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s HAACHT
KANTINE De kantine van een vis-
club aan de Dijkstraat kreeg dins-
dag dieven over de vloer. Het club-
lokaal werd doorzocht, maar er
lijkt niets gestolen. (bmk)

s HERENT
JUWELEN Bewoners van een wo-
ning aan de Mechelsesteenweg
kregen dinsdag inbrekers op be-
zoek. De daders forceerden de ach-
terdeur en gingen onder meer aan
de haal met juwelen. Er verdween
ook een dure televisie uit het huis.
(bmk)

s HERENT
MOTORRIJDER De 39-jarige Pieter V.
uit Brussel liep dinsdagavond ver-
wondingen op bij een ongeval aan
de Brusselsesteenweg. De motor-
rijder kwam ten val na een aanrij-
ding met de wagen van de 41-jarige
Erica C. uit Linter. De vrouw reed
met haar Ford de weg op en werd
niet opgemerkt door de motorrij-
der door een geparkeerde vracht-
wagen. (bmk)

s HEVERLEE
STUDENTENWONING Inbrekers heb-
ben dinsdag een diefstal gepleegd
in een studentenwoning aan de
Erasme Ruelensvest. Aan de Her-
togstraat werden uit een apparte-
ment ringen, een nummerplaat en
cash geld gestolen. De daders pro-
beerden ook in te breken in zes an-
dere appartementen, maar dat
mislukte. (bmk)

s KESSEL-LO
AUTORADIO Buurtbewoners van de
Karekietenlaan hebben woensdag-
ochtend een inbreker verjaagd.
Aan de Patrijzenlaan werd wel een
autoradio gestolen. (bmk)

s DIEST
DIEFSTAL Aan de Antwerpsestraat
werden dinsdag heelkundige voor-
werpen gestolen. (ibo)

s SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
DRAAD Aan een huis aan de Hoeve
gingen dieven aan de haal met een
afspanningsdraad. (ibo)

s TIELT-WINGE
AUTORADIO Dieven stalen gisteren
een radio uit een wagen aan de
Groenweg. (ibo)

Na uitleg over de realisaties binnen
het budget en talrijke besparingen,
praatte Marc Cornelis vooral over
het gebruik van de bedrijfswagen
die het OCMW least. ‘We zoeken
op alle mogelijke plaatsen om te
besparen en doen dat ook met de
leasing van die wagen’, aldus de
OCMW-voorzitter. Volgens de
voorzitter is de auto niet enkel voor
de secretaris bestemd. Negen soci-
aal assistenten en een bestuursse-
cretaris kunnen gebruik maken

van de bedrijfswagen, terwijl de se-
cretaris op kantoor is.
Een omstandige berekening van
de voorzitter leert dat het OCMW
per maand, door deze auto te lea-
sen zelfs bespaart. De vele ver-
plaatsingskosten vroeger waren
hoger. De voorzitter wijst er tevens
op dat de raad voor een stationwa-
gen koos omdat die soms kan ge-
bruikt worden bij het bedelen van
middagmalen. Daarvoor zijn er
drie speciale auto’s ter beschik-
king, maar van januari tot nu steeg
het aantal middagmalen van 78
naar 140. 
Johan Cans (Open VLD) stelt zich
daar samen met zijn fractieleden
vragen bij: ‘Een ondergeschikt be-
stuur kan zich de luxe permitteren
om een auto van 40.000 euro ter
beschikking te stellen van de se-
cretaris. Ik weet niet waarom de

secretaris speciaal beloond moet
worden? Moet de stadssecretaris
dan trouwens ook geen auto krij-
gen? De OCMW-secretaris mag de
auto ook privé gebruiken en be-
schikt bovendien over een gratis
tankkaart. Hij gebruikt de auto dus
in de privésfeer’. De Open VLD-
fractie vraagt om het te herbekij-
ken.’ 
Gino Debroux (SP.A) wijst erop
dat de voltallige OCMW-raad het
punt goedkeurde. ‘U neemt dus af-
stand van een fractie binnen uw
partij’, zegt hij tot Cans. Debroux
verwijst ook naar Linter, dat ver-
schillende auto’s least, en zegt dat
het schepencollege zal overwegen
om ook in de gemeente voor een
dienstwagen te zorgen. 
‘Ik heb niets tegen het leasen van
een auto’, zegt Cans, ‘maar moet
het dan een Audi A4 zijn?’ (dll) 

