dinsdag 26 april 2016

SINT-TRUIDEN
Infoavond over
energiepremies
in De Bogaard
Vanavond wordt in de club van
cultuurcentrum De Bogaard om
19.30 uur een gratis infosessie
over energiepremies georganiseerd. Wie op zoek is naar info
over het premielandschap voor
energiebesparende bouw- en
renovatiewerken, kan hier terecht. «Bijna 80 procent van de
uitgekeerde premies in SintTruiden gaat naar de aanleg van
dak- en muurisolatie en de
plaatsing van zonneboilers. Recent zijn er echter nog een aantal bijkomende premies gelanceerd, zoals de aangepaste
Vlaamse renovatiepremie en de
nieuwe Limburgse energielening. Tijdens de infoavond worden ook deze premies belicht»,
aldus schepen van Milieu Hilde
Vautmans (Open Vld). (WVB)

LANAKEN
Toelage voor
koormuziek

Profane koren kunnen voor het
eerst een gemeentelijke toelage
krijgen. Profane koren zijn nietkerkelijke koren die onder leiding staan van een geschoold
dirigent. Jaarlijks wordt 3.000
euro in de gemeentelijke begroting voorzien.
«We waarderen hun inspanningen voor het culturele leven en
willen ze stimuleren», zegt
Schepen van cultuur, Sofie Martens.» Lanaken heeft een viertal
profane koren. Om in aanmerking te komen dient het koor
een minimumbezetting van 12
koorleden te hebben, een wekelijkse repetitie organiseren en
beschikken over een geschoold
dirigent. (WJL)

HAMONT-ACHEL
Motards onderuit
door modder

Op de Lozenweg (N76) is zondagavond rond 19.15 uur een
motorrijder ten val gekomen.
De 61-jarige motard en zijn 61jarige passagier schoven onderuit door de modder, die op de rijbaan lag.
Zowel de man als zijn vrouw liepen lichte verwondingen op. Ze
werden voor verzorging naar
het Mariaziekenhuis in Overpelt overgebracht. De brandweer kwam na de vaststellingen
van de politie de rijbaan zuiver
maken. (JDSL)

Strenge maatregelen bij verwijderen van asbest in Philipsbrug

Brug stuk per stuk ingepakt en
ontmanteld
HASSELT

De Philipsbrug zal vanaf volgende week
stukje voor stukje asbestvrij worden gemaakt. Om die ontmanteling mogelijk te
maken zal de brug in stukken ‘ingepakt’
worden om zo te voorkomen dat er asbestdeeltjes in het rond vliegen. De hele
operatie zal de werken maximaal twee
maanden vertragen, zo hoopt het
Agentschap Wegen en Verkeer.
DIMITRI MEUS
De vele automobilisten die dagelijks over de brug rijden vermoeden waarschijnlijk niet dat er onder het wegdek flink wat asbest
zit en het Agentschap Wegen en
Verkeer hoopt dat ook zo te houden.
«De verwijdering zal gebeuren
zonder dat we het verkeer moeten omleiden of van een brugdeel
weghouden», zegt projectleider
Kirsten Peeters. «Het verkeer
loopt momenteel heel vlot en dat
willen we ook zo houden.»
De voorbije dagen werd er met
verschillende partners gezocht
naar een oplossing om het asbest
veilig uit de brug te halen.
«Vandaag hebben we met de federale overheidsdienst Welzijn
rond de tafel gezeten en alle mo-

GENK

We doen er alles
aan om écht zeker
te zijn dat er niets
tussen de mazen
van het net glipt
PROJECTLEIDER
KIRSTEN PEETERS
gelijkheden doorlopen. Uiteindelijk is er beslist om de brug, deel
per deel, hermetisch met dubbelwandige doeken in te pakken. In
die ruimtes zullen we ook nog
eens onderdruk creëren zodat
eventuele vrijgekomen asbestdeeltjes niet in de omgeving te-

