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VASTGOED IN JOUW REGIO

EVERBERG
Vrouwrijdttankwagen
brandweeraan
Een vrouw heeft gistermiddag
omstreeks 15 uur een tankwa-
gen van de brandweer van Za-
ventem aangereden. De spuit-
gastenwarenevenvoordienop-
geroepen voor een ongeval op
de E40 in Everberg en waren
hunwerk net aan het afronden
toendevrouwtegendetankwa-
gen knalde. De bestuurster
moest door de brandweer be-
vrijdwordenuithaarwagen.Ze
werdmet lichte verwondingen
afgevoerd naar Gasthuisberg.
De tankwagengeraakte achter-
aan lichtbeschadigd. (RDK)

LEUVEN
Winkeldiefgevat

Het bewakingspersoneel van
multimediawinkelFnacbetrap-
te woensdag omstreeks 14 uur
eenwinkeldievegge.Eenbewa-
kingsagent zag op de camera-
beelden dat een vrouw ver-
dachtehandelingenvertoonde.
Hij hield haar in de gaten en
sprak haar aan toen ze de win-
kelwildeverlatenmet eenusb-
stick terwaardevan40euro.De
verdachte dame, een 41-jarige
Antwerpse,werdopeensagres-
sief enhaaldeverschillendeke-
ren met haar handtas uit naar
debewakingsagent.Zeverkocht
hem ook enkele slagen met de
hand en wilde hem te lijf gaan
meteenbrandblusapparaat.De
damewerdonmiddellijkgedag-
vaarddoorhetparket.Zezalvol-
gendemaandal voorde rechter
inLeuvenverschijnen. (ADPW)

LEUVEN
Aanrijding
metvluchtmisdrijf
Een Audi A3 die geparkeerd
stond in de Arnould Nobel-
straat, werd woensdagavond
rond middernacht aangereden
dooreenonbekende.Eengetui-
gedie inhaar voertuigwachtte,
hoorde plotseling een erg luide
klap. De bestuurder die de aan-
rijdingveroorzaakte,passeerde
degetuigemetzijnvoertuig.De
getuigesprakdebestuurderaan
overhet feitdathij tegenhetge-
parkeerde voertuig was gere-
den. Hierop vluchtte de be-
stuurder van het donkerkleuri-
ge voertuig met gierende ban-
den weg. De politie stelde de
schade aanhet voertuig vast en
verwittigdedeeigenaar. (ADPW)

LEUVEN
iPhonegetraceerdmetapp
Een bewoner van een studen-
tenresidentie in de Brusselse-
straatwerdwoensdagavondhet
slachtoffer van een diefstal. Hij
zag nog net hoe een man zijn
smartphone wegnam van zijn
bureau via een kier in het raam
vanzijnkot.Dooreenapplicatie
die de gsm kon traceren, werd
de politie snel op het juiste
spoor gezet. De 19-jarige dief
werdsamenmetdegsmaange-
troffen indebuurt vandeHeili-
ge Geeststraat en werdmeteen
gedagvaard. (ADPW)

Mohamed Ridouani (sp.a): «Geen Monaco aan de Vaartkom»
DestadLeuvenhooptdestads-
vluchtvan jongegezinnente
voorkomenmetdebouwvan
stadswoningen. In stadswijkDij-
leDeltaaandeVaartkomkomen
er in totaal40woningenvoor
mensendie teveel verdienen
vooreensocialewoningente
weinig inkomenhebbenomeen
woning tekopenopdevrije
markt.

