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Retie
Politie verzamelt 17
fietsen in een jaar
b Welgeteld zeventien fietsen
werden tijdens het afgelopen jaar
binnengebracht in het politiekan-
toor in Retie: elf herenfietsen en
zes damesmodellen. Andere ‘ge-
vonden voorwerpen’ die door de
inwoners van Retie werden
afgeleverd in de wijkpost van de
lokale politie Kempen Noord-Oost
in de Passtraat in Retie, waren on-
der meer heel wat sleutels, bril-
len, een jas, een gsm, een Black-
berry en zowaar ook een laptop.
De draagbare computer werd ge-
vonden in de Groenstraat. EMA

Herenthout

b Zwarte vlaggen overschaduwen
de kerstdecoratie in Maasweg en
Kloosterstraat. Je hoeft geen atleet
te zijn om met één sprong naar de
overkant van de straat te wippen, zo
smal zijn beide wegen. Tegenwoor-
dig moeten bewoners wel heel vaak
wegspringen om voorbijrazende au-
to’s te ontwijken.

“Het is geen leven meer”, zucht
Louis Van Gestel uit de Maasweg.
“Er passeren hier makkelijk zestig
wagens per uur. En dan spreek ik
nog niet over het zware vrachtver-
keer, waar deze weg absoluut niet
voor geschikt is.” De ellende begon
toen de gemeente negen maanden
geleden eenrichtingsverkeer invoer-
de in de naastgelegen Schoeters-
straat.

“Wie vanaf het centrum komt, mag
de Schoetersstraat niet meer inrij-
den, terwijl het gemeentelijk mobili-
teitsplan net in omgekeerde richting
eenrichtingsverkeer suggereert. Al-
le buren van de wijk Liefkenshoek of
klanten die naar twee grote super-
markten rijden kiezen om langs ons
of via de Kloosterstraat te passeren.
Ik tel hier tot zestig wagens per uur.
De bedoeling van het eenrichtings-
verkeer was om de schoolomgeving
van De Luchtballon veiliger te ma-
ken. Terwijl in de Maasweg ook de
in- en uitgang is van een schooltje.
Zijn de kinderen van ‘t Klavertje

soms minder waard? Spijtig dat het
kerstvakantie is, want de directie en
alle ouders steunen onze petitie.”

Louis ging langs bij alle buren en
verzamelde tweehonderd handte-
keningen. “Dat lijkt niet veel, maar
in mijn straatje staan maar vier hui-
zen. Heel wat buren uit de Klooster-
straat en zelfs de Schoetersstraat te-
kenden ook. Ik weet dat de gemeen-
te ook een ruime bevraging hield,
maar met de opmerkingen daarin is
geen rekening gehouden. De situa-
tie is momenteel levensgevaarlijk.
Er is geen voetpad, dus als ik buiten
kom, sta ik meteen op straat. Mijn
poes is al doodgereden. Ik vrees dat
het wachten is op het eerste slacht-
offer.”

De buren reiken zelf oplossingen
aan. “We vragen niet om het een-

richtingsverkeer op te heffen, maar
om het om te keren. Een andere op-
lossing kan tijdelijk eenrichtingsver-
keer zijn, bij het begin en einde van
de schooldag. Ook parkeerhavens
zijn volgens ons een oplossing. Kort-
om, er zijn zoveel alternatieven,
maar we vinden geen gehoor bij de
gemeente.”

Ik ook
Burgemeester Roger Gabriëls

(GBL) begrijpt de buren. “Eerlijk? Ik
rijd ook meer door deze straatjes

dan voorheen”, geeft hij grif toe.
“Maar het eenrichtingsverkeer in de
Schoetersstraat blijft voorlopig
zoals het is. De gemeente deed een
bevraging en tachtig procent kon
zich schikken in deze situatie. Ik stel
vast dat sommige burgers voor het
eenrichtingsverkeer zijn, maar ook
de petitie tekenden. Dan wordt het
lastig natuurlijk. De richting om-
draaien, is niet aan de orde. Dan ver-
leggen we het probleem. We nemen
wel compenserende maatregelen
naar de flankerende straten. Maas-
weg krijgt een permanente zone 30
en een verbod op vrachtverkeer bo-
ven 3,5 ton.” In het eerste deel van
de Kloosterstraat verandert er niets.

