LIMBURG 33

DE STANDAARD

DINSDAG 9 JUNI 2015

MAASMECHELEN

HASSELT

HOUTHALENHELCHTEREN

Celstraf met uitstel voor
bedreigen van krantenwinkels

Controles door 124 agenten

Hond bijt hond

De dertigjarige man die in de nasleep van de aanslag
op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs, twee verkopers
van krantenwinkels in Maasmechelen bedreigde, is door
de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot
een gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel en
een boete van 900 euro. De feiten vonden plaats op 14 ja
nuari. De man, die een invaliditeitsuitkering ontvangt,
werd aan de hand van de beschikbare camerabeelden snel
geïdentificeerd en opgepakt door de politie. (belga)

Bijna elk politiekorps in Limburg, inclusief de Wegpo
litie, nam vorig weekend deel aan de SLimactie (Safe Lim
burg). 75 van de 2.779 bestuurders die een alcoholtest on
dergingen, bliezen positief. Tien van de veertien drugstes
ten waren positief. Bij snelheidscontroles reden 705 van
de ruim vijfduizend gecontroleerden te snel. Voorts waren
er 106 andere verkeersinbreuken, waaronder 31 voor rij
den zonder gordel en twaalf voor onverzekerd rijden. Er
zijn 21 rijbewijzen ingetrokken en er gebeurden 22 onge
vallen met gewonden. Vijf bestuurders die betrokken wa
ren bij een ongeval, hadden een glas te veel op. (maw)

In de Lentedreef in Houthalen heeft een hond zon
dag een andere hond gebeten. Een loslopend dier rea
geerde agressief op een andere hond. De eigenaar van
de loslopende hond is niet bekend. De politie onder
zoekt de zaak. (maw)

KERKRAAD WIL NIET WETEN VAN KOMST MOSKEE IN HEILIG HARTWIJK

ZONHOVEN

Commotie in parochie over mogelijke
herbestemming kerkgebouw

Group Jansen
investeert
vier miljoen
Building Group Jansen heeft
een investering van
vier miljoen euro afgerond in
een nieuw hoofdkantoor. Dat
zal tegelijk ook dienst doen als
werkplek en vergaderzaal voor
derden, en zelfs als
expositieruimte voor
kunstenaars.
Kunst en reclamefotograaf
Marc Lagrange, bekend om
zijn zwak voor sensuele
femmes fatales, mag de spits
afbijten.

De mogelijke herbestemming
van de Hasseltse Heilig Hartkerk
tot een moskee heeft heel wat
commotie veroorzaakt. De
kerkraad is gekant tegen de
omvorming tot een moskee. ‘Als
het kerkgebouw straks wordt
vrijgegeven, dan willen we een
nieuwe bestemming die onze
parochie ten goede komt’, zegt
kerkraadvoorzitter Tony Driesen

HASSELT | ‘We wisten niets
van die plannen voor de herbe
stemming’, zegt kerkraadvoorzit
ter Tony Driesen. ‘Dit kan
niet. Hier zitten nog mensen die
vijftig jaar geleden van deur tot
deur geld zijn gaan inzamelen
voor de bouw van deze kerk. Als
er een andere bestemming komt,
dan moet onze Heilig Hartwijk
daar in haar geheel beter van
worden.’
De meningen in die Heilig Hart
wijk zelf zijn verdeeld. ‘De huidi
ge moskee in de Mouterijstraat
ligt amper driehonderd meter
van de kerk. Ik zie niet goed in
welke hinder er nu meer of min
der zou zijn’, zegt een buurtbewo
ner. ‘De kerk is bijna leeg, de
moskee zit overvol. Waarom zou
den ze dan niet mogen verhui
zen?’
‘Je kan toch geen moskee midden
in de rustige Heilig Hartwijk
droppen’, vindt een buurtbe
woonster. ‘We moeten tolerant
zijn, maar dit soort dingen op
dringen aan de mensen is toch
een brug te ver.’
In een brief van de Belgische bis

De kerkraad vraagt dat de nieuwe bestemming van de kerk de hele parochie ten goede komt.

schoppen uit 2014 staat te lezen
dat een roomskatholiek gebouw
dat ontwijd wordt, nooit naar een
andere eredienst mag gaan.
‘In het kerkelijk wetboek staan
daarover richtlijnen in ca
non 1.222 paragraaf 1’, zegt Rik
Torfs. ‘Na de ontwijding moet
het gebouw worden terugge
bracht tot een profaan en niet on

‘We hadden geen
weet van de
plannen voor de
herbestemming’
TONY DRIESEN
Voorzitter kerkraad

waardig hergebruik. Zo kunnen
er bijvoorbeeld perfect apparte
menten, een concertzaal of een
museum komen in het gebouw.’
‘Natuurlijk kan de kerk dat niet
blijven vorderen wanneer het
kerkgebouw wordt verkocht. Ju
ridisch is dat niet afdwingbaar.
Dat is ook de reden waarom heel
wat kerken, na de ontwijding,
worden afgebroken. Er is één uit
zondering mogelijk. De lokale
bisschop kan afstand nemen van
canon 1.222 en beslissen dat de
moskee er toch kan komen. Maar
het is zeer twijfelachtig of de bis
schop dat zal willen doen’, aldus
Torfs.
‘Niet vooruitlopen op zaken’

