden voordien al geweldfeiten in het gezin gemeld. De
vrouw is ondertussen bevallen
van een zoontje en stelde zich
geen burgerlijke partij. Een
werkstraf werd afgewezen, omdat de rechter rekening hield
met zijn uitgebreid strafblad. De
wapens zijn verbeurd verklaard. (ERS)
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Mensenhandelaars riskeren 18 maanden cel en monsterboete

Een Indische man en vrouw riskeren 18
maanden cel en een monsterboete van
192.500 euro voor mensenhandel. Het
duo wordt beschuldigd vijf Indiërs via
Kazachstan naar België te hebben gebracht.
Ze werden warm gemaakt met valse beloftes over ons land en moesten tussen
15.000 en 32.000 euro betalen aan eerste
beklaagde Ranvir S. (46) uit Riemst. Eens
in ons land aangekomen, werden de mannen ingezet in verschillende nachtwinkels in Sint-Truiden en Hasselt, zonder betaald te worden. Ze mochten ook geen

contact meer hebben met hun families in
India. Als tweede zit de 32-jarige exvrouw van Ranvir op de beklaagdenbank.
Zij zou een schijnhuwelijk hebben aangegaan met een van de gesmokkelde Indische mannen. Het beklaagdenduo had
stiekem nog een relatie en kocht zelfs samen een huis.

Ultieme bewijs

«Het ultieme bewijs dat haar tweede huwelijk maar voor de schijn was», meent de
procureur. Hij verwees ook naar de verklaring van een werkneemster van de
nachtwinkels. Zij zou op vraag van Ranvir

valse loonbrieven hebben opgemaakt. De
vzw Payoke, een opvangcentrum voor
slachtoffers van mensenhandel en prostituees, stelde zich burgerlijke partij voor
één symbolische euro. De vijf slachtoffers
eisen ook een schadevergoeding voor de
betaalde smokkelsom, het geleverde werk
in de nachtwinkels en morele schade. «Ze
werden misbruikt als huisslaven», meent
de burgerlijke partij. Ook de procureur
was streng voor het duo.
«Het is zeer schrijnend om te zien hoe de
slachtoffers door hun eigen landgenoten
zo misbruikt werden.» De twee ontkennen de feiten hardnekkig. Volgens Ranvir

hebben de vijf mannen een complot tegen
hem opgezet. Ook zijn ex-vrouw ontkent
dat er mensen vanuit India werden gesmokkeld. «De echtgenoot van mijn cliënte werd voor korte tijd zaakvoerder gemaakt van een nachtwinkel in Riemst. Hij
beheerde het geld van de zaak. Weinig geloofwaardig dat deze persoon zoveel
macht kreeg, als hij enkel een huisslaaf
was», pleitte de verdediging.
Daar geloofde de procureur weinig van.
«De slachtoffers kunnen alle details vertellen, dat is geen in elkaar geknutseld verhaal», meende hij. Vonnis op 25 oktober.
(ERS)

BURGEMEESTERWOUTER BEKE GEEFT EERSTE SPADESTEEK LEOPOLDSPARK

Facelift Leopoldsburg eindelijk gestart

MAASEIK
Auto in brand
gestoken
In Maaseik in de Sionstraat is
donderdag rond middernacht
brand uitgebroken in een wagen. Volgens buurtbewoners
werd het voertuig aangestoken
door een onbekende die in de
richting van de Ringlaan vluchtte. De brandweer kwam ter
plaatse om het vuur te blussen,
maar de wagen brandde volledig uit. Het gerechtelijke labo
kwam langs voor een sporenonderzoek. De lokale politie onderzoekt de zaak. (MMM)

HERK-DE-STAD
Bestelwagen met
heftruck gestolen
Dieven hebben in de nacht van
donderdag op vrijdag een Mercedes Vito gestolen bij een bedrijf op de Industrieweg in de
industriezone Daelemveld in
Herk-de-Stad. In de wagen zat
ook een heftruck. De feiten werden gisterenochtend rond acht
uur vastgesteld. Van de daders
ontbreekt voorlopig elk spoor.
(JDSL)

HEUSDEN-ZOLDER
Laptops en geld
gestolen
Dieven hebben in de nacht van
donderdag op vrijdag ingebroken in een bedrijf in de Vlinderstraat in Zolder en drie laptops
en geld uit een geldkistje buitgemaakt. De dieven drongen
het bedrijf via een zijraam binnen. Van de daders ontbreekt
voorlopig elk spoor. (JDSL)

DILSEN-STOKKEM
Bestuurder pleegt
vluchtmisdrijf
De bestuurder van een onbekend voertuig is woensdag rond
17.20 uur tegen een geparkeerde wagen in de Rechtestraat in
Dilsen gereden. De bestuurder
reed na de feiten gewoon verder. Het ongeval gebeurde dicht
bij de woning van de eigenaar
van de beschadigde wagen.