Met amper een
handvol huizen
liggen de Maasweg
en Kloosterstraat in

Herenthout er rustig bij. Tot
de gemeente
eenrichtingsverkeer invoerde
in de nabijgelegen
Schoetersstraat. Sindsdien
krijgen beide straatjes enorm
veel verkeer te slikken en dat
zijn de bewoners grondig beu.

Gemeente gaat niet in op vraag om eenrichtingsverkeer aan te passen

STEFAN LAENEN

Buren kunnen niet meer
tegen extra verkeersdrukte

LOUIS VAN GESTEL
Bewoner Maasweg

‘‘We vrezen dat het
wachten is op het
eerste slachtoffer.’’

“Er passeren hier makkelijk zestig auto’s per uur”, zeggen Louis Van Gestel (rechts) en zijn buren. “Er
moet een oplossing komen.” FOTO STEFAN LAENEN

Porsche belandt tegen boom

Beerse. Op de Antwerpseweg is zondagnacht een Porsche Cayenne
om een onbekende reden van de baan geraakt. Het voertuig knalde
tegen een boom en kwam wat verder tot stilstand. Passagier T.A. (43)
uit Beerse is zwaargewond naar het ziekenhuis in Malle gebracht. Hij
verkeerde niet in levensgevaar. RAM

FOTO BFM

100101
Mol, Retie
b De Antwerpse politie heeft
zondag twee verdachten van een
diefstal van een smartphone
gevat. De dieven sloegen toe in
Café Pelikaan op de Melkmarkt in
Antwerpen. Ze gingen aan de
haal met de smartphone van de
28jarige dienster, die haar toe
stel onbewaakt achter de toog
had laten liggen tijdens het wis
selen van een vat bier. De ver
dachten, een 27jarige uit Retie
en een twintigjarige uit Mol,
werden meegenomen voor ver
hoor. VDAA

Westerlo
b Op de Olenseweg in Oosterwijk
is zaterdagavond kort voor
middernacht brand uitgebroken
in een werkplaats achter een
woning, vermoedelijk door een
oververhitte kachel. De bewoner
kon de vlammen zelf doven.

Balen
b Zondag is ingebroken in een
woning in de SintHubertuslaan.
De dieven braken de achterdeur
open en namen juwelen mee.

Mol
b Aan Bosveld is zondag een wo
ninginbraak gepleegd door de
achterdeur te forceren. De
inbrekers maakten juwelen buit.

Geel
b In een woning in de
Luxemburglaan zijn zaterdag die
ven binnengedrongen. Met een
ladder braken ze een raam op de
eerste verdieping open en stalen
juwelen en geld.

Laakdal
b Zondagnacht is ingebroken in
een woning op de Oude Diestse
baan. Eerst werd geprobeerd met
een koevoet de achterdeur en
een keukenraam te forceren.
Toen dat niet lukte, braken ze de
voordeur open. De buit bestaat
uit een horloge en dvdspeler.

Turnhout
b Onbekenden hebben het voor
bije weekend de achterkant van
een Nissan Pickup in de Harmo
niestraat beklad met rode verf.