Het bisdom Hasselt zegt niet te
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willen vooruitlopen op de zaken.
‘Zoals bekend is het kerkenplan
van Hasselt in onderzoek. Het
staat vast dat de Heilig Hartkerk
minstens tot 2019 als parochie
kerk blijft bestaan’, zegt Jan Le
naers, woordvoerder van het bis
dom Hasselt. ‘Wat er nadien ge
beurt, zien we dan wel.’
De Marokkaanse Badrmoslimge
meenschap ontkent intussen dat
de aankoop van de grond naast
de huidige moskee dient voor de
bouw van een nieuwe moskee. ‘Er
komt daar alleen een parking
voor de 1.100 mensen die op vrij
dag onze gebedsdienst bezoeken.
Aan de Heilig Hartkerk zijn niet
voldoende parkeerplaatsen, dus
we zijn niet echt geïnteresseerd’,
zo klinkt het. (dj)
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Limburgse Milieukoepel vindt ontginning stort te risicovol
De Limburgse Milieukoepel
trekt naar de Raad van State tegen
de ontginning van de Remostort
plaats in Helchteren. Groep Ma
chiels wil het stort ontginnen en
het bovengehaalde afval deels recy
cleren en omzetten in energie. Een
klein deel zal onvermijdelijk op
nieuw worden gestort. Volgens de
Milieukoepel zijn de plannen ech
ter te vaag en te risicovol.
De Vlaamse regering heeft in maart
al groen licht gegeven via de goed
keuring van het gewestelijk ruimte

lijk uitvoeringsplan (het GRUP).
Daarmee kan de groep Machiels sa
men met een aantal partners in de
toekomst de oude stortplaats ont
ginnen. Over ruim dertig jaar zou
het hele stort omgezet kunnen wor
den in natuurgebied.
‘Dat klinkt misschien aanlokkelijk,
maar er is toch een aantal risico’s
aan verbonden’, waarschuwt Gust
Feyen van de Limburgse Milieukoe
pel. ‘We spreken hier immers over
een stort van ruim 140 hectare, al
les samen negentien miljoen kubie

ke meter afval. Vooraleer zoiets op
een verantwoorde en wetenschap
pelijke manier kan, is het beter
eerst kleinschalig te beginnen op
andere stortplaatsen. Trouwens:
wettelijk mag het niet. Het stort ligt
gedeeltelijk in Europees be
schermd Habitat en Vogelrichtlij
nengebied. We denken dus dat we
goede juridische argumenten heb
ben.’
Projectverantwoordelijke Yves Tie
lemans van groep Machiels be
treurt de beslissing van de Lim

burgse Milieukoepel. ‘Er is geen ge
vaar voor de omwonenden. We heb
ben net een half jaar geleden ons
“Early Warning System” in gebruik
genomen. Dat systeem controleert
de omgeving onafgebroken, en het
heeft bewezen dat het werkt. De
ontginning van deze stortplaats
kan daarmee volgens ons veilig ver
lopen. We hebben al veel overleg
momenten gehad met de omge
ving, en het is jammer dat er nu
toch een procedure wordt gestart.’
(toro)

Nadia Jansen nam in 2008 bij
het gelijknamige bedrijf uit Meeu
wenGruitrode de fakkel over van
haar vader René. De aanstormen
de crisis was het onverwachte ca
deau dat ze er gratis bijkreeg.
‘Building Group Jansen is sinds
dien een compleet ander bedrijf
geworden’, zegt Nadia Jansen. ‘Vo
rig jaar zijn we met dertig procent
gegroeid. Van onderaannemer,
vooral afwerkingsbedrijf, hebben
we ons ontwikkeld tot een com
pleet aannemersbedrijf.’
Het hoofdkantoor van de groep
met zijn vierhonderd medewer
kers in Meeuwen werd te klein.
‘We zochten voor onze ondersteu
nende diensten en voor project
ontwikkelaar Jansen Real Estate
een meer centrale locatie’, zegt
Jansen. Het werd Zonhoven, meer
bepaald het pand naast het nieu
we hoofdkantoor van VHS, aan de
Eikenenweg. Er werd zo’n
vier miljoen euro geïnvesteerd in
het bijna energieneutrale gebouw.
Dat werd geen klassiek diensten
kantoor, maar eerder een hippe,
stijlvolle ontmoetingsruimte waar
ook anderen welkom zijn om te
werken, te vergaderen of een pre
sentatie te organiseren. De bene
denverdieping is voor hen gere
serveerd. ‘Ons eigen businesscen
ter’, zegt Jansen.
Marc Lagrange, bekend kunstfo
tograaf uit Antwerpen, stelt in het
nieuwe gebouw zijn collectie ‘Dia
monds & Pearls’ voor. ‘Past per
fect bij ons’, zegt Jansen. ‘Ook wij
houden van mooie dingen. Maar
hier hangen er geen naaktkalen
ders van Pirelli aan de muur, zo
als je in werfketen vaak aantreft.
Wij hebben gekozen voor smaak
vol vrouwelijk naakt, in de foto’s
van Lagrange.’ (dc)
De tentoonstelling is gratis te be
zoeken tot 9 juli. Vooraf verwitti
gen via info@jansendienstencen
trum.be