«Geen Monaco aan de Vaart-
kom!»Met die opmerkelijke uit-
spraak slaat schepen Mohamed
Ridouani de nagel op de kop,
wantvoorheelwatLeuvenaars is
een woning kopen simpelweg
niet haalbaar door de hoge prij-
zen. Dat ligt grotendeels aan de
vrijemarktendepopulariteitvan
Leuven maar de problematiek
treftsindsenkele jarennietenkelIngridHaenen vanVirix geeft uitleg aan schepenRidouani. VPL

mensen met een laag inkomen.
Ook jonge gezinnen uit de mid-
denklasse ontvluchten de uni-
versiteitsstad in hun zoektocht
naar een eigen woning. «Net
daarom hebben we de voorbije
jaren het concept van de stads-
woningengelanceerd.Totophe-
denhebbenwealzo’n120stads-
woningen opdemarkt gebracht
en er volgen er nog. In de stads-
wijk DijleDelta bijvoorbeeld
waarweop termijn 40 stadswo-
ningen zullen aanbieden in een
samenwerking met projectont-
wikkelaarViRiX.Destadswonin-
gen zijn voorbehouden voor
mensen die teveel verdienen
voor een sociale koopwoning
maarteweinig inkomenhebben
om een woning te kopen op de
vrijemarkt.»
Broodnodig initiatief want hoe

langerhoemeervallenerkandi-
daat-kopers tussen de twee
spreekwoordelijke stoelen in
Leuven. Schepen Ridouani: «De
prijzen van de stadswoningen
liggen 20 tot 25 % lager in verge-
lijking met de vrije marktprijs.
Kandidaat-kopersdiealdrie jaar
in Leuven wonen en mensen
jonger dan 30 jaar kunnen extra
punten verdienen om te stijgen
opdewachtlijst. Ik denker trou-
wens ook aan om een gelijkaar-
dig initiatief op de huurmarkt
verder uit te bouwen. Eigenaars
vanwoningenofappartementen
bieden hun pand aan tegen een
verlaagde prijs en in ruil zijn ze
verlost van de zorgen die verhu-
renmet zichmeebrengt. Nogdit
jaar wil ik een uitgewerkt voor-
stel voorleggen aan de gemeen-
teraad.» (BMK)

LEUVEN

Olivier (40) en Tom (41) willen aantal legendarische passages temmen

Duo rijdt Ronde met bakfiets
KESSEL-LO/HERENT

Olivier Sels baat in Kessel-lo de
fietsenwinkel FietsenKing uit en
is al enkele jaren importeur van
de bakfiets Bullitt van Larry vs
Harry. «Deze Deense cargo bike
kangezienwordenalsdebakfiets
voorwielrenners», legtOlivieruit.
«Licht, sportief, snel enmodulair
samentestellenzodatzowelgoe-
derenalskinderenvervoerdkun-
nenworden.»DeDeenHansFogh,
eigenaar van Larry vs Harry,
droomt al jaren van de Ronde,
maar was nog nooit in Vlaande-
ren.SamenmetOlivierenfervent
wielertoerist en Bullitt-rijder
Tom Briers uit Herent zal hij een
aantal van de meest legendari-
sche kasseistroken en -hellingen
beklimmen. «Waarom? Omdat
we daar zin in hebben en willen
nagaanhoehaalbaarhet is», lacht
Olivier. «Maarookomdatwewil-
len aantonen dat bakfietsen niet
per se log en oubollig hoeven te
zijn. De nieuwste generatie bak-
fietsenoogtmodernencool.»

De Ronde van Vlaanderen voor
wielertoeristen wordt pas mor-
gengereden,maarOlivier,Tomen
Hans kiezen ervoor om vandaag
al zo’n 80 kilometer van het par-
cours voor hun rekening te ne-
men. «Opzaterdag is het sowieso
al eendruktevan jewelsteopalle
hellingen in de Vlaamse Arden-
nen, met vaak bijhorende scher-
mutselingen», weet Olivier. «De
massawielertoeristenhindertel-

kaar op de hellingen.We zouden
ons niet populair maken moch-
ten wij er met onze bakfiets nog
eens gaan tussen rijden. We zijn
wel zo zot datwe er even aan ge-
dacht hebben om het volledige
parcours van de Ronde af te leg-
gen. Maar als we de bakfiets he-
lemaal uitkleden,weegt die toch
nog altijd zo’n 20kilo. Een koers-
fiets weegt tegenwoordig drie
keerminder.Kortom:hetzouver-
domdlastigzijn.Wedoenditook
vooral het plezier en niet zozeer
voordeuitdaging.»
De heren zullen vandaag onder
andere de Leberg, Wolvenberg,
Molenberg,KaperijenOudeKwa-

remont bedwingen. «Enmetwat
geluk geraken we zelfs de Pater-
bergenKoppenbergomhoogmet
onzebakfiets», hooptOlivier.