Kritiek op Audi 4 van OCMW-secretaris 
s LANDEN De voltallige OCMW-
raad keurde de aankoop van een
bedrijfswagen voor de secretaris
goed. Dat wekt blijkbaar wrevel
want de OCMW-voorzitter, Marc
Cornelis, moest op de jongste ge-
meenteraad omstandig uitleg ge-
ven over het gebruik van de Audi
A4 stationwagen. Na de verkiezingen in 2006 werd

het politieke landschap in Tremelo
door elkaar geschud. SP.A verloor
de macht en sindsdien vormen
CD&V en VLD een coalitie. De af-
faire rond de gemeentesecretaris
zou volgens sommigen in deze
context geplaatst moeten worden.
‘De toenmalige burgemeester had
een thuiskantoor, net zoals de se-
cretaris. Er werden zelfs speciale
internetlijnen naar die woonsten
aangelegd zodat die mensen van
thuis uit konden werken. Nota be-
ne in de periode dat het nieuwe ge-

meentehuis gebouwd werd had de
secretaris helemaal geen kantoor.
Daarop werd hij nu afgerekend,
nadat er een audit en een reorgani-
satie van het personeel had plaats-
gevonden’, klinkt het bij een ano-
nieme bron. 
Het parket verrichtte, na een aantal
anonieme brieven, een huiszoe-
king in het gemeentehuis. Ceule-
mans werd in eerste aanleg schul-
dig bevonden voor verduistering
en valsheid in geschrifte, maar
kreeg strafopschorting. De open-
bare aanklager ging daarop in be-
roep. Begin deze maand bevestig-
de het hof van beroep de schuld-
vraag, maar het hof sprak ook geen
straf uit. Ceulemans strafblad blijft
dus blanco. Het hof van beroep
ging uit van lichte feiten, geen per-
soonlijk belang en het feit dat de
situatie van de thuiskantoren gere-
gulariseerd werd. (dbp)

Meerderheid steunt secretaris
s TREMELO Het gemeentebestuur
behoudt het vertrouwen in ge-
meentesecretaris Theo Ceule-
mans. Oppositiepartij SP.A hoopt
alsnog op een sanctie. Sommi-
gen stellen dat Ceulemans het
slachtoffer werd van een politie-
ke afrekening. 

Stef Telen

Het wetenschapspark in
Haasrode is een nieuwe
topper rijker. Integrated

DNA Technologies telt in de Ver-
enigde Staten vijfhonderd werkne-
mers en is een van de wereldlei-
ders in de biotechnologische syn-
thetische dna-sector. Het gebouw
in Haasrode doet dienst als het
nieuwe Europese hoofdkwartier
en bevoorraadt wetenschappers in
Europa, het Midden-Oosten en
Afrika. 
‘We hebben heel bewust voor Leu-
ven gekozen omdat de stad dezelf-
de achtergrond heeft dan de thuis-
stad van ons bedrijf. IDT is twintig
jaar geleden ontstaan als een spin-
off van de universiteit van Ohio. De
centrale ligging is Europa is na-
tuurlijk een pluspunt van Leuven,

maar daarnaast hebben we hier
toegang tot een groot arsenaal aan
hoogopgeleide werkkrachten. Bo-
vendien, niet onbelangrijk met het
oog op samenwerkingen, is in Leu-
ven een goed uitgebouwde bio-
technologische sector’, zegt Da-
mon Terrill van IDT. 
Het Amerikaanse bedrijf stelt in
Haasrode nu al 25 mensen tewerk.
‘Maar we hebben specifiek voor dit
gebouw gekozen omdat het ons de
mogelijkheid geeft om op korte ter-
mijn te groeien. Op dit moment
staat nog de helft van het gebouw
leeg, maar het onze ambitie om
snel uit onze voegen te barsten’,
zegt Terrill. 

