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Werknemers Lu in onzekerheid
HERENTALS

JOLIEN BOECKX

De sociale onrust bij koekjesbe-
drijf LUinHerentals isgroot.«Elke
minuutwordendepersoneelsle-
den ongeruster, want door het
wegvallen van de productielijn
van de Dinosauruskoeken staat
de broodwinning van ons perso-
neel hier op het spel», vertelt se-
cretaris voor ACV Voeding en
DienstenDirkVerhaegen.«Alswe
puur gaan bekijkennaar hoeveel
menseneraandieproductieband
staanwaardekoekjeswordenge-
fabriceerd, praten we over ruim
veertig jobs.»Maarhetgaatzowel
om productiemedewerkers als
om ondersteunende krachten,
waardoor de vakbonden al snel
vrezen om vijftig jobs die in het
gedrang komen. Een zware klap
voor LU waar 1.400 tot 1.500
mensenwerken.Vooralomdater
bij de vestiging in Herentals in
2009 al 25 banen bij de bedien-
denen in2004nogeenshonderd
banensneuvelden.«Toenwashet
eenheelanderesituatie,maardie
ontslagenuithetverledenspelen
zeker een rol in de ongerustheid
nu. En we verwachten dat het
zwaarste nieuws zelfs nog moet
komen», zegtDirkVerhaegen.
Momenteel isdeoverkoepelende

delijkheid dus zullen moeten
wachten totdat het masterplan
op tafel ligt», zeggen de vakbon-
den.Volgenshenkomtdatplaner
pas rond het einde van dit kwar-
taal en het begin van het eerste
kwartaal van 2013. «Dat is nog
heel lang wachten en daarom
wordtervoordewerknemersdie
afhankelijk zijn van de Dinosau-
ruskoekengewerktmettijdelijke
economische werkloosheid», al-
dushetACV.«Wehopenuiteraard
dat de ontslagen er nooit zullen
komenendat de directie gaat in-
zien en beseffen wat ons perso-
neel hier in Herentals allemaal
kan.»

Overleg
De directie van LU plant één van
deze weken een overleg met Lo-

tus Bakeries in Lembeke. Ze wil-
lenwetentotwanneerzijnogzelf
de Dinosauruskoekjes mogen
maken. Eens ze dat weten, kun-
nen ze intern beginnen kijken
naarhoezehetwegvallenvandie
lijnkunnenopvangenindevesti-
ginginHerentals.Zewillendatzo
snelmogelijkdoenomhunwerk-
nemers niet te lang in het onze-
kere te laten.

Gesprekken
Lotus Bakeries nam samen met
de Spaanse voedingsproducent
Nutrexpa het concept van de Di-
nosauruskoekenvanhetSpaanse
Artiach over. Al sinds 1989 wor-
den de op één na bestverkochte
koeken door LU in Herentals ge-
maakt.Daaromkwamhetnieuws
danookhardaanbijLU.«Delicen-

tieovereenkomstmetArtiachom
de koeken te produceren en te
verkopen, zoumidden2013aflo-
pen.Daaromwarenwesindskort
aanhetonderhandelenmetArti-
ach over de verlenging van het
contract», verteltLU-woordvoer-
ster Annick Verdegen. «Maar die
onderhandelingen werden plots
stopgezet omdat Artiach ons
vroeg het hele bedrijf over te ko-
pen. Iets dat niet gaat omdat we
dan niet zouden voldoen aan de
Europese mededingsvoorwaar-
deninverbandmetconcurrentie»,
aldusdewoordvoerster.
Aanvankelijk dacht LU dat er nog
gesprekken zoudenvolgen totdat
het nieuws maandag bekend ge-
raakte dat Lotus Bakeries en Nu-
trexpa de boel hadden overge-
kocht.

Vijftig personeelsleden van koekjesfabrikant Lu vrezen voor hun baan. Repro Vanderveken

JimmyGeerts. Repro Wiggenraad

DeTurnhoutsecorrectionele
rechterheefthaareindvonnis in
dezaakrond JimmyGeertsuit
Turnhoutnognietgegeven.

Normaalgezienmoestdatgiste-
ren gebeuren, maar de rechter
besliste om tot de heropening
vandedebattenovertegaan.Re-
den is het ontbreken van een at-
test dat moet aangeven dat
Geerts, of zijn raadsman, geen
hoger beroep aantekende tegen
een eerder vonnis waarbij hij
veroordeeldwerdwegens feiten
van agressie. De rechter stelde
ook een deskundige aan die een
maatschappelijk onderzoek
moetvoerennaardehuidigetoe-
stand van de tweede beklaagde

Debby Van Gool, de ex-vriendin
vanGeerts.Opdinsdag29janua-
ri2013zalereendaneennieuwe
zittingvolgen.Wellichtvolgthet
vonnis van de rechter dan zo’n
maand later.

