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Strenge maatregelen bij verwijderen van asbest in Philipsbrug

Brug stuk per stuk ingepakt en
ontmanteld
HASSELT

Devele automobilistendie dage-
lijks over de brug rijden vermoe-
denwaarschijnlijknietdat eron-
der het wegdek flink wat asbest
zit en het Agentschap Wegen en
Verkeer hoopt dat ook zo te hou-
den.
«De verwijdering zal gebeuren
zonder dat we het verkeer moe-
tenomleidenofvaneenbrugdeel
weghouden», zegt projectleider
Kirsten Peeters. «Het verkeer
looptmomenteelheelvlotendat
willenweookzohouden.»
De voorbije dagen werd er met
verschillende partners gezocht
naareenoplossingomhetasbest
veiliguitdebrug tehalen.
«Vandaag hebben we met de fe-
derale overheidsdienst Welzijn
rond de tafel gezeten en allemo-

gelijkhedendoorlopen.Uiteinde-
lijk is er beslist om de brug, deel
perdeel,hermetischmetdubbel-
wandige doeken in te pakken. In
die ruimtes zullen we ook nog
eens onderdruk creëren zodat
eventuele vrijgekomen asbest-
deeltjes niet in de omgeving te-

rechtkomen. Bedoeling is datwe
dat van onderuit werken: de zo-
genaamde verloren bekisting
waarasbest inisaangetroffenkan
gelukkigverwijderdzonderdat je
daar op het wegdek iets van
merkt.»
«Wewachten nu nog op de kost-
prijs van de hele operatie en dan
kunnen we volgende week van
startgaan.Werekenennutochop
een vertraging van een tot twee
maanden,waardoordebouwvan
denieuwebrugookpashelemaal
voltooid zal zijn eind september,
beginoktober2017.Wewillennu
alvastzoweinigmogelijktijdver-
liezen. Terwijl in een deel het as-

best wordt verwijderd, kunnen
we verderop al beginnenmet de
voorbereidende werken. Wan-
neereendeelklaar is,kandeaan-
nemer daar ookweermet gewo-
neafbraakvoort.»

Extra boringen
De geplande afbraak van het
brugdeel boven de spoorweg zit
voor dit weekend voorlopig wel
nogopschema.
«We zijn vrij zeker dat daar geen
asbest zit maar om niets aan het
toeval over te laten gaanwe daar
in de volgende dagen nog borin-
genuitvoeren. Gezien er dan ook
al langer een onderbreking van

het spoorverkeer gepland staat,
hopenwedatdieboringeninder-
daad niets opleveren en die af-
braakalvast kandoorgaan.»

Infobrief
Devoorbijedagenroldenerenke-
levragenvanongerustebuurtbe-
woners binnenmaar Peeters be-
nadrukt dat alles in de veiligste
omstandigheden zal gebeuren.
«Naast het hermetisch afsluiten
zullenweopverschillendeplaat-
sen ook metingen uitvoeren. Zo
zijnweéchtzekerdaternietstus-
sendemazenvanhetnetglipt.De
buurtbewoners krijgen ook zo
snelmogelijknogeen infobrief.»

ProjectleiderKirstenPeeters bij dePhilipsbrugwaarin asbest is gevonden. Foto Dalemans

De Philipsbrug zal vanaf volgende week
stukje voor stukje asbestvrij worden ge-
maakt. Om die ontmanteling mogelijk te
maken zal de brug in stukken ‘ingepakt’
worden om zo te voorkomen dat er as-
bestdeeltjes in het rond vliegen. De hele
operatie zal de werken maximaal twee
maanden vertragen, zo hoopt het
Agentschap Wegen en Verkeer.
DIMITRI MEUS

BurgemeesterDeRaeve (2de van rechts) en enkele buurtbewonderswaren
aanwezig bij de plaatsing vanhetGeksteStraatnaambord. Foto JDSL

DeWijvestraat inZonhoven is
deGeksteStraatnaamvanLim-
burg.Datverkozende luiste-
raarsenFacebook-vriendenvan
radiozenderRadio2Limburg.