Burgemeester Louis Tobback
(SP.A) is tevreden dat de Amerika-
nen voor Leuven hebben gekozen.
‘IDT is een bedrijf dat perfect past
bij wat wij met de hoogtechnologi-
sche economie voor ogen hebben.
Het is een bedrijf dat een band
heeft met de universiteit en een
enorme toegevoegde waarde
biedt. Twee jaar geleden moesten
we nog alle zeilen bijzetten om te
verhinderen dat precies in dit ge-
bouw een discotheek kwam. Je
kan je wel voorstellen dat ik als
burgemeester bijzonder opgelucht
bent dat deze site nu door een bio-
technologisch bedrijf wordt inge-
nomen.’ 

s Leuven Tobback blij dat er geen discotheek komt

Amerikaans topbedrijf 
kiest voor Haasrode
Het Amerikaanse bedrijf Inte-
grated DNA Technologies
(IDT) opende zijn Europese
hoofdkwartier. Het bedrijf
kiest specifiek voor Leuven
voor de aanwezigheid van een
sterke biotechnologische sec-
tor. Even was er sprake van
een discotheek in dat pand.

Het nieuwe bedrijf spitst zich toe op dna-onderzoek, de basis van de erfelijkheidsleer waarin ook de KU Leuven sterk staat. ©Koen Merens

NB

21Leuven-HagelandDonderdag 25 september 2008

Surf snel naar 
www.nieuwsblad.be/kennismaking

Lees nu 
1 maand

Het Nieuwsblad 
voor slechts

€13

Nieuws uit uw 
gemeente 50% 
goedkoper ?

Brunch voor
kindercardiologie

s TIENEN Rotary Club Tienen
schenkt de opbrengst van een
brunch op zondag 12 oktober
aan het Onderzoekscentrum
voor Kindercadiologie van Gast-
huisberg in Leuven. De club ver-
wacht achthonderd gasten in het
Tiense Sint-Jozefsinstituut. ‘Eén
kind op honderd wordt geboren
met een hartafwijking’, weet pro-
fessor Marc Gewillig van de afde-
ling Kindercardiologie van Gast-
huisberg. ‘De helft van hen heeft
een ingreep nodig en in de mees-
te gevallen al in het eerste levens-
jaar. Dankzij onderzoek daalde
het sterftecijfer de jongste jaren
opmerkelijk.’ ‘De Tiense Rotary
Club wil financieel haar steentje
bijdrage om de kosten te dekken’,
geeft Rotary-voorzitter Marc Ho-
norez te verstaan over de beteke-
nis van de brunch. ‘De Tiense
beenhouwersgilde en de bak-
kersbond verlenen hun mede-
werking. Op de brunch verschaft
de pot louter streekspecialitei-
ten.’ (be)
s Inschrijven niet noodzakelijk.
Inlichtingen: 0498-92.57.02 of
info@vangramberen.be

