
BL

HETNIEUWSUITUWSTREEK

LeuvenHageland
Heeft u nieuws?

Bel of mail
Isabel Van Tendeloo

03 561 19 57

uwgemeente@nieuwsblad.be
bijvoorbeeld: leuven@nieuwsblad.be

ZOUTLEEUW

Heelwat schade
na ongeval
De 25jarige B.N. uit Zout
leeuw verloormaandagna
middag de controle over het
stuur van zijnwagen in de
Stationsstraat nadat hij voor
een katmoest uitwijken. De
wagen ramde een verdeelkast
en enkele verkeersborden en
kwam tot stilstand tegen de
gevel van een gebouw.Nie
mand raakte gewond. (vrs)

LEUVEN

Juwelen ontvreemd
De bewoner van een apparte
ment aan de Justus Lipsius
straat heeftmaandag dieven
over de vloer gekregen. De da
ders forceerden het slot van
de toegangsdeur. Er is een
partij juwelen gestolen. Ook
aan de Cardenbergh hebben
onbekenden juwelen gestolen
in een flat. (tab)

DIEST/
SCHERPENHEUVEL
ZICHEM

Man steelt als hij
niet kan slapen
Tijdens een huiszoeking van
de politiezoneDiest/Scher
penheuvelZichem in een huis
in ScherpenheuvelZichem,
hebben agenten een groot
aantal gestolen voorwerpen
gevonden. Het blijkt te gaan
om (een deel van) de buit van
33 diefstallen die de afgelopen
jarenwerden gepleegdwer
den in de onmiddellijke omge
ving. Erwas een bestelwagen
nodig omde voorwerpen naar
het politiekantoor over te
brengen. De dader, een 46ja
rigman uit Scherpenheuvel
Zichem ging sinds 2012 gere
geld op nachtelijke stroop
tocht, opmomenten dat hij de
slaap niet kon vatten. (tb)

BUDINGEN

Bestuurder gewondna crash tegenpaal
De bestuurder van een bestelwagen is dinsdag omstreeks 14.20 uur
ernstig gewond geraakt na een ongeval op de Grazenseweg in Budin
gen (Zoutleeuw). De man kwam met een wiel in de zachte berm te
recht. Het slachtoffer verloor de controle over het stuur en ramde een
elektriciteitspaal. Die werd uit de grond gerukt en het voertuig be
landde vervolgens in de gracht. Deman kon op eigen krachten uit zijn
wagen geraken maar werd ernstig gewond. Hij werd overgebracht
naar het ziekenhuis van SintTruiden. Netwerkbeheerder PBEmoest
ter plaatse komenalles teherstellen endepaal te vervangen. (vrs) Foto: vrs

AARSCHOT/DIEST Vak
bonden en directie van waren
huisketen Delhaize België heb
ben maandagnacht een ont
werpakkoord bereikt over de
herstructureringen binnen de
warenhuisketen. De achterban
moet nog wel zijn fiat geven. In
onze regio is er goed nieuws
voor de winkel in Diest. Die
blijft in eigen beheer. Voor het
filiaal in Aarschot zoekt de di
rectie een zelfstandige uitbater
in een nieuwe winkelformule.
‘Daarbij is het belangrijk te
weten dat het personeel in Aar
schot sowieso bij de groep blijft
en niet verplicht de overstap
maakt naar een mogelijke fran
chiseuitbating’, zegt vakbonds
secretaris Veerle Verleyen die
namens LBC het ontwerpak
koord mee heeft onderhandeld.
‘Nergens vallen er naakte ont
slagen. Er is vrijwillig vertrek
tot 55 jaar, vanaf die leeftijd is

er ook brugpensioen op vrijwil
lige basis.’
Indien een winkel definitief
de deuren sluit, dan kan de be
diende naar een Delhaizewin
kel in de buurt. In ruil voor het
behoud van hun job heeft het
personeel wel wat moeten inle
veren op onder andere de rust
pauzes en enkele premies.