Gebeten en geslagen
Geertsstaatterechtvooronmen-
selijkebehandelingtenopzichte
vanhetdochtertjevanzijnvoor-
malige vriendin. Hetmeisje, dat
ophetmoment vande feiten3,5
jaar oud was, werd door Geerts
gebeten enmeermaals geslagen
omdat hij het niet kon verkrop-
pen dat het meisje aandacht
kreegvanzijn toenmaligevrien-
din. Deman riskeert een gevan-
genisstraf van10 jaar. (BHR)

TURNHOUT

Kinderbijter kent vonnis nog niet

De vakbonden van het Herentalse koekjesbedrijf
LU verwachten dat er pas in de beginmaanden
van 2013 echt duidelijkheid gaat komen over de
toekomst van de werknemers bij de vestiging
van LU in Herentals. Daar wordt gevreesd voor
de werkzekerheid van zo’n vijftig personeelsle-
den nadat bekend geraakte dat LU nietmeer zal
instaan voor de productie van één van de best-
verkochte producten, de Dinosauruskoeken.

GEDETINEERDE VALT BEWAKER AAN
Kenny V.G. moest zich gisteren
komenverdedigenvoordeTurn-
houtse correctionele rechter. De
man, die verblijft in de strafin-
richting vanWortel Kolonie, viel
in juni 2011 een penitentiair be-
ambte aan. Die was hij zelf gaan
opzoekenopeenmomentdathij
een uitgangspermissie had ge-
kregen. Volgens de beklaagde
hadhij te veel gedronkenenher-
innerthij zichniets vande feiten.

Deadvocaatvandemanverklaar-
de gisteren dat zijn cliënt enorm
veel spijt heeft van de feiten. «Hij
geeft alles toe en erkent dat hij
eendrankprobleemheeft»,klonk
het inderechtszaal. «Hij schaamt
zichenwenstzichteverontschul-
digen. Hij hoopt hij dat hij zijn
toekomst nuniet verknald heeft.
Hij ziet zijn fouten in. Daarom
vragenwe eenmilde straf.»Von-
nisop18december. (BHR)

WORTEL

OLMEN

Man gekneld
onder bandenkraan
Een 57-jarige man uit Olmen
kwamgisterenomstreeks12.15
uurmetzijnvoetgekneld tezit-
ten onder een kleine banden-
kraan.Daarmeewasdemanen-
kele bomen in de tuin van zijn
woning aan Bukenberg aan het
uittrekken.Opeengegevenmo-
ment kantelde de kraan echter
om. Het voertuig belandde op
de voet van de man. Wellicht
probeerde hij nog om in laatste
instantie uit de cabine te sprin-
gen. De brandweer van Balen
kwamter plaatse omdeman te
bevrijden. Die reddingsactie,
waarbij de kraan opnieuw op-
getild moest worden, duurde
zo’n drie kwartier. Pas dan kon
de man met een zeer ernstige
voetblessure naar het zieken-
huis van Geel afgevoerd wor-
den. Ook een team van hetme-
disch Urgentieteam (MUG) van
Herentals kwamter plaatse om
demantehelpen. (BHR)

KASTERLEE/GEEL

Agressief gedrag
tegen personeel
KennethV.A.uitKasterleeheeft
zich voor de correctionele
rechtbank van Turnhout moe-
ten verantwoorden voor weer-
spannigheid.Enkele jarengele-
den had hij op een familiefeest
in Kasterlee te veel gedronken
en had een alcoholvergifting
opgelopen. De jongeman werd
naarhetziekenhuisvanGeelge-
brachtenwerddaaraaneen in-
fuus gelegd. Toen hij in het zie-
kenhuis wakker werd, had hij
een complete black-out en ge-
droeghij zichagressief.Het zie-
kenhuispersoneel verwittigde
de politie en tijdens het over-
brengennaarhetpolitiebureau
heeft Kenneth V.A. nog een
agent geraakt toen hij om zich
heen stampte. Kenneth V.A.
werdon
derworpenaaneenmaatschap-
pelijkonderzoekenriskeerteen
werkstraf. Volgens zijn raads-
man,dieomopschortingvroeg,
heeft zijn cliënt zich veront-
schuldigd voor wat er is ge-
beurd. De zaak wordt nu in be-
raad genomen. Op maandag 7
januari volgthetvonnis. (JOBG)