Hoogstraten
b De politie Noorderkempen
heeft maandag een controle ge
daan op het plaatselijk verkeer in
de Heuvelstraat. Meer dan zestig
voertuigen waren in overtre
ding.
RAM

Zetel vat vuur in flatgebouw

Geel In de Stationsstraat in Geel brak gisterenavond rond 22u een
brand uit in een appartementsgebouw. Om een nog onbekende reden
vloog er een zetel in brand. De aanwezige bewoner ademde rook in en
werd daarom overbracht naar het ziekenhuis voor een controle. De
overige appartementen in het gebouw raakten niet beschadigd bij de
brand. RAM

FOTO FRANK BOELENS
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Ravels

b Een op de vijf veehouders in
Ravels heeft een brief met ‘stik-
stofcode oranje’ in de brievenbus
gekregen. Dat betekent dat ze te
veel stikstof, afkomstig van dier-
lijk mest, uitstoten en daardoor
schade berokkenen aan de omlig-
gende natuur. Wanneer straks
hun huidige milieuvergunning af-
loopt, moeten ze allemaal vele
duizenden euro’s investeren in
een ‘luchtwasser’: een peperdure
installatie die de lucht zuivert.
Vele boeren vrezen dat dit de
doodsteek voor hun bedrijf
wordt.

Voor één landbouwer in het dorp
is de toestand helemaal drama-
tisch. Ton Van Bijsterveldt (50)
uit de Leemputten kreeg een brief
met ‘code rood’. Uiterlijk over
zestien jaar moet hij stoppen. Zijn
boerderij blijkt te dicht bij een
waardevol natuurgebied te
liggen, in de buurt van het vlieg-
veld van Weelde, en moet
daarom verdwijnen.

“De rode kaart was voor mij een
donderslag bij heldere hemel”,
zegt Ton. “Dit had ik totaal niet
verwacht omdat mijn stal nog

wil opvolgen, hoopt mee.
Vader Ton en zoon Rens hebben

alvast de steun van burgemeester
Walter Luyten (CD&V). “Ravels is
een echte plattelandsgemeente”,
zegt de burgemeester. “Maar als
dit nieuwe stikstofplan daad-
werkelijk wordt doorgedrukt, dan
worden alle landbouwers hier
weggejaagd en word ik straks bur-
gemeester van een dood dorp van

bos en hei. Zonder economische
bedrijvigheid kan geen enkele ge-
meente overleven. Een platte-
landsdorp zonder landbouwers is
geen plattelandsdorp meer. Land-
bouw is onze voornaamste econo-
mische activiteit.”

In Ravels zijn er vandaag nog
212 veehouders. “Welgeteld 43
daarvan hebben van de Vlaamse
overheid te horen gekregen dat ze

te veel ammoniak, of stikstof, uit-
stoten”, zegt varkenshouder Jos
Bols (65) uit het Kijkverdriet in
Ravels, die zelf ook bij de ‘slacht-
offers’ is en de belangen van zijn
collega’s in het dorp verdedigt bij
de overheid. “We liggen er alle-
maal wakker van. Er moet iets ge-
beuren. Anders gaan er drama’s
van komen”, voorspelt Jos.

Een pluimveehouder uit
Ravels, die amper drie
jaar geleden een
hypermoderne

kippenstal van liefst 2,2
miljoen euro bouwde, heeft
van de Vlaamse overheid een
‘rode kaart’ gekregen. De
gloednieuwe boerderij blijkt
op de verkeerde plaats te
staan en moet weg.

Splinternieuwe
stal staat te dicht
bij natuurgebied
en moet weg

EDDY MEULEMANS

Modernste kippenboerderij
van België krijgt ‘rode kaart’

Vader Ton en zoon Rens bouwden drie jaar geleden, met goedkeuring van de Vlaamse overheid, een
grote ultramoderne kippenstal. FOTO EDDY MEULEMANS

maar drie jaar oud is. Drie jaar ge-
leden was er voor de Vlaamse
overheid geen vuiltje aan de lucht
en gaf ze mij een bouwvergun-
ning én een milieuvergunning
voor de bouw van een splinter-
nieuwe kippenstal voor 39.000
kippen. Maar liefst 2,2 miljoen
euro heb ik erin geïnvesteerd. En
nu komt diezelfde Vlaamse over-
heid mij doodleuk vertellen dat ik
hier weg moet.”

