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Barbecue voor Haiyan levert

5.000 euro op

SlagerijDeKapblokuitHeverleeenCafé ‘tWerrekuitWijgmaalhebben
gisteren een culinaire barbecuegeorganiseerd ten voordele vanHaiyan
21-21. InsamenwerkingmetdestadLeuvenmochtenzezo’n250mensen
verwelkomenindecafetariavanhetSpitinHeverlee.«Demensenkonden
zich inschrijven voor 25 euro en daarvan gaat telkens 20 euro integraal
naarHaiyan21-21. Ikbenzeer tevredendatwe in totaal zo’n5.000euro
zulleninzamelen»,zegtErwinMertensvanDeKapblok.«Nochtansheb-
benArnevan ‘tWerreken ikzelf geenconnectiesmetdeFilipijnen,maar
als iedereendiedemogelijkheidheeftomdiemensentesteunen,datook
zoudoen,dankunnenwehentochalopweghelpennaareenbeteretoe-
komst.»OokhetstadsbestuurvanLeuvendeedeenmooiegestedoorde
Filipijnse gemeenschap uit te nodigen en 30 vrijwilligers langs te sturen
omdecateringteverzorgen. (KHK)
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ErwinMertens,ArneMortelmans enhun teammetBBQen

frietjes voor deFilipijnen. Foto Vertommen

Een simulatiebeeld van een van de appartementsgebouwen in het projectDijledelta.

Repro Vertommen

BOUWAPPARTEMENTEN START IN ZOMER 2014

Project Vaartstraat voorgesteld
LEUVEN

Projectontwikkelaar ViRiX
heeft een tweede stap gezet in
de stadsvernieuwing in de buurt
van de Sluisstraat. Volgende
zomer wil ze de appartemen-
tencomplexen 'Feestzaal' -
langs de Vaartstraat - en 'Ei-
land' - tussen de Vaart- en de
Sluisstraat - uit de grond stam-
pen. Samen zijn ze goed voor
80wooneenheden. De verkoop
van de appartementen werd nog
maar pas in gang gezet: in am-
per twee weken zetten al zes
personen hun handtekening.

KIRSTEN BOSMANS

Het eerste onderdeel van het project staat al
sindsdezomerindesteigers:eenblokmet255
studentenkamers langs de Vaartstraat, waar
vroeger het hoofdgebouw van Inbev lag. In
juni 2014moeten de bouwwerken klaar zijn.
Projectontwikkelaar ViRiX neemt nu een
nieuwe stap met de appartementencom-
plexen ‘Feestzaal’ en ‘Eiland’, respectievelijk
langs de Vaartstraat (ongeveer tegenover de
studentenkamers) en tussen de Vaart- en de
Sluisstraat.«Momenteel isdegevel indeVaart-
straatnoghelemaalvolgebouwd», zegt Ingrid
Haenen,beheerdervanViRiX.

Dijle
«En ook de ruimte achterin is bebouwd. De
eerste stap is dus: alles afbreken.Daar zijnwe

intussen al mee gestart. Het is de bedoeling
om de Dijle daar weer zichtbaar te maken:
‘Feestzaal’komtbijvoorbeeldlangseenDijle-
armteliggen,en ‘Eiland’zelfs tussentweear-
men. Vandaar ookdebenaming. In de zomer
2014 willen we starten met de eigenlijke
bouwwerken. En in de lente van 2016 hopen
wealle appartementenklaar tehebben.»
‘Feestzaal’ zal 14 appartementen tellen over
5 bouwlagen, ‘Eiland’ 66 over 6 bouwlagen.
Zevariërenvan1tot3slaapkamersentussen
338.000en839.823euro.«Maardaarvoorheb
jeweleenperfectafgewerktappartementop
eenschitterendeliggingmetterraseneenon-
dergrondseparking», vervolgtHaenen.

Bruggen
«Wevoorzienbinnendezefasetrouwensnog
andere werken, die we ook in de lente van
2016 klaar willen hebben. Het Sluispark bij-
voorbeeld, waar ‘Eiland’ aan zal grenzen.
Maarooktweebruggenvoorfietsersenvoet-
gangersoverdeDijlearmen:eentje tussende
Vaartstraat en het Sluispark, een andere tus-
sendeVaartstraaten‘Eiland’.Verdervoorzien

we, op vraag van de Vlaamse Milieumaat-
schappij, ooktweevistrappenopdeDijle:die
stellenvissen in staat om ‘omhoog’ te zwem-
men. En tot slot plannen we Dijleterrassen
langs de ‘Feestzaal’, tussen de Vaartstraat en
eenDijlearm.Eenhandigemanieromhetni-
veauverschil tussen de weg en het water op
te vangen. Je kan er rustig verpozen op de
trapjes, en totvlakbij hetwater afdalen.»

Belangstelling
ViRiX startte nog maar pas met de verkoop
van de 80 appartementen. «Wehebben 6 in-
fomomenten georganiseerd en intussen zijn
er al zes contracten getekend. Daar zijn we
heelblijmee. Jekanduswelstellendatdebe-
langstellinggroot is», besluitHaenen.
In een latere fase legt ViRiX nog vier andere
deelprojecten aan: twee langs de Vaartkom,
op de hoekenmet deVaartstraat en de Sluis-
straat, en twee langs de Mechelsestraat, on-
derandereaandeloodswaardefietsendienst
vandepolitieooitgevestigdwas.Dieplannen
wordenmomenteeluitgetekend,vooreenti-
ming ishetnog tevroeg.