Projectleider Kirsten Peeters bij de Philipsbrug waarin asbest is gevonden. Foto Dalemans
rechtkomen. Bedoeling is dat we
dat van onderuit werken: de zogenaamde verloren bekisting
waar asbest in is aangetroffen kan
gelukkig verwijderd zonder dat je
daar op het wegdek iets van
merkt.»
«We wachten nu nog op de kostprijs van de hele operatie en dan
kunnen we volgende week van
start gaan. We rekenen nu toch op
een vertraging van een tot twee
maanden, waardoor de bouw van
de nieuwe brug ook pas helemaal
voltooid zal zijn eind september,
begin oktober 2017. We willen nu
alvast zo weinig mogelijk tijd verliezen. Terwijl in een deel het as-

Normaal zou Peter Leibold, de grote baas van
German Pellets die de elektricteitscentrale
van Langerlo overgenomen heeft, vandaag
alsnog de bijzondere ondernemingsraad komen bijwonen. Maar de bijeenkomst is voor
de tweede keer op rij verdaagd. Leibold liet
weten dat hij er vandaag niet kan zijn vanwege andere verplichtingen. Tot groot ongenoegen van het personeel van de centrale die al
sinds begin april stilligt omdat er geen steen-

kool meer mag gestookt worden om stroom
te produceren. Bovendien is ook de milieuvergunning verlopen. Het personeel is ongerust over het voortbestaan van de centrale
waar nog een kleine 90 personen aan de slag
zijn. Leibold moet op de ondernemingsraad
tekst en uitleg komen geven over het al of niet
beginnen met de ombouw van de centrale op
bio-massa waarbij niet langer steenkool maar
houtpellets als brandstof gebruikt worden.

ZONHOVEN

Ivo Van Hove is al jarenlang weg
uit Ham - hij startte zijn theatercarrière in ‘81 en is sinds 2001 directeur van Toneelgroep Amsterdam -, maar toch had hij opvallend scherpe herinneringen aan
zijn jeugd in Ham. «In mijn jonge
jaren heb ik vooral geleerd wat ik
niet wou», lachte hij. «Op school
hier in Kwaadmechelen, bij de
miniemen van FC Taxandria, in de
muziekschool: nergens lukte het
echt. Ik heb geleerd dat je moet
doen wat je wel goed kan, anders
raak je toch maar gefrustreerd.
Kwaadmechelen was toen nog

LUMMEN

Onbekenden hebben het voorbije weekend een diefstal gepleegd op een bouwwerf in de
Pastorijstraat in Meldert. De
dieven gingen aan de haal met
werkmateriaal. De arbeiders
stelden de diefstal maandagochtend rond 8 uur vast. (JDSL)

PEER

Onbekenden hebben in de
nacht van zondag op maandag
ingebroken in een handelszaak
langs de Baan naar Bree in Peer.
De dieven gingen aan de haal
met een som geld. De diefstal
werd maandagochtend vastgesteld. (JDSL)

Burgemeester De Raeve (2de van rechts) en enkele buurtbewonders waren
aanwezig bij de plaatsing van het Gekste Straatnaambord. Foto JDSL

het spoorverkeer gepland staat,
hopen we dat die boringen inderdaad niets opleveren en die afbraak alvast kan doorgaan.»

Infobrief

De voorbije dagen rolden er enkele vragen van ongeruste buurtbewoners binnen maar Peeters benadrukt dat alles in de veiligste
omstandigheden zal gebeuren.
«Naast het hermetisch afsluiten
zullen we op verschillende plaatsen ook metingen uitvoeren. Zo
zijn we écht zeker dat er niets tussen de mazen van het net glipt. De
buurtbewoners krijgen ook zo
snel mogelijk nog een infobrief.»

NEERPELT

Weer eenrichtingsverkeer

Sinds vorige vrijdag is de oorspronkelijkeverkeerssituatieindeHazenstraat en Vrijheidsstraat opnieuw
hersteld. In beide straten is er dus
verplicht eenrichtingsverkeer. De
bouwwerven in deze straten werden immers opgeruimd.
VanuitdeHeerstraatrijdjeindeHazenstraat om er via de Vrijheidsstraat in de Stationsstraat weer uit
te rijden. (BVDH)

Ereburger Ivo Van Hove is
geboortedorp niet vergeten

Ivo Van Hove (58) mag zich voortaan ereburger van Ham noemen.
Hij kreeg die onderscheiding tijdens een academische zitting in
aanwezigheid van Vlaams minster van Cultuur Gatz en gedeputeerde voor Cultuur Philtjens.
Minister Gatz noemde hem ‘één
van de grootste theater- en operaregisseurs ter wereld’.