Een toekomstbeeld van het project Leopoldspark.

LEOPOLDSBURG
In het centrum van Leopoldsburg heeft burgemeester Wouter Beke (CD&V) gisteren de eerste
spadesteek gegeven van het inbreidingsproject
‘Leopoldspark’. Dat sleepte lang aan en zorgde
voor de nodige scepsis bij de immer kritische
Kampenaar, maar het zal er dan toch komen. In
het komende anderhalf jaar zullen op het gebied
tussen de vier belangrijkste winkelstraten een
appartementenblok, rusthuis, serviceflats en
3.000 vierkante meter winkelruimte verrijzen.
STEVEN SWINNEN
Met toeters en bellen kwamen
projectontwikkelaars ruim vier
jaar geleden op het gemeentehuis van Leopoldsburg de transformatie van de gemeente voor-
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stellen. Het bleef lange tijd bij
luchtkastelen, maar sinds enige
tijd is er toch schot in het Leopoldspark-dossier. Met nieuwe
investeerders Vulpia, doorgaans
investeerders in de zorgsector, en
het gemeentebestuur klikt het

wonderwel. De vergunningen
zijn binnen en de sloop van enkele oude panden (nodig om de toegang naar het binnengebied te
creëren) is inmiddels ook achter
de rug.

Eerste spadesteek

Vandaar kon burgemeester Wouter Beke (CD&V) gisteren met een
grote graafmachine de eerste spadesteek geven. Een bouwvakker
is er aan de partijvoorzitter niet
verloren gegaan, maar toch zal hij
ongetwijfeld op de eerste rij staan
om het project op te volgen. «Het
Leopoldspark is inderdaad erg
belangrijk voor de toekomst van
onze gemeente. Naar dit moment
hebben we lang uitgekeken», aldus Beke. «Er was heel wat vertra-

ging, maar als gemeentebestuur
zijn we altijd positief gebleven. Ik
kreeg heel wat sceptische vragen
over de verkoop van de site en
over de timing van het project,
maar we staan er nu toch maar
mooi. Dit kan ons centrum een
nieuwe dynamiek geven.» Het
nieuwe woon- en winkelproject
komt strategisch te liggen tussen
de vier belangrijkste winkelstraten van Leopoldsburg: de Stationsstraat, de Koningstraat, de Nicolaylaan en de Maarschalk Fochstraat. Het plein wordt omzoomd
door 3.000 vierkante meter winkelruimte. Er wordt vooral gemikt op lokaal verankerde detailhandel, een brasserie met een
groot terras en supermarktketen
Spar. Daaromheen komen 34 ap-

partementen te liggen. Rondom
het centrale middenplein van het
project wordt een woonzorgcentrum met 128 bedden en 22
assistentiewoningen gebouwd.
«Woonzorgcentra en woningen
worden vaak een eindje buiten
het centrum aangelegd. Maar
deze keer is dat heel anders. Het
nieuwe woonzorgcentrum zal samen met de assistentiewoningen
integraal deel uitmaken van het
centraal gesitueerde Leopoldspark», zegt investeerder Luc Van
Moerzeke, die ook opgelucht is
dat de start nu écht is gegeven.
«Twee jaar geleden was ik wanhopig over Leopoldspark en dacht
ik dat het er nooit zou komen.» In
de zomer van 2015 zal het complex klaar zijn.