Asbest gratis naar
containerparken

s LEUVEN Asbestcementplaten
blijven ook na de invoering van
het diftar-systeem gratis en onbe-
perkt welkom op de container-
parken in Leuven. Dat zegt sche-
pen Mohamed Ridouani (Vl.Pro)
op een vraag van Groen!-raadslid
Marleen Demuynck Groen! is
bijzonder bezorgd over de veilige
inzameling van asbest: ‘Vorig
jaar stierf een gewaardeerde me-
dewerker aan de gevolgen van
blootstelling aan asbest, precies
tien jaar na het definitieve verbod
op asbestverwerking in België.’
Op dit moment wordt afval gratis
en zonder beperking aanvaard
op het containerpark. Volgens Ri-
douani verandert de invoering
van diftar niets. ‘Inwoners kun-
nen gratis en zoveel als ze willen
asbest inleveren op de container-
parken. Zij hoeven ook geen toe-
gangsgeld betalen, net zoals de
mensen die klein en gevaarlijk af-
val deponeren’, zegt hij. Ridou-
ani beklemtoont ook dat het as-
best onder veilige omstandighe-
den wordt bewaard in de contai-
nerparken. Zo worden de platen
bij heet weer geregeld besproeid.
(stl)

Kruispunt wordt
overzichtelijker

s OVERIJSE De gemeente plant
een herinrichting van het kruis-
punt van de Duizendbladlaan
met de Ogentroostlaan. Het grote
kruispunt wordt kleiner en over-
zichtelijker en er komen zebra-
paden. De werken worden uitge-
voerd door de dienst WEB (Wer-
ken in eigen beheer) die daar-
voor nog de nodige materialen
moet aankopen. (wfh)

De bewoners van de Tiensestraat
dronken voor de achtste keer sa-
men een glas met de studenten
van de fakbars. Ook studenten-

schepen Denise Vandevoort
(SP.A) en hoofdinspecteur Jules
Van Romphey van de Leuvense
politie waren naar goede gewoonte
van de partij. Die laatste had goed
en slecht nieuws meegebracht
voor de aanwezigen. Hij maakte de
evaluatie van de overlastproble-
matiek van het voorbije academie-
jaar. ‘We noteerden 284 meldingen
van overlast in de Tiensestraat. Dat
is een fikse stijging in vergelijking
met 150 meldingen in het acade-
miejaar 2002-2003’, klonk het. 

De oorzaak voor de stijging is ener-
zijds te zoeken bij de verhoogde
aandacht van de politie voor over-
last, onder meer door sensibilise-
ringsacties waardoor slachtoffers
sneller naar de politie stappen om
problemen te melden. Anderzijds
is het aantal feiten van vandalisme
en openbare dronkenschap ook
gewoon toegenomen, ondanks de
inspanningen van de fakbarver-
antwoordelijken en de studenten-
agent. 
‘Vooral de maanden september en
oktober springen eruit in de cij-
fers’, vult commissaris Marc
Vranckx aan. ‘De nacht van don-
derdag op vrijdag stelt de politie
meer feiten van overlast vast dan
op andere weeknachten. Sinds ju-
ni 2005 krijgen overtreders een ge-
meentelijke administratieve sanc-
tie voorgeschoteld. Dat jaar wer-
den er 980 sancties uitgedeeld. Vo-
rig jaar waren dat er al 2.800, maar
er is ook goed nieuws te melden.
De geluidsoverlast in en rond fak-
bars is sinds 2004 gedaald met
25 %. Dat is enerzijds de verdien-

ste van de fakbarstewards die vrij-
willig hun avond opofferen om de
rust te bewaren in de straat. An-
derzijds hebben de fakbars de
voorbije jaren geïnvesteerd in ex-
tra isolatie en geluidsbegrenzers.
Tot slot heeft ook het verbeterde
contact tussen studentenverant-
woordelijken en bewoners tot po-
sitieve resultaten geleid. Ook dit
jaar bouwen we verder op de suc-
cessen. Zo heeft schepen Denise
Vandevoort bevestigt dat het stads-
bestuur de intentie heeft om op de
drukste uitgaanslocaties openbare
toiletten te plaatsen die ’s avonds
uit de grond komen en ’s morgens
weer verdwijnen. Dat project kost
echter veel geld en zal daarom ge-
spreid worden over verschillende
jaren.’ 
Op 12 oktober is er ontmoeting ge-
pland tussen bewoners en studen-
ten van Doc’s Bar aan de Brussel-
sestraat. Ook voor de omwonen-
den van de Waaiberg aan de Ter-
vuursevest is er een
kennismakingsmoment gepland.
(bmk) 

Geluidsoverlast rond fakbars daalt
s LEUVEN De geluidsoverlast in en
rond fakbars is sinds 2004 met
ruim 25 % gedaald. Dat heeft
hoofdinspecteur Jules Van
Romphey van de cel Horeca van
de Leuvense politie bekendge-
maakt op een ontmoeting tussen
studenten en bewoners van de
Tiensestraat. 