Betere wegligging
«We hebben trouwens al onder-
vondendatdebakfietseenbetere
wegliggingbiedtopkasseiendan
een koersfiets.» Wie ook al
droomt van zo’n bakfiets, begint
best al te sparen.
«De prijs van deze bakfietsen
schommelt tussen de 3.000 en
5.000 euro, afhankelijk van de
uitvoering. Dat is inderdaad niet
goedkoop, maar het is zijn geld
wel waard. Ook Vlamingen zien

steedsmeerdevoordelenvaneen
dergelijke bakfiets in. Zo hebben
we er de laatste vier jaar al zo’n
170verkocht.Weverwachtendat
ditaantalnogforszal toenemen.»

Olivier Sels, TomBriers enHansBollit Fogh op de kasseien van deHaaghoek inHorebeke. Foto DCRB

Het parcours van de Ronde van Vlaan-
deren afleggen met een bakfiets, dat is
wat Olivier Sels (40) uit Kessel-Lo en
Tom Briers (41) uit Herent vandaag
doen. «We willen aantonen dat bakfiet-
sen niet log en oubollig hoeven te zijn»,
vertellen de heren. «Met wat geluk ge-
raken we er zelfs de befaamde Koppen-
berg mee omhoog.»
THOMAS VANDEWALLE

Leuvenwordt de derdeBelgische stad die iedereen aanhet teke-
nenwil krijgen. Repro Vertommen

Internationaal tekenfestival
The Big Draw komt naar Leuven

Van7tot11oktober2015komt
het internationale tekenfestival
TheBigDrawnaarLeuven.Daar-
meewordtLeuvendederdeBel-
gischestadnaAntwerpenen
Gentdie iedereenaanhet teke-
nenwilkrijgen. Leuvenvervoegt
metdekomstvanhetprestigieu-
ze festivalwereldstedenzoals
Londen,BarcelonaenBerlijn.

The Big Draw Leuven staat op de
kalender van woensdag 7 tot en
met zondag 11 oktober. Op het
programma onder meer work-
shops, wandelroutes, tentoon-
stellingen, lezingen en vooral te-
kenacties in heel de stad. Op zo-
veelmogelijkplaatsengaanmen-
sen aan de slag met potlood, pa-
pier, inkt, maar ook met techno-
logie en nieuwematerialen. «Tij-
dens The Big Draw draait alles
rond tekenplezier, experimente-
ren en ervaringen delen. Jong,
oud, ervaren of absolute begin-
ner...iedereen is welkom», aldus
KUNSTWERKT.
«De stad Leuven is opgetogendat

LEUVEN

The Big Draw hier neerstrijkt. In
Leuven is er immers heel wat ta-
lent aanwezig», aldus schepen
van Cultuur Denise Vandevoort
(sp.a).
«Ikverwijsdaarbijgraagnaarpro-
jecten als EXPO Leuven, de jaar-
lijkse Kunstroute en de initiatie-
ven die de kunstenaars van SLAC
ontplooien. Ikbenerrotsvastvan

overtuigd dat er nog een pak on-
bekendtalent indestadverscho-
len zit. Een leuk initiatief als dit
zal hopelijk ook hen naar buiten
kunnen lokken.»
Leuvenseorganisatiesenkunste-
naars die een tekenactiviteitwil-
lenorganiseren,kunnenhunpro-
ject tot 30 juni indienen op
www.thebigdraw.be. (BMK)

Met wat geluk
geraken we zelfs de
Paterberg en
Koppenberg
omhoog met onze
bakfiets

OLIVIER SELS

We willen ook
aantonen dat
bakfietsen niet
per se log en
oubollig hoeven zijn

OLIVIER SELS