BILZEN
TERMINAL GENK-NOORD HAALT
30.000 VRACHTWAGENS VAN DE WEG

Euro Terminal, een bedrijf op het
industrieterrein Genk- Noord dat
goederen stockeert en per trein
vervoert, heeft zijn terreinen
kunnen verdubbelen in oppervlakte. Vlaams minister Ingrid
Lieten (sp.a) gaf gisteren acte de
présence voor de opening van de
terminal. «Nu kunnen we 6.000
containers per maand per spoor
transporteren», reageerde Johan
Gemels, voorzitter van de Raad
van Bestuur van Euro Terminal.
«Voorheen lag de limiet op 3.000
containers.» Het aantal laadsporen is van twee naar vier uitgebreid. «De sporen zijn van 500 tot
600 meter verlengd», wist hij verder te vertellen. «Hierdoor kunnen we langere treinen met 35 tot
40 wagons laten vertrekken.» De
uitbreiding behelst een investering van 3,5 miljoen euro die goed

is voor tien extra jobs bovenop de
acht die er nu al zijn. Het geld voor
de expansie komt van de Limburgse Reconversie Maatschappij
(LRM) maar ook van Europa dat
geld toeschuift uit de pot van het
Europees Fonds voor Sociale en
Economische ontwikkeling. Dagelijks vertrekken drie volgeladen treinen naar Roemenië en
Italië. «Binnenkort gaan we overigens voor het eerst consumptiegoederen met zeecontainers importeren naar onze terminal
waarn ze geleverd worden bij de
distributiebedrijven in de buurt»,
gaat Johan Gemelen verder. De
uitbreiding heeft ook gunstige
gevolgen voor het milieu. «We
kunnen jaarlijks 30.000 vrachtwagens en bijhorende CO2 van de
openbare weg halen», verduidelijkt hij ten slotte. (LXB)

(JDSL)
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Geld gestolen

Dieven hebben donderdag op
twee plaatsen in Hasselt ingebroken en geld gestolen. Rond
21.55 uur werd een diefstal
vastgesteld in de Oppenstraat in
Stevoort. In de Heksenbergstraat in de wijk Nieuw Veld
drongen de dieven binnen via
een venster. Van de daders ontbreekt elk spoor. (JDSL)

Burgemeester Wouter Beke geeft de allereerste spadesteek met een graafmachine. Foto’s Bogaerts

Een container wordt vakkundig op een treinstel gezet Foto Bogaerts

20 jaar oude kerk nu al onstabiel

De kerkfabriek van de parochiekerk Maagd der Armen in
Schoonbeek, waar de legendarische rockmusical Jesus Christ
Superstar zal worden opgevoerd heeft te lijden onder vermolming.
In éen van de zes zware en reusachtige houten spanten van de
kerk, die los staan van de kerkmuur maar wel het spitse dak
dragen, werd een grote verrottingsplek vastgesteld. Dit kwam
boven water bij de voorstelling
van de musical die donderdag
plaatsvond in de kerk die amper
20 jaar oud is, maar tot de modernste van Limburg behoort.
«Gevaar voor instorting van het
dak is er niet maar we kregen
toch de waarschuwing mee om
de rotte plek in het spant dringend aan te pakken», reageert
Jos Theunissen, voorzitter van
het kerbestuur. De kerkfabriek
laat de spanten geregeld bewerken. «Het was de schilder die er
ons enige tijd terug attent op
maakte dat de spant poreus aan
het worden was», vult Theunissen aan. Hierop is hij meteen in
actie geschoten. «We vroegen
het oordeel van een ingenieur
die liet verstaan dat een ingreep
op korte termijn nodig is om erger te voorkomen», vervolgt de
** LI

De grote verrotingsplek in een van de houten spanten. Bogaerts
voorzitter. De stad liet hierop
door een gespecialiseerde firma
een studie uitvoeren. Hieruit
bleek dat er problemen waren
met de stabiliteit van het dak. Op
de spant is een rotte plaats van zowat anderhalve vierkante meter
te zien. Bovendien zijn elders op
de spant een aantal kleinere vermolmingen vast te stellen.» Uit de
studie blijkt dat de verrotting van
het hout te wijten is aan een verkeerde behandeling van het
spant. «Waarschijnlijk door gebruik van een verkeerde verf», al-

dus Theunissen. De herstelling
wordt een kostelijke zaak. De
kerfabriek betaalt het ereloon
van de ontwerper dat 35.000
euro bedraagt. Het stadsbestuur
stelt zich borg voor de kosten
van herstelling die 250.000 euro
belopen. «We kunnen de aannemer die destijds de spanten
plaatste niet verantwoordelijk
stellen gezien de waarborg van
10 jaar voorbij is», stelt Theunissen. «De opvoeringen van de
musical komen echter niet in
het gedrang.» (LXB)