Stef Telen

‘Het was een lange en bij-
zonder moeilijke over-
eenkomst, maar het is

toch gelukt om een masterplan en
uiteindelijk een concreet project
klaar te krijgen’, zegt een tevreden
Vic Haenen van de vastgoedont-
wikkelaar Virix. Vic Goedseels, de
gewezen algemeen beheerder van
de KU Leuven en nu bestuurder
van de nv Salve Mater, benadrukt
dat de Leuvense unief de paviljoe-
nen en gebouwen op de site, waar
tot voor goed een jaar psychiatri-
sche patiënten in alle rust werden
geholpen, niet verkoopt. ‘In okto-
ber wordt een projectontwikke-
lingsmaatschappij opgericht waar-
in zowel de KU Leuven als Virix ze-
telen. We delen de lusten van dit
project, maar ook de lasten’, zegt
hij.
In een eerste fase, waarvan de wer-
ken over enkele weken starten en
waarvoor de Vlaamse regering en-
kele maanden geleden het licht op
groen zette, wordt het kasteel
Spoelberch gerenoveerd. Het kas-
teel wordt in zijn geheel of als drie

woningen of kantoorruimtes ver-
kocht. In het Sint-Benediktuscom-
plex komen 2.700 vierkante meter
aan kantoorruimte, in het Sint-An-
drégebouw veertien woningen.
Daarnaast wordt aan dat gebouw
een nieuwbouw met goed duizend
vierkante meter kantoren ge-
plaatst. In het gebouw Fides huist
binnenkort een brasserie. Op ter-
mijn is het Groot Park goed voor
110 woningen en ruim een hectare
aan kantoren. 
Aan het project kleeft een prijs-
kaartje van 45 miljoen euro. ‘Af-
hankelijk van de reactie van de
markt kunnen we in het westelijke
deel van het park bijkomende kan-
toren bouwen. Bovendien bekij-
ken we nog of we het hoofgebouw
van Salve Mater kunnen verbou-
wen tot hotel of congresruimte.
Maar ook dat is afhankelijk van de
vraag’, zegt Haenen. 
Burgemeester Mark Cardoen van
Bierbeek (CD&V) zegt: ‘Voor ons is
het uitermate belangrijk dat het
historische parkgedeelte in zijn ou-
de glorie wordt hersteld. Boven-
dien hebben een goede afspraak
gemaakt met de nv Salve Mater
over de toegang voor inwoners, het
gebruik van parkeerplaatsen en de
mogelijkheid voor jeugdinfra-
structuur. We zullen er over waken
dat de extra verkeer beperkt blijft.
Er is nu al een bijkomende bushal-
te aan de Keizersstraat en we plei-
ten voor de heropening van het sta-
tion in Lovenjoel.’ 

s Lovenjoel Groot Park van Salve Mater blijft toegankelijk

Woningen, kantoren 
en misschien een hotel 
Straks starten op de site van de
vroegere psychiatrische inrich-
ting Salve Mater de bouwwer-
ken aan het Groot Park. Dat
project is goed voor 110 wonin-
gen en duizenden vierkante
meters kantoorruimte. Moge-
lijk komt daar op termijn nog
een hotel bij. Het park blijft
toegankelijk.

Vic en Ingrid Haenen van Virix en Mark Cardoen, de burgemeester
(links).© Jef Collaer
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