MOL
Oplichtersoppad
Het gemeentebestuur van Mol
waarschuwtzijn inwonersvoor
een jonge man die deur aan
deur langskomt ommensen in
naamvandegemeentete infor-
meren over goedkope energie.
Zodiendeeropmaandag26no-
vember een jongeman van on-
geveer25 jaar aanbij eenouder
koppel inHeidehuizen. Hij ver-
teldehendathij innaamvande
gemeente kwam spreken over
goedkopeenergie.Hetgemeen-
tebestuurbenadruktdaternie-
mandinhunnaamoppadis. In-
woners die in contact komen
metiemanddieaandebeschrij-
ving voldoet, worden gevraagd
om zo snel mogelijk de lokale
politie te bellen op het nood-
nummer101. (BHR)

WE VERWACHTEN
DAT HET
ZWAARSTE
NIEUWS NOG
MOET KOMEN
Secretaris voor ACV
Dirk Verhaegen

directie vanMondelèz, wat eerst
KraftFoodsheette, inhetZwitser-
seZuricheenplanaanhetuitdok-
toren voor de toekomst van alle
biscuiterie-afdelingen van Mon-
delèz. «Dat planwas de overkoe-
pelende directie al aan het uitte-
kenvoorhetnieuwsvandeDino-
sauruskoekenerkwam.Dedirec-
tie neemt dit er dus gewoon als
extra bij, waardoor wij voor dui-

Zes Kempense bedrijven failliet verklaard
Derechtbankvankoophandel inTurnhout sprak
gisterenzes faillissementenuit.Ondermeereen
elektrohandel, een transportbedrijf eneenpro-
jectontwikkelaarmoestendeboekenneerleggen.

4 Hoogstraten: Holdingmaatschappij Ukrinvest,
gelegen aan Slommerhof 6, is gisteren door de
Turnhoutserechterfaillietverklaard.Datgebeurde
opvraag van enkele schuldeisers.Meester Jeande
Chaffoy en meester Luc Plessers werden aange-
steldals curatoren.
4 Lichtaart: Elektro Lauwers, aan de Leistraat 61,
moestgisterendeboekenneerleggen.Despecialist
in elektrische aparaten werd failliet verklaard op
vraagvanzijn schuldeisers.Meester TomRobeyns
enmeesterRudiVanGompel zijndecuratoren.
4Beerse:Transportbedrijf Sernu,datzijnvestiging
heeft aan de Beemdenstraat 5, werd failliet ver-
klaarddoorderechtbankvankoophandel.Datge-

beurde na eendagvaarding vanhetOpenbaarMi-
nisterie. Meester Tom Van Even werd aangesteld
als curator indezaak.
4Mol:Devennootschapvangeneesheer,specialist
en chirurg Filip Vancoppenolle, aan de Turnhout-
sebaan 264,moest de boeken neerleggen. Dat be-
sliste de zaakvoerder zelf. Meester Tom Vande-
cruys enmeester Silvy Sterckx treden op als cura-
toren.
4 Grobbendonk: Projectontwikkelaar PDG Pro-
jects, dat zijn thuisbasis hadaandeWarmeHand-
straat9,werdfaillietverklaarddoordeTurnhoutse
rechter.Dezaakvoerder legdezelf deboekenneer.
Meester Jef VanLooy is curator.
4 Meer: Grondwerkbedrijf Intergroup, gelegen
aan Hoogeind 27/2, moest de boeken neerleggen.
Het faillissement komt er op vraag van het Open-
baarMinisterie.MeesterPatrickDeFermtreedtop
als curator indezaak. (BHR)

KEMPEN TURNHOUT

Auto
rijdt fietser aan
OpdebrugoverdeE34 inTurn-
houtaandeSteenwegopDiest is
maandagavondomstreeks20.10
uureen fietseraangereden.

De fietserwas opde brug aanhet
rijden wanneer een auto van de
snelweg kwam. Die merkte de
fietser te laatopenraaktede fiet-
ser.Defietser,de39-jarigeK.T.uit
Turnhout, kwam uiteindelijk
zwaar tenval.
Hij moestmet lichte verwondin-
genopgenomenwordeninhetAZ
Turnhout - Campus Sint-Elisa-
beth. (JOBG)
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Plan-MER Poort Vrieselhof – Fort van Oelegem
Welke mogelijke gevolgen voor uw

leefomgeving wilt u laten onderzoeken?

