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ZAVENTEM

Laadpunt voor fietsen
aan het station
Wie een elektrische fiets heeft,
kan binnenkort gratis de batte
rijen opladen aan het station
van Zaventem. Het oplaadpunt,
waar vier fietsen tegelijk kun
nen worden opgeladen, werkt
op zonneenergie en wordt in
het najaar naast de fietsbeugels
aan het station geplaatst.
“Wie zou vergeten zijn om zijn
fietsbatterij op te laden, willen
we graag helpen en daarom in
vesteerden wij in een oplaad
punt”, zegt Erik Rennen
(NVA) schepen voor Duur
zaamheid.
“Aan de oplaadpaal kunnen ook
smartphones, tablets en laptops
worden opgeladen. De plaatsing
van de laadpaal is dit najaar ge
pland.” (jdw)
BRUSSEL

Brussel krijgt vijf
nieuwe kiosken
In de nieuwe voetgangerszone
in het centrum van Brussel ko
men vijf nieuwe kiosken. Aan
de Beurs komt een karakollen
stand en een boekhandel, bei
den in retrostijl. Op de An
spachlaan komen twee moder
ne kiosken voor hedendaagse
voeding, waarvan een enkel
voor Belgische producten. Op
het de Brouckèreplein komt
een kiosk met culturele infor
matie. Het parcours met een
dertigtal foodtrucks wordt uit
gebreid met nieuwe locaties
waaronder de Akenkaai, het
Europakruispunt en het Poe
laertplein. (ycs)

Unescocampus met hypermoderne
informatica en biologische groenten
KOEKELBERG

Maandag werd de bouw
van de nieuwe Unesco
campus op gang getrok
ken. Op de campus komen
een nieuwe basisschool,
een atheneum, een sport
hal en heel wat groen. De
directie verwacht heel
wat van de nieuwe IT.
YVES COUDRON

Met 12.000 vierkante meter
is de Unescocampus een van
de grootste schoolprojecten
in Scholen van Morgen, een
programma waarmee de
Vlaamse Gemeenschap twee
honderd nieuwe scholen wil
bouwen. Serge Algoet, direc
teur van het Unescoathe
neum, is alvast enthousiast.
“Moderne informaticalokalen
en labo's maken zorgen voor
meer mogelijkheden. De open
landschapslokalen stellen ons
dan weer in staat om meer les
te geven via peer groups
waarbij de leerlingen kennis
verwerven in kleine groepjes
en de leraar vooral optreedt
als coach. Een klas met een
klassieke opstelling is daar
voor minder geschikt. In de
nieuwe sportzaal komt onder
meer een fitnessruimte waar
de leerlingen over de middag
gebruik van kunnen maken.
Omdat ze groter wordt dan de
huidige, zullen er tot vier
groepen tegelijk les kunnen
volgen. Nu zijn dag er maar
twee.”

Zelf groenten kweken
Guray Turkistan, directeur
van de Unescobasisschool,
kijkt vooral uit naar de nieu
we ITtoepassingen. “Er
komt smartboard in elke klas
en op elke plek op de campus
zal er draadloos internet be
schikbaar zijn. Dat is bijvoor
beeld erg handig voor de les
sen waarbij we de iPad ge
bruiken. Momenteel hebben
we er in het kader van een
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Directeurs Serge Algoet en Guray Turkistan kijken reikhalzend uit naar de nieuwe infrastructuur.

GURAY TURKISTAN
DIRECTEUR UNESCO-BASISSCHOOL

“We zullen er een grote
moestuin aanleggen
en daar zelf
biologische groenten
en kruiden kweken”
proefproject een tiental, maar
dat worden er ongetwijfeld
nog meer. De gebouwen zijn
omgeven door heel wat groen.
We zullen er een grote moes
tuin aanleggen en daar zelf
biologische groenten en krui
den kweken.”
De nieuwbouw stelt de
Unescoschool ook in staat om
meer leerlingen te verwelko
men. De capaciteit van de ba
sisschool stijgt met zo'n twee
honderd plaatsen, die van de
secundaire afdeling met zo'n
honderd plaatsen. Het be
staande
kinderdagverblijf
maakt geen deel uit van het
bouwproject, maar blijft op
de campus.
De opening is gepland voor
2018.