VIER MAANDEN CEL VOOR POSTBODE
DIE BRIEVEN NIET BEZORGDE

EenpostbodeuitLeuvenisgiste-
ren door de correctionele recht-
bankveroordeeldtoteengevan-
genisstraf van vier maanden en
een bijkomende boete van 600
euro. De 22-jarigeMaikel S. had
vorig jaar in januari inKessel-Lo

opzettelijke brieven doen ver-
dwijnen.Naardeprecieze reden
blijfthetgissenaangeziendebe-
klaagdeverstekgaf.«Debeklaag-
dewas tijdensdebedelingopde
doolenhijbleefdatnadienook»,
klonkhetbij de rechter. (KCL)
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FelixHeremans is teleurgesteld over de beslissing. Foto Ponsaerts

Geen tweede voetbalveld KFC Baal
KFCBaal zietdekomstvaneen

tweede,broodnodigewed-

strijdveld langsdeBaalsebaan

aanzichvoorbijgaan. Inhet

nieuweRuimtelijkUitvoe-

ringsplan (RUP)Zonevreemde

recreatieBaal isdaargeen

plaatsvoor.Omdatdeclubmo-

menteeluithaarvoegenbarst,

gaat zemogelijknaareennieu-

we locatieuitkijken.

«De naastliggende zonevreem-
de parking (van de speelgoed-
zaak De Kinderplaneet, nvdr)

BAAL

die in recreatiegebied lag en
waarop parkeren altijd ooglui-
kendwerdtoegestaan,kononsde
30meterbrederuimtebiedendie
we nu missen», zegt Felix Her-
emans, de voorzitter van KFC
Baal.«Omdatzenu, tienjaar later,
werd geregulariseerd, verdwij-
nenookonzekansenomhetstuk
grondwaarvroegerwelwerdge-
voetbald, opnieuw als veld in te
richten. Een gemiste kans, want
parkeerruimte is er in de buurt
meer dan voldoende», aldus de
ontgoocheldevoorzitter.«Terwijl

wij hier toch 200 jeugdspeler-
tjes van straat houden. Waar
moeten wij met hen naartoe?
Wemoeten nu voor de trainin-
gen al uitwijken naar Sparta in
TremeloenBruggenhof inBete-
kom(Begijnendijk).»

Nieuwe locatie
Het goede nieuws is volgens de
gemeente dat het bestaande
terreinvandevoetbalclublangs
de Baalsebaanmet het RUPwel
rechtszekerheid krijgt en de
groenrood ook haar kantine in
beperkte mate kan uitbreiden.
«Niks goed nieuws:met slechts
een wedstrijdterrein is het niet
waard omhier nog in een nieu-
we kantine en kleedkamerin-
frastructuur te investeren»,
meent Heremans. «Misschien
moetenwenaruim50jaarmaar
eens uitkijken naar een ander
onderkomen, ergens waar we
wel vier of vijf volwaardige vel-
denkunnen leggen.»
Het openbaar onderzoek rond
het nieuwe Ruimtelijk Uitvoe-
ringsplan (RUP) Zonevreemde
recreatie Baal loopt nog tot 28
januari.Totzolangkaniedereen
indien gewenst bezwaarschrif-
tenindienen.OfKFCBaaldatzal
doen,wordtnogbekeken. (SPK)

WilaiS. (44),MichelV. (53)enJu-
angjanJ. (34)uitThailandenKris
G. (43)uitSteenokkerzeel riske-
renalle 4 celstraffenvoor afper-
sing en oplichting vanKinnaree
Ragsapakdee. De dame is uit-
baatster van een massagesalon
opdeLeuvensesteenweginKor-
tenberg en had financiële pro-
blemen in 2011 en 2012. Ze
wenddezichtotWilaiS.enstap-
te ineenlouche ‘spaarpiramide-
spel’. Twaalf deelnemersmoes-
ten elke maand 500 euro beta-
len, die in een gemeenschappe-
lijke pot terecht kwam waarop

de deelnemers konden bieden.
Devrouweistedepotopmeteen
bodvan150eurodatzebovenop
haar maandelijkse 500 euro
moestbetalen.

Achterstallig geld
Na 4 maanden kon de vrouw
haarschuldennietmeerafbeta-
lenenkreegzeKrisG. (43)enJu-
angjan J. (34) over de vloer die
haar geregeldbedreigdenenaf-
persten voor achterstallig geld.
Teneinderaadbeslootdevrouw
de politie te contacteren die de
personenkonoppakken.Bij een

huiszoeking vond de politie do-
cumenten met namen, data en
bedragen van andere deelne-
mers. «Dit is het soort scenario
datmenziet indefilm», aldusde
procureur.Wilai S. (44) riskeert
een celstraf van 2 jaar en een
boete van 6.000 euro, Michel V.
(53) een celstraf van 15 maan-
den en een boete van 600 euro
enJuangjanJ. (34)enKrisG. (43)
een celstraf van 12maanden en
eenboetevan600euro.Deafge-
perste vrouw vroeg om een
schadevergoeding van 5.000
euro.Vonnisop8 januari. (KCL)
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