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
Antwerpen is de uitbouw van de fortengordels vastgelegd. In het kader van het strategisch
gebiedsgericht project Fortengordels selecteerde de provincie Antwerpen onder meer het
provinciaal domein Vrieselhof en het fort van Oelegem als locaties om uit te bouwen tot
onthaalplaatsen voor een betere inrichting en ontsluiting van de fortengordels.

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen
brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste
stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer
een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten
van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Als inwoner van de gemeente Ranst of Schilde kunt u gedurende drieënveertig dagen de
kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de nota downloaden van de
website www.mervlaanderen.be. De nota ligt tijdens diezelfde periode ook ter inzage op
het gemeentehuis van Ranst en Schilde en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in
Brussel.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra
onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien
kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt
daarom uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn
onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruim-
telijke ontwikkelingen en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

U kunt de kennisgevingsnota inkijken van 28 november 2012 tot en met 9 januari
2013. Tot en met 9 januari 2013 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw ge-
meentebestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres
of e-mailadres.

Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage-
beheer opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.

Voor meer informatie over de milieueffectrapportage kunt u bellen naar het gratis nummer
1700 of surfen naar www.mervlaanderen.be.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Plan-MER Poort Vrieselhof – Fort van Oelegem
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

ADDelhaize Ravels biedt beste service
over heel Vlaanderen

DeADDelhaize-winkel vanLut-
gartVanErckenWilfriedVan
Dyck inRavelsheeft eenaward
mogenontvangenvoorhun
klantvriendelijkheidenservice.
Eenmooiebeloningvoorde fa-
milieVanDyckdieafgelopen
weekendnoghetvijfjarigbe-
staanvandewinkel vierde.

RAVELS

Fréderic, Lutgard enWilfriedVanDyck tonen in hunwinkel
trots de trofeeën. Foto Wiggenraad

Lutgart Van Erck (51) enWilfried
Van Dyck (53) begonnen vijf jaar
geledenzonderervaringmethun
ADDelhaizeaandeGroteBaan in
Ravels. Zoon Fréderic en dochter
Charlotte stapten al snel mee in
de zaak. Ondertussen groeide de
winkeluit toteengoeddraaiende
buurtwinkelwaarindeklantvol-

ledig opnummer één staat. «Mo-
menteelwerkenwemet20vaste
werknemers en 40 tot 45 jobstu-
denten. Tegen al onze werkne-
merszeggenwedagelijksdatmet
welk been ze ‘s ochtends ook uit
bed stappen, dat de klant daar
niets van mag merken», vertelt
Lutgart.

Mooie beloning
Een ingesteldheid die vruchten
afwerpt,wantLutgartenWilfried
sleepten bij de Retail Awards van
Belgiëde award in dewacht voor
debestekleinebuurtwinkel inde
categorie voeding. «Een jurylid
heeft zonder dat wij het wisten
onze winkel komen inspecteren
en ons blijkbaar als beste kleine
buurtwinkelvanheelVlaanderen
beoordeeld. De prijs beloont ons
voor onze klantvriendelijkheid,
gastvrijheidenonzeservice», zegt
Lutgart. «Wij vinden dit echt een
heel knappe prestatie. Het is een
mooie beloning voor al het werk
datwij leveren,wantzevendagen
opzevenzijnweopen.Wesluiten
jaarlijks enkel op Kerstmis en
Nieuwjaar en dat appreciëren
onzeklanten.» (JOBG)

Jeugdhuis toont Fabian op groot scherm
HetoptredenvandeArendonkse
Fabian Feyaert (14), die ons land
zaterdag vertegenwoordigt tij-
denshet tiende Junior Eurovisie-
songfestival in het Nederlandse
Amsterdam, zal in Jeugdhuis ‘t

Onkrooid aan de Koeistraat op
groot scherm live te volgen zijn.
«We kennen hem niet persoon-
lijk», vertelt Niels Bosmans van
hetArendonksejeugdhuis.«Maar
we zijn natuurlijk zelf ook alle-