Neusje van de zalm
Het bedrijf van Ton is echt wel

het neusje van de zalm in de
sector. Het is het grootste en
modernste particuliere pluimvee-
bedrijf van België. “Voederen,
drinken, ventileren, eieren
verzamelen, alles is hier vol geau-
tomatiseerd. Vanuit de hele we-
reld, onder meer uit Rusland en
Saoedi-Arabië, komen mensen
naar hier om naar onze kippen en
onze eieren te kijken”, zegt Ton.

Hoe het nu verder moet, weet hij
zelf ook niet. “Wat moet ik doen?
Stoppen en alles verkopen? Dat
kan niet, want niemand wil een
bedrijf kopen dat over zestien jaar
moet sluiten. Dan maar gewoon
verder doen? Ik moet wel, want ik
zit tot over mijn oren in de schul-
den, maar eigenlijk is ook dat niet
doenbaar. Want om mee te gaan
met mijn tijd zal ik jaar na jaar
moeten blijven investeren. Alleen
krijg ik geen kredieten meer bij de
banken. Zij willen geen geld
pompen in een bedrijf dat ten
dode opgeschreven is.”

Gezond boerenverstand
De enige hoop die Ton nu nog

heeft, is dat het gezond boeren-
verstand uiteindelijk zal zegevie-
ren bij de Vlaamse overheid en dat
de grenzen van het nabijgelegen
natuurgebied alsnog hertekend
worden. Ook zijn zoon Rens (20),
die net is afgestudeerd en zijn pa

b De zeven bestaande windmolens
langs autoweg E34 in Arendonk en
Oud-Turnhout krijgen er binnen-
kort wellicht nog een broertje bij.

Het Belgische energiebedrijf
Electrawinds uit Oostende heeft een
aanvraag ingediend voor de bouw
van een bijkomende windturbine in
industriepark Hoge Mauw in
Arendonk, vlak bij afrit 26 van de
E34. Het recht van opstal werd al
goedgekeurd door de gemeente-
raad. De nieuwe windmolen wordt
opgetrokken achter de bedrijfshal
van zeilbootfabrikant Zeydon, in de
buurt van de bekende staalbouwfir-
ma Iemants.

Extra windmolen
langs E34

EMA

Arendonk,
OudTurnhout

b Het liedje Nieuwjaarke zoete, ik
heb kou voeten heeft afgedaan bij
heel wat nieuwjaarszangers uit
Tielen. Wat dacht u van Rommel-
potterij, rommelpotterij, geef mij
een centje, dan ga ik voorbij? De
Gezinsbond van Tielen organi-
seerde maandagnamiddag in het

ontmoetingscentrum een work-
shop nieuwjaarszingen. 45 kinde-
ren leerden daar enkele nieuwe
nieuwjaarsliedjes aan waarmee
ze met oudjaar de bewoners thuis
omver willen blazen. Enkele mu-
zikale ouders begeleidden de kin-
deren met muziekinstrumenten.

“We willen met deze workshop
het nieuwjaarszingen opnieuw
meer leven inblazen. We merkten
dat de belangstelling hiervoor elk
jaar wel wat vermindert”, zegt
Klaartje Limme van de Gezins-
bond. “Het is de bedoeling dat de
kinderen de nieuwe liedjes ont-
houden en die met oudjaar ook

gaan zingen. We bezorgen onze
leden ook raamaffiches om de
zangers te verwelkomen.”

Tijdens de workshop knutselden

de kinderen ook een hippe nieuw-
jaarstas in elkaar voor het
inzamelen van snoep en centjes.

De Gezinsbond van Tielen
(Kasterlee) stoomde maandag
45 kinderen uit het dorp klaar
tot hippe nieuwjaarszangers
tijdens een workshop
nieuwjaarzingen.

Kinderen leren hippe liedjes aan

BVDL

Nieuwjaarszangers
volgen bijscholing
Tielen

“Rommelpotterij, rommelpotterij, geef mij een centje dan ga ik
voorbij”, klinkt het uit volle borst. FOTO BART VAN DEN LANGENBERGH
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