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LEUVEN - Het grootste, en mogelijk ook enige, openlucht-
kapsalon van het land bevond zich gisteren op de Leuvense
Oude Markt. Tegelijk met de Langste Dag, waarmee de zo-
mer officieel zijn opwachting maakte in de stad, werd voor de
tiende keer een kappersdorp opgezet. Met de actie wordt Kom
op tegen Kanker ondersteund. Met Annemie Struyf en Her-
man Verbruggen als wervende meter en peter was ook deze
tiende editie een solidaire start van de zomer. (JVB/foto krl) 

Kappersdorp 
op Oude Markt

Het kappersdorp was een schot in de roos.

BETALEN AAN DEN EGGER?
SCHERPENHEUVEL - Moet er
vanaf 1 januari 2015 betaald wor-
den om te parkeren aan Den Eg-
ger? De middenstand meent dat
het stadsbestuur de beslissing al
heeft genomen. In totaal zeventig
handelaars hebben een petitie
ondertekend om deze gratis te
houden. Vrijdag werd de petitie
afgegeven. “We zijn niet tegen
betalend parkeren in het cen-
trum, maar de randparkings moe-
ten gratis blijven”, klinkt het.
“Het is al zo moeilijk voor de mid-
denstand om klanten aan te trek-
ken. Op deze manier gaan ze nog
sneller voor Aarschot of Diest
kiezen.” Sinds het centrum werd
heraangelegd, vier jaar geleden,
zijn er al een honderdtal plaatsen
verdwenen. “Ondertussen staan
er steeds meer zaken te koop.”
Voor het stadsbestuur is de actie
wat voorbarig. “We stellen pas
volgende week een studiebureau
aan dat het parkeergebeuren on-
der de loep zal nemen”, zegt sche-
pen Nico Bergmans. (GMEL)

Nieuwsflash

“Het overleg heeft een zeer lange
voorgeschiedenis. Het gaat zeker
twintig jaar terug”, lacht Batist Pa-
klons van het OBK. Tijdens die ja-
ren kende de relatie met de stad zijn
ups en downs, maar na het overleg
dat deze week plaatsvond, zit de ver-
standhouding opnieuw snor, zo
blijkt. “Het was een zeer construc-
tief gesprek, waar we met een dele-
gatie van de stad en een honderdtal
buurtbewoners ons over nieuwe
plannen voor de wijk gebogen heb-
ben.” Hoewel de plannen voor het
Park Belle-Vue en de herinrichting
van de Martelarenlaan al concreet
zijn, zien de buurtbewoners nog een
rol voor zichzelf weggelegd. “De
plannen zijn af, maar voor de ver-

keersafwikkeling in de wijk tussen
de Diestse- en Tiensesteenweg kan
tot op het einde nog een en ander
aangepast worden, bijvoorbeeld
een eenrichtingsstraat die omge-
draaid wordt.” Ideeën zijn er alvast
te over. “We hebben vooral ge-
brainstormd. Onder meer over de
mobiliteit: over hoe we niet alleen
een goede afwikkeling van het au-
toverkeer, maar ook een dynamiek
voor de fietsers kunnen opzetten.
Daarbij heeft de stad ons met de
neus op de feiten gedrukt: veel van
het autoverkeer komt van onszelf.
We gaan dan ook nadenken over
hoe we de wagen meer thuis kun-
nen laten.” 

(JVB/foto krl)

Buurt en stad plegen overleg
Buurtbewoners vragen inspraak rond plannen voor herinrichting Martelarenlaan

KESSEL-LO - Buurtbewoners uit Kessel-Lo hebben overleg gepleegd
met het stadsbestuur over de toekomst van hun wijk, tussen de
Tiense- en Diestsesteenweg. Daarmee wil het Overleg Buurtcomités
Kessel-Lo (OBK) de levenskwaliteit verbeteren, met het oog op de
aanpassingen die op til zijn in de Martelarenlaan.

Het overlegmoment kende een grote opkomst.

ALS-boodschap bekroond

LEUVEN - De ALS-Liga heeft deze week op het Internationaal Recla-
mefestival Cannes de Zilveren Leeuw weggekaapt. Dat gebeurde voor
de printadvertentie die Publicis Brussels voor de ALS-Liga bedacht en
ontwikkelde en die in maart in de Vlaamse kranten gepubliceerd werd.
De internationale jury bekroonde de advertentie omwille van zijn cre-
ativiteit. De bekroonde advertentie lijkt op het eerste gezicht een stan-
daard krantenpagina met overlijdensberichten, maar bij nadere in-
spectie blijken alle berichten dezelfde naam te dragen, maar is telkens
een ander lichaamsdeel afgestorven. Met die boodschap wordt de lezer
bij de keel gegrepen. (JVB)
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Aarschot
Wandeling over terreur op 
en rond de Grote Markt Regio
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