ARENDONK

MOL/MEERHOUT

Bedreigingen
met wapen
DirkH.uitMol isvoordecorrec-
tionelerechtbankvanTurnhout
verschenen omdat hij verdacht
wordtvanbedreigingenslagen
enverwondingen.Op17februa-
ri vorig jaar was hij de gebou-
wen van een transportfirma in
Meerhoutbinnengewandelden
heefthijdaarmeteenwapende
zaakvoersterenenkelewerkne-
mers bedreigd. «De damewerd
bedreigdmet eenmes en kreeg
vanDirkH. tehorendathij haar
nek eraf zou snijden als ze niet
betaalde», vertelt openbare
aanklager Inge Claes. «Het ging
om achterstallige huurgelden.
Bijhetverlatenvanhetbedrijfs-
terrein heeft Dirk H. dan nog
een werknemer geraakt met
zijn voertuig. Na een korte ach-
tervolging werd opnieuw een
werknemer geraakt. Het is on-
aanvaardbaarommetdergelijk
gedrag betalingen af te dwin-
gen.» Volgens de advocaat van
Dirk H. ging aan de feiten een
lange geschiedenis vooraf met
beloftes van de transportfirma
omtebetalen,maardatgebeur-
denooit. «Mijncliëntheeft spijt
van wat er gebeurd is in dit ge-
schil tussen huurder en ver-
huurder. Ik vraag daarom om
een straf met uitstel.» De zaak
wordt nu in beraad genomen.
Het vonnis volgt opmaandag 7
januari. (JOBG)

HERENTALS

Maximum dertig
per uur in nieuwe
Perronstraat
Aan het station ligt het nieuwe
woonproject Colours, waarbij
de nieuwe gemeenteweg de
Perronstraat hoort. Het sche-
pencollegeheeftnueenaanvul-
lend verkeersreglement voor
dieweggoedgekeurd. IndePer-
ronstraat geldt eenmaximum-
snelheid van dertig kilometer
per uur. Het verkeer dat uit de
Perronstraat komt, moet voor-
rang geven aan het verkeer uit
de Stationsstraat. Aan de zijde
van het station geldt een par-
keerverbod.Aandeoverzijde
van de straat komen vijftien
parkeerplaatsen. De Perron-
straat ligt indeblauwezone.Dat
betekent dat het gebruik van
een parkeerschijf of een bewo-
nerskaarterverplicht is.Deeer-
steparkeerplaats isvoorbehou-
den voor personen met een
handicap.Voormeerinformatie
overhetverkeersreglementkan
je terecht bij de technische
dienst,administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 of op het
nummer 014/28.50.50, of via
technische.dienst@herentals.be.

(JOBG)

VORST

Auto gestolen
AandeHouthoekinVorst-Laak-
dalwerd indenacht vanmaan-
dag op dinsdag een auto gesto-
len. De politie kreeg gisteroch-
tend omstreeks 8.50 uur een
melding van de eigenaar bin-
nen.HetgaatomeenNissanPa-
trol.Aandewagenhingnogeen
remorque, met daarop nog een
andere wagen. Aan Pestendijk
in Laakdal werd gisteren in de
late voormiddag alvast de op-
leggermetdewagennogop, te-
ruggevonden. De dieven heb-
ben dus uiteindelijk alleen de
NissanPatrol gestolen. (JOBG)

Nieuwe bewakingscamera’s in testfase
MOL

De voorbije dagen werden de gloednieuwe bewa-
kingscamera’s in deMolse uitgaansbuurt geïn-
stalleerd. In totaal zullen er nu vier vaste came-
ra’s de buurt rond de Corbiestraat en het station
nauwlettend in het oog houden. De politie werkt
momenteel aan de juiste afstelling van de came-
ra’s. Als die testfase wordt afgerond, kunnen de
camera’s, wellicht nog dit jaar, worden ingezet.
«We kijken er naar uit om ze te kunnen gebrui-
ken», klinkt het bij de politie.

BERT HUYSMANS

De voorbije dagen werden de
gloednieuwebewakingscamera’s
in het centrumvanMol geïnstal-
leerd. De Corbiestraat wordt zo
voortaan door twee camera’s in
degatengehouden,eentjeophet
kruispunt met de Boerenkrijgs-
traat en een ander exemplaar op
de kruising met het Rondplein.
OokhetStationspleinkreeg twee
bewakingscamera’s. Die moeten
vooral eenontradendeffect heb-
ben opdemensen,maar kunnen
indien nodig ook gebruikt wor-
dendoordepolitieomincidenten
inteschatten.Decamera’szullen
voortdurend opnemen en de
beelden zullen achteraf ook ge-
bruikt kunnen worden als be-
wijsmateriaal.Momenteel zitten
de camera’s nog in hun testfase.
Zo probeert de politie uit welke
richtingen en welke plaatsen ze
zekergoed inhetoogwillenhou-
den. Als de afstelling in orde is,
kunnen de camera’s nog dit jaar
in gebruik genomenworden. Op
die manier moet het aantal inci-
dentenindeMolseuitgaansbuurt
een heel stuk verminderen. Zo

kostte vechtpartijen de voorbije
twee jaar noghet levenaanChris
Lemmens uit Balen en Jan Hae-