Werkmateriaal gestolen

Geld gestolen

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

HAM

Onbekenden hebben in de
nacht van zaterdag op zondag
een diefstal gepleegd in de
Nieuwstraat in Velm. De dieven
gingen aan de haal met enkele
bloembakken. De bewoners
stelden de diefstal zondagochtend rond 9.30 uur vast. (JDSL)

Onbekenden hebben maandag
ingebroken in een woning in de
Meidoornlaan in Kuringen. De
dieven konden een laptop buitmaken. De bewoners stelden de
diefstal
maandagnamiddag
rond 15 uur vast. (JDSL)

Extra boringen

Hij moet tussen de 150 en de 200 miljoen euro
zien te vinden om de ombouw te kunnen realiseren en de toekomst van de centrale te verzekeren. Volgens de laatste berichten zou Leibold een dag later dan eerst gepland, woensdag 27 april, de ondernemingsraad komen inlichten over zijn voornemens. Gisteren konden we nog vernemen dat Leibold met enkele
investeerders afgelopen vrijdag incognito de
centrale van Langerlo heeft bezichtigd. (LXB)

Bloembakken
gestolen

HASSELT

best wordt verwijderd, kunnen
we verderop al beginnen met de
voorbereidende werken. Wanneer een deel klaar is, kan de aannemer daar ook weer met gewone afbraak voort.»

Overnemer centrale Langerlo woensdag op ondernemingsraad

SINT-TRUIDEN

Laptop gestolen

17

een echt dorp met van alles één:
een bakker, één slager ... Ik was
misdienaar, al was ik dat niet echt
graag. Ik ging bij de (soms stokoude) mensen thuis om hen medicijnen te brengen want mijn vader was dorpsapotheker. Bij de
mijnwerkers die in een wijk
woonden, bracht ik zuurstofflessen: die bezoeken waren voor mij
belangrijke levenslessen. Toen
burgemeester De Vis mij een
mailtje stuurde met de vraag om
het ereburgerschap te aanvaarden, heb ik dat onmiddellijk gedaan want hoewel ik kosmopoliet
ben door mijn werk, voel ik me
toch ook Hammenaar. Mijn ereburgerschap draag ik op aan mijn
ouders.»
Als eerste ereburger mocht Ivo
Van Hove het gulden boek ondertekenen, kreeg hij een oorkonde
en een lint van ereburger, een ingekaderde foto van zichzelf en
een beeldje van de Hamse kunstenaar Ludo Noels. (PVMB)

WIJVESTRAAT IS GEKSTE STRAATNAAM VAN LIMBURG
De Wijvestraat in Zonhoven is
de Gekste Straatnaam van Limburg. Dat verkozen de luisteraars en Facebook-vrienden van
radiozender Radio 2 Limburg.
De Wijvestraat haalde het voor
de Vroeg-Opstraat in Diepenbeek en het Vagevuurpad in
Heusden-Zolder. De Suikerbergstraat in Beringen en de Verlorenkoststraat in Bree vulden de
top-vijf aan. De Wijvestraat

haalde het met 817 stemmen of
36,8 procent. In totaal werden er
2.200 stemmen uitgebracht. De
medewerkers van Radio 2 Limburg hingen het Gekste Straatnaambordje maandagochtend
in aanwezigheid van burgemeester Johny De Raeve (Open
Vld) en enkele buurtbewoners
onder het gewone straatnaambordje.
De naam Wijvestraat heeft niets
met vrouwen te maken. Het

komt van Weiver. Dat is een verbindingsweg tussen twee dorpen. Het heeft niet veel gescheeld of de straatnaam bestond niet meer, want een buurtbewoner vroeg om de naam te
veranderen, maar daar ging de
gemeente niet op in.
De Wijvestraat neemt het nu tegen andere straatnamen op in de
race naar de Gekste straatnaam
van Vlaanderen. Stemmen kan
op www.radio2.be . (JDSL)
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Burgemeester De Vis met ereburger Ivo Van Hove (links). Dalemans