YCS

Al keurde de provincie het
landschapsproject ‘Doortstraat’
af voor subsidiëring, het project
wordt toch uitgevoerd.
Het nieuwe landschapsproject
voor kersenboomgaarden in
deelgemeente Mazenzele komt
wel in aanmerking voor betoe
laging (80%). Reden van afkeu
ring is dat het beschikbare sub
sidiebedrag van de provincie
ruim overschreden is”, zegt
schepen van milieu Inez De
Coninck (NVA).
Het project van de Doortstraat
is een van de elf geweigerde
projecten, die door negen ge
meenten werden ingediend.
“We gaan nu met eigen midde
len het natuurproject in de
Doortstraat realiseren. Dat kost
ons 11.000 euro”, aldus De
Coninck. “Dat is goed besteed,
want dit mooie project mag niet
teloorgaan bij gebrek aan over
heidsgeld. Het gaat om een be
staand project dat moeten wor
den geoptimaliseerd”, legt de
schepen uit.
“Dit jaar nog worden kleimat
ten aan de poel aangelegd om
het grondwaterniveau op peil te
worden. Begin 2017 jaar wordt
er een bijen en insectenhotel
geplaatst en start het inzaaien
van een aangepast bloemen
zaadmengsel. Dan zal ook het
educatief natuurinformatie
bord worden geplaatst.” (ego)

Eerste steen gelegd van campus met basisschool, atheneum, sporthal en veel groen
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Zo gaat de nieuwe campus eruitzien.
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Van de oude school rest enkel nog het geraamte.

YCS

Landschapsproject
wordt gerealiseerd
zonder subsidies

YCS
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Anderlecht-fans staan terecht voor hooliganisme
BRUGGE/BRUSSEL

politieagenten kregen klappen.
Een van de hooligans stal het
hoofddeksel van een van de
agenten en nog een andere
gooide met een dranghek.
De politie kon veertien rel
schoppers identificeren en de
voetbalcel legde hen een geld
Op 28 april 2013 raakten de boete en een administratief sta
gemoederen zwaar verhit na de dionverbod op.
nederlaag van Anderlecht tegen
Club Brugge in playoff I van de Stadionverbod dreigt
Jupiler Pro League. Een groep
Anderlechtsupporters
pro Gisteren verschenen de veer
beerde na de wedstrijd tot bij tien mannen voor de Brugse
de thuissupporters te geraken rechtbank op verdenking van
en vernielden op de parking onder meer bendevorming,
van het Jan Breydelstadion en vandalisme en opzettelijke sla
kele omheiningen. Vervolgens gen en verwondingen. Ze riske
gingen ze de confrontatie aan ren een fikse werkstraf en een
met de ordediensten en enkele bijkomend gerechtelijk stadi
Veertien supporters van
Anderlecht staan terecht
voor rellen na een wed
strijd tegen Club Brugge.
Ze riskeren een werkstraf
en een stadionverbod.

onverbod. Het openbaar minis
terie bestempelde de 36jarige
A.T. uit Hasselt als de aansto
ker van de bende en vroeg voor
hem een werkstraf van 300 uur
en een stadionverbod van der
tig maanden. Zijn advocate
vroeg de rechter om rekening te
houden met de omstandighe
den.
“In de slotfase van de wed
strijd miste Anderlecht een pe
nalty waardoor Club Brugge
met de winst ging lopen”, pleit
te advocate Naima Bouslama.
“Dat zorgde voor frustraties en
er was ook sprake van provoca
tie door de supporters van Club
Brugge.” Voor de overige der
tien beklaagden vroeg de pro
cureur werkstraffen van min

stens 100 uur en een stadion
verbod van minstens zes
maanden. Hun advocaten ver
wezen in hun pleidooi naar
sancties die door de Voetbalcel
werden opgelegd.

Straf voor dezelfde feiten
“Het kan niet dat deze mensen
voor dezelfde feiten nogmaals
gestraft worden”, klonk het.
“Indien de rechtbank meent
toch te moeten veroordelen,
dringen we aan op de gunst van
de opschorting of een werk
straf.” Sommigen gaven te ken
nen dat ze geen werkstraf wil
len en riskeren dus een celstraf.
De zaak wordt op 17 oktober
voortgezet. (aft)