‘Maar er is dan wel weer een
nettoverhoging van de maal
tijdcheques van 2,63 naar 6 eu
ro per werkdag’, zegt Verleyen.
Voor het Aarschotse stadsbe
stuur is een geplande doorstart
van Delhaize in het centrum
een opsteker en een belangrijk
element bij de beoordeling van
de socioeconomische vergun
ningsaanvraag van concullega
Albert Heijn (AH) die een win
kel wil openen op de site aan de
Witte Molen. ‘Delhaize is een
belangrijke troef voor de bin
nenstad’, zegt schepen van Lo

kale EconomieMattias Paglia
lunga (CD&V). ‘Iedereen weet
dat ik vooral wil inzetten op de
versterking van het kernwin
kelgebied. In die zin wil ik de
doorstart van Delhaize niet hy
pothekeren. Aan de andere
kant moeten we ook aandacht
hebben voor de ontwikkeling
van onze KMOzones buiten
het centrum. Die zorgen ook
voor tewerkstelling.’

Unizo ontevreden

Zelfstandigenorganisatie Uni
zo is niet tevreden met de gang
van zaken. ‘Uit een studie blijkt
dat het aanbod van dagelijkse
goederen de vraag al overtreft
en de verkeersknoop op dit
drukke kruispunt zal toenemen
door een bijkomende baanwin
kelconcentratie’, zegt Han
Vloeberghs van Unizo. ‘Het Ad
viescomité voor Distributie gaf
trouwens vorige week al een
negatief advies voor de inplan
ting van het warenhuis op het
kruispunt van de Herseltse
steenweg en de Ter Heidelaan
De vestiging voldeed niet aan
de voorschriften van het ruim
telijk uitvoeringsplan.’
Tegen de zomer van 2018
moet het hele herstructure
ringsplan bij Delhaize rond
zijn. In de winkelruimte aan de
Grote Markt komt vermoede
lijk een AD, Proxy of Shop'n
Go. Intussen is Diest tevreden
dat Delhaize blijft. ‘Het is een
belangrijke trekker voor onze
detailhandel’, besluit burge
meester Jan Laureys.

De herstructureringen
bij Delhaize gaan
uiteindelijk niet
gepaard met naakte
ontslagen. De directie
houdt het filiaal van
Diest in eigen beheer.
Voor de winkel in
Aarschot wordt een
zelfstandige uitbater
gezocht.

ALAIN TRAPPENIERS,
RAF VANMECHELEN

Diest blijft in groep, Aarschot
zoekt zelfstandige uitbater

Delhaize plant geen
naakte ontslagen

Voor Delhaize Aarschot wordt
een zelfstandige uitbater
gezocht. Foto: tab

Mattias Paglialunga. Foto: tab

De patiënt uit KesselLo ver
trok 's ochtends met het appa
raat naar het werk. Omdat de
ruiten van de auto bevroren
waren, zette de Leuvenaar de
‘Lightwriter’ op de grond om
de ruiten ijsvrij te maken.
‘Door verstrooidheid is hij
daarna naar het werk vertrok
ken, maar liet hij het apparaat
op de stoep staan. Toen het lid
een tijdje later terugkwam,
was het toestel verdwenen’, al
dus Reviers.
De Lightwriter is een tekst

naarspraak communicatietoe
stel met keyboard en twee lcd
schermen. ‘Voor ALSpatiën
ten die door de aandoening
hun stem kwijt zijn, is het ap
paraat de enige manier om te
communiceren met de buiten
wereld’, luidt het.
De kostprijs van toestel be
draagt tussen 4.000 en
8.000 euro, afhankelijk van het

gekozen type. ‘De aanschaf van
zo'n toestel neemt een grote
hap uit ons budget. Bovendien
is het apparaat niet verkoop
baar. We willen de bezitter
dan ook vragen de Lightwriter
terug te brengen. Dat kan ano
niem op onze campus SintRa
faël, Blok H, vierde verdieping
aan de Kapucijnenvoer 33 in
Leuven’, besluit Reviers. (tab)

ALSLiga zoekt berouwvolle computerdief

De lightwriter is niet verkoopbaar. Foto: if

LEUVEN De directie van de
ALSLiga heeft gisteravond
een bijzondere oproep de
wereld ingestuurd. ‘We
zijn op zoek naar een
spraakcomputer die vorige
week gestolen in aan de
voordeur van een van onze
leden’, vertelt CEO Evy Re
viers van de ALSLiga.


