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Al zeven oproepen bij drugsmeldpunt
Meerderheid: Cd&V (12), n-Va (5)
Oppositie: Open Vld (6), sp.a (1), VB (1)
O Riemst koopt een verplaatsbare lichtkrant voor het verspreiden van
mededelingen van openbaar nut. Patrick Janssen (Open VLD) stelde
dat het goedkoper is om het apparaat te huren. Burgemeester Mark
Vos (CD&V) repliceerde dat de huurprijs van één jaar even hoog ligt
als de aankoop van het apparaat.
O Het nieuwe drugsmeldpunt is al zeven keer gecontacteerd. De politie
onderzoekt alle klachten.
O Het gemeentebestuur wil een groep handelaars in een straat waar
werken bezig zijn en die zich verenigd hebben, ondersteunen in de
activiteiten die zij ondernemen in het kader van wegenwerken. Die
groep kan rekenen op een toelage van 1.000 euro tot 2.000 euro. Het
bedrag hangt af van de grootte van de werken.
O Op de Bilzersteenweg in Vlijtingen wordt ter hoogte van de Ophemmerstraat een beveiligde voetgangersoversteek aangelegd. De straat
wordt ook afgesloten. In- en uitrijden is niet meer mogelijk.
O Het voorstel van Mathieu Eycken (CD&V) om een extra toelage van
maximaal 200 euro toe te kennen bij het aanleggen van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater werd
goedgekeurd. De maximale toelage van 400 euro van Infrax blijft
behouden.
gesm/Vm

schapen komen aan in Brussel
BrUsseL
Herder Johan Schouteden is gisternamiddag met zowat
600 schapen aangekomen in het Brusselse Terkamerenbos, na een tocht van twee weken en 160 kilometer om
aandacht te vragen voor biodiversiteit.
De herder uit Helchteren liet weten dat er intussen werk gemaakt
is van gesprekken met europarlementsleden en met de Europese
commissaris voor Landbouw. “In
dat opzicht hebben we met deze

tocht nu al ons doel bereikt.”
De wandeltocht maakt deel uit van
een internationale estaffetocht die
op 5 juni van start ging in de Duitse
hoofdstad Berlijn. Schouteden zelf
nam op 31 augustus in Maaseik de

herdersstaf over van zijn Nederlandse collega. Dinsdag overhandigde hij de staf op zijn beurt aan
zijn opvolger, de Duitse herder
Robert Gelweiller. Die zal vanaf
vandaag met zijn eigen kudde de
tocht voortzetten vanuit Bitburg
in Duitsland. De estaffetocht van
de schapenkuddes kent in 2011
mogelijk nog een vervolg in ZuidEuropa, om in 2012 te eindigen in
Marokko.
Belga

Johan Schouteden bracht zijn
zowat 600 schapen in twee weken
Foto KH
van Maaseik naar Brussel.

diepenBeek
Diepenbeekse meerderheid staat op springen
Meerderheid: VLd (3), groen (1), onafhankelijk (1), sp.a (8)
Oppositie: Cd&V-plus (9), VB (2), onafhankelijk (1)
O Exact één uur en veertig minuten deed de Diepenbeekse raad erover
om punt één van de agenda, aangebracht door buurtbewoner Marc
Hermans uit Rozendaal, te bespreken. Hij bracht in een ‘burgerinitiatief’ 380 handtekeningen aan van buurtbewoners die daar snel een
buurthuis willen. “Die mensen weten niet wat ze getekend hebben”,
reageerde schepen Patrick Hermans (sp.a). Lucien Wolfs (CD&V-Plus)
wilde dan weer dat de huidige meerderheid de plannen van het vorige
bestuur gewoon zou uitvoeren. Frank Keunen (sp.a) bewoog hemel
en aarde om een meerderheid achter zijn idee te krijgen om het plan
nog in beraad te houden tot er meer duidelijkheid is over de financiële
situatie van de gemeente. Genoeg om boze reacties in het publiek te
krijgen. Net als in de sp.a-fractie vormden zich ook daar twee kampen. Eén buurtbewoner ging zelfs zo hard tekeer dat hij plots met
een dreigend vingertje voor schepen Hermans stond. Raadsvoorzitter
Keunen maande de man aan de zaal te verlaten, maar dat lokte dan
weer reactie bij anderen uit, zodat nog een tweede man de inmiddels
erg verhitte zaal moest verlaten. Keunen schorste ook de zitting tot
er 4 politieagenten opnieuw een ordelijk verloop konden garanderen.
Hoe dan ook, het ontmoetingscentrum werd weggestemd. Volgens
sp.a-fractieleider Bulen en Open VLD-schepen Brigitte Bodson omdat
er geen geld is. Groen!-schepen Hugo Leroux noemde de bewoners
van Rozendaal de slachtoffers van de situatie. Onafhankelijk raadslid
Jan Bynens vatte de situatie zo samen toen hij zich tot de schepenen
richtte: “Uw meerderheid is er één van 5 minderheden.” Vraag is wie
de brokken nog gelijmd gaat krijgen. “Hier wordt het hoog tijd dat de
politieke spelletjes gaan stoppen en plaats maken voor het algemeen
belang”, zei Frank Keunen.
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Een heerlijk romantische komedie

Met Catherine Zeta-Jones & Aaron Eckhart
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Voor een volledige lijst:
www.koopjeskrant.be/verdeelpunten
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