Denieuwe camera’sworden aangekondigd. Foto Kos

VIERVASTE EXEMPLAREN IN UITGAANSBUURT MOETEN INCIDENTENVOORKOMEN

maal jeugd en vonden dat we
dezekansnietmochten laten lig-
gen. Het zou zeer fijn zijn als we
de jongeren van onze gemeente
allemaal kunnen samenbrengen
om te supporteren voor Fabian»,
zegtBosmans. «Toenwehoorden
dathijgewonnenhad,washetei-
genlijkvooronsvanzelfsprekend
dat we iets moesten doen rond
Eurosong.Dit iseenuniekekans.»
Het eerste optreden start zater-
dagom20.15uur. Fabianstaptals
vierde kandidaat op het podium.
Nadat alle optredens en ook de

puntentelling zaterdag voorbij
zijn, plannen de jongeren van ‘t
Onkrooidnogeenafterpartymet
enkele DJ’s. De inkom is volledig
gratis.
Fabian zelf is ondertussen al sa-
men met zijn ouders in Amster-
damaangekomen.Daaroefenthij
momenteelzijn liedje ‘Abracada-
bra’ en de bijhorende podiums-
how in. Zo hoopt hij omzaterdag
een spetterend optreden te kun-
nen geven en op die manier zo-
veel mogelijk stemmen achter
zijnnaamtekrijgen. (BHR)

WE HOPEN VOORAL
DAT DE CAMERA’S
PREVENTIEF
GAAN WERKEN EN
INCIDENTEN KUNNEN
VOORKOMEN
Burgemeester
Paul Rotthier

sendonckx uit Mol en werd er
ruimeenmaandgeledennogeen
parkeerwachter in elkaar gesla-
gendoor tweedronkenmannen.
«Indeeersteplaatszijnweblijdat
de camera’s er nu staan», zegt
burgemeester Paul Rotthier
(CD&V). «Al beseffen we dat die
niet zaligmakend zijn, maar in
combinatie met andere maatre-
gelengaanze zekerhunnutheb-
ben. Wij hopen vooral dat de ca-
mera’s preventief gaan werken
en incidenten kunnen voorko-
men.Mensenwetennuduidelijk
datzegefilmdworden.Belangrijk
is dat we naast deze bewakings-
camera’s ook mobiele exempla-
ren en ANPR-camera’s, de auto-
matische nummerplaatlezers,
kunnen gebruiken. In de politie-
begroting voor volgend jaar heb-

ben we daarvoor al-
vast extra budgetten
vrijgemaakt.»

2 keer nadenken
Ookbijdepolitiezelf is
er grote tevredenheid
over de komst van de
camera’s. «We kijken
er naar uit om de ca-
mera’s te kunnen ge-
bruiken», zegt com-
missaris Robert Le-
haenvandepolitiezo-
ne van Balen-Dessel-
Mol. «Hopelijk gaan
mensen met slechte
bedoelingen zo twee
keer nadenken. Het is
een win-win-situatie
voor iedereen.» De politie krijgt
binnenkort ook een mobiele ca-
mera ter beschikking. «Op die
manierwordenonzemogelijkhe-
den nog vergroot. We zullen die
vooral bij speciale acties en bij
evenementen inzetten. Zo kun-
nen we op een relatief korte tijd
heel veel voertuigen scannen.
Onsbereikwordt zo eenpakgro-
ter. Nu moeten onze patrouilles
zelf beoordelen of het nuttig is
omeenbepaaldvoertuig techec-
ken.Metdiecameragebeurtalles

automatisch.»Dekomende jaren
zullen er in totaal ook op 32 ver-
schillende plaatsen in de politie-
zone vaste nummerplaatlezers
verschijnen. Zij zullen vooral in-
gezet worden op de grote toe-
gangs- en invalswegen.Deeerste
exemplaren worden nog dit jaar
geïnstalleerd op de brug van de
Molsesteenweg in Balen en aan
de spoorwegovergang van de
Turnhoutsebaan inMol.

Decamera’s in deMolse
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