De Wijvestraat haalde het voor
de Vroeg-Opstraat in Diepen-
beek en het Vagevuurpad in
Heusden-Zolder.DeSuikerberg-
straat in Beringen en de Verlo-
renkoststraat in Bree vulden de
top-vijf aan. De Wijvestraat

haalde hetmet 817 stemmen of
36,8procent. Intotaalwerdener
2.200 stemmen uitgebracht. De
medewerkers van Radio 2 Lim-
burg hingen het Gekste Straat-
naambordje maandagochtend
in aanwezigheid van burge-
meester Johny De Raeve (Open
Vld) en enkele buurtbewoners
onder het gewone straatnaam-
bordje.
DenaamWijvestraatheeftniets
met vrouwen te maken. Het

komtvanWeiver.Dat iseenver-
bindingsweg tussen twee dor-
pen. Het heeft niet veel ge-
scheeld of de straatnaam be-
stondnietmeer,wanteenbuurt-
bewoner vroeg om de naam te
veranderen, maar daar ging de
gemeentenietop in.
DeWijvestraatneemthetnu te-
genanderestraatnamenopinde
race naar de Gekste straatnaam
van Vlaanderen. Stemmen kan
opwww.radio2.be . (JDSL)

ZONHOVEN

WIJVESTRAAT IS GEKSTE STRAATNAAM VAN LIMBURG

Ereburger Ivo Van Hove is
geboortedorp niet vergeten

IvoVanHove (58)magzichvoort-
aanereburgervanHamnoemen.
Hijkreegdieonderscheiding tij-
denseenacademischezitting in
aanwezigheidvanVlaamsmin-
stervanCultuurGatzengedepu-
teerdevoorCultuurPhiltjens.
MinisterGatznoemdehem‘één
vandegrootste theater- enope-
raregisseurs terwereld’.

Ivo Van Hove is al jarenlang weg
uit Ham - hij startte zijn theater-
carrière in ‘81en is sinds2001di-
recteurvanToneelgroepAmster-
dam -, maar toch had hij opval-
lend scherpe herinneringen aan
zijn jeugd inHam. «Inmijn jonge
jarenheb ikvooral geleerdwat ik
niet wou», lachte hij. «Op school
hier in Kwaadmechelen, bij de
miniemenvanFCTaxandria, inde
muziekschool: nergens luktehet
echt. Ik heb geleerd dat je moet
doenwat jewel goedkan, anders
raak je toch maar gefrustreerd.
Kwaadmechelen was toen nog

een echt dorp met van alles één:
een bakker, één slager ... Ik was
misdienaar,alwasikdatnietecht
graag. Ikgingbijde(somsstokou-
de) mensen thuis om hen medi-
cijnen te brengen want mijn va-
der was dorpsapotheker. Bij de
mijnwerkers die in een wijk
woonden, bracht ik zuurstoffles-
sen:diebezoekenwarenvoormij
belangrijke levenslessen. Toen
burgemeester De Vis mij een
mailtje stuurdemet de vraag om
het ereburgerschap te aanvaar-
den, heb ik dat onmiddellijk ge-
daanwanthoewelikkosmopoliet
ben door mijn werk, voel ik me
toch ook Hammenaar. Mijn ere-
burgerschapdraag ikopaanmijn
ouders.»
Als eerste ereburger mocht Ivo
VanHovehetguldenboekonder-
tekenen, kreeg hij een oorkonde
eneen lint van ereburger, een in-
gekaderde foto van zichzelf en
een beeldje van de Hamse kun-
stenaar LudoNoels. (PVMB)

HAM

BurgemeesterDeVismet ereburger IvoVanHove (links). Dalemans

SINT-TRUIDEN

Infoavond over
energiepremies
in De Bogaard
Vanavondwordt in de club van
cultuurcentrumDeBogaardom
19.30 uur een gratis infosessie
over energiepremies georgani-
seerd. Wie op zoek is naar info
overhet premielandschapvoor
energiebesparende bouw- en
renovatiewerken, kan hier te-
recht. «Bijna 80 procent van de
uitgekeerde premies in Sint-
Truidengaatnaardeaanlegvan
dak- en muurisolatie en de
plaatsingvanzonneboilers. Re-
cent zijn er echter nog een aan-
tal bijkomende premies gelan-
ceerd, zoals de aangepaste
Vlaamserenovatiepremieende
nieuwe Limburgse energiele-
ning.Tijdensdeinfoavondwor-
den ook deze premies belicht»,
aldus schepen vanMilieuHilde
Vautmans (OpenVld). (WVB)

LANAKEN

Toelage voor
koormuziek
Profane koren kunnen voor het
eersteengemeentelijketoelage
krijgen.Profanekorenzijnniet-
kerkelijke koren die onder lei-
ding staan van een geschoold
dirigent. Jaarlijks wordt 3.000
euroindegemeentelijkebegro-
tingvoorzien.
«Wewaarderenhuninspannin-
gen voor het culturele leven en
willen ze stimuleren», zegt
Schepenvancultuur,SofieMar-
tens.»Lanakenheefteenviertal
profane koren. Om in aanmer-
king te komen dient het koor
eenminimumbezetting van 12
koorledentehebben,eenweke-
lijkse repetitie organiseren en
beschikken over een geschoold
dirigent. (WJL)

HAMONT-ACHEL

Motards onderuit
door modder
Op de Lozenweg (N76) is zon-
dagavond rond 19.15 uur een
motorrijder ten val gekomen.
De 61-jarigemotard en zijn 61-
jarigepassagierschovenonder-
uitdoordemodder,dieopderij-
baan lag.
Zoweldemanalszijnvrouwlie-
pen lichteverwondingenop.Ze
werden voor verzorging naar
het Mariaziekenhuis in Over-
pelt overgebracht. De brand-
weerkwamnadevaststellingen
van de politie de rijbaan zuiver
maken. (JDSL)

SINT-TRUIDEN

Bloembakken
gestolen
Onbekenden hebben in de
nacht van zaterdag op zondag
een diefstal gepleegd in de
Nieuwstraat inVelm.Dedieven
gingen aan de haal met enkele
bloembakken. De bewoners
stelden de diefstal zondagoch-
tend rond9.30uurvast. (JDSL)

LUMMEN
Werkmateriaalgestolen
Onbekenden hebben het voor-
bije weekend een diefstal ge-
pleegd op een bouwwerf in de
Pastorijstraat in Meldert. De
dieven gingen aan de haal met
werkmateriaal. De arbeiders
stelden de diefstal maandag-
ochtendrond8uurvast. (JDSL)

HASSELT
Laptopgestolen
Onbekenden hebbenmaandag
ingebroken ineenwoning inde
Meidoornlaan in Kuringen. De
dievenkondeneen laptopbuit-
maken.Debewonerssteldende
diefstal maandagnamiddag
rond15uurvast. (JDSL)

PEER
Geldgestolen
Onbekenden hebben in de
nacht van zondag op maandag
ingebroken in eenhandelszaak
langs deBaannaar Bree in Peer.
De dieven gingen aan de haal
met een som geld. De diefstal
werdmaandagochtend vastge-
steld. (JDSL)

We doen er alles
aan om écht zeker
te zijn dat er niets
tussen de mazen
van het net glipt

PROJECTLEIDER
KIRSTEN PEETERS

Normaal zouPeter Leibold, de grote baas van
German Pellets die de elektricteitscentrale
van Langerlo overgenomen heeft, vandaag
alsnog de bijzondere ondernemingsraad ko-
men bijwonen. Maar de bijeenkomst is voor
de tweede keer op rij verdaagd. Leibold liet
wetendathij ervandaagnietkanzijnvanwe-
geandereverplichtingen.Totgrootongenoe-
gen van het personeel van de centrale die al
sindsbeginapril stilligt omdatergeensteen-

kool meer mag gestookt worden om stroom
te produceren. Bovendien is ook de milieu-
vergunning verlopen. Het personeel is onge-
rust over het voortbestaan van de centrale
waar nog een kleine 90 personen aan de slag
zijn. Leibold moet op de ondernemingsraad
tekstenuitlegkomengevenoverhetalofniet
beginnenmetdeombouwvandecentraleop
bio-massawaarbijniet langersteenkoolmaar
houtpellets als brandstof gebruikt worden.

Hijmoettussende150ende200miljoeneuro
zientevindenomdeombouwtekunnenrea-
liserenendetoekomstvandecentrale tever-
zekeren.VolgensdelaatsteberichtenzouLei-
bold een dag later dan eerst gepland,woens-
dag27april,deondernemingsraadkomenin-
lichten over zijn voornemens. Gisteren kon-
denwenogvernemendatLeiboldmetenkele
investeerders afgelopen vrijdag incognito de
centralevanLangerloheeftbezichtigd. (LXB)

GENK Overnemer centrale Langerlo woensdag op ondernemingsraad
NEERPELT
Weereenrichtingsverkeer
Sindsvorigevrijdag isdeoorspron-
kelijkeverkeerssituatieindeHazen-
straat en Vrijheidsstraat opnieuw
hersteld. In beide straten is er dus
verplicht eenrichtingsverkeer. De
bouwwerven in deze straten wer-
den immersopgeruimd.
VanuitdeHeerstraatrijdjeindeHa-
zenstraat om er via de Vrijheids-
straat indeStationsstraatweeruit
terijden. (BVDH)


