
Als het van Bracke (foto) af-
hangt, wordt de uittredende
Zweedse coalitie - dus met N-
VA, Open Vld en CD&V - best
niet voortgezet. «We doen dat
beter niet, vooral omdat er een
sociale correctie nodig is aan
het gevoerde beleid», zei hij.
«Kijk naar het Vlaams Belang,
dat met een behoorlijk links
sociaal-economisch program-
ma de verkiezingen heeft ge-
wonnen. We moeten kijken
naar het signaal van de kiezer
en dat omzetten in beleid.»
Volgens Bracke, die geen lid
meer is van het N-VA-partijbe-
stuur en zichzelf nadrukkelijk
als «observator» omschrijft,
heeft in die context een coali-

tie van N-VA, sp.a en Open Vld
het meeste kans op slagen, ook
al blijft hij een minderheids-
kabinet met gedoogsteun van
het Vlaams Belang een «inte-
ressante» formule vinden.
Bracke ziet een opportuniteit
in de nadruk die de sp.a tradi-
tioneel legt op sociaal beleid,
maar heeft geen begrip voor
de opstelling van de liberalen,
die woensdag lieten verstaan
dat ze een Vlaamse regerings-
deelname aan een deelname
op federaal niveau koppelen.
«Zo gaat dat toch niet?», aldus
nog Bracke.

«OPBOD TUSSEN 
SP.A EN GROEN»
Vlaams parlementslid Tom De
Meester (PVDA) kijkt naar ei-
gen zeggen met stijgende ver-
bazing naar het «opbod» tus-
sen sp.a en Groen «om abso-
luut deel te mogen uitmaken
van de Vlaamse regering». Hij
vindt het pijnlijk hoe de pro-
gressieve partijen zich door de
N-VA-voorzitter «uit elkaar la-
ten spelen». «Het zou veel be-
ter zijn als we aan hetzelfde
zeel zouden trekken in de op-
positie.» ■

BRUSSEL Oud-Kamer-
voorzitter Siegfried Brac-
ke (N-VA) is voorstander
van de vorming van een
Bourgondische coalitie
op Vlaams niveau, waar-
bij zijn partij samen met
Open Vld en sp.a be-
stuurt. Dat heeft hij her-
haald op Radio 1. Bracke
staat opvallend afkerig
tegenover de CD&V, die
volgens hem als coalitie-
partner voor «ingebakken
problemen» zou zorgen.

Belga / N. Maeterlinck

Bracke wil een Vlaamse
regering zonder CD&V
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Tele-Onthaal kan momenteel rekenen op een groep
van 622 vrijwilligers, verdeeld over 5 provinciale Tele-
Onthaaldiensten en 7 luisterpunten. Samen beant-
woordden ze het afgelopen jaar 121.977 oproepen. De
organisatie zoekt nu nieuwe vrijwilligers om optimaal
te beantwoorden aan de grote vraag naar een luiste-
rend oor 24/7, zeker buiten de kantooruren.

Belga / HO

Tele-Onthaal zoekt vrijwilligers
Bij de plofkraak op een bankautomaat van KBC in
Kinrooi is geen buit gemaakt. Volgens de politie van
de zone CARMA hebben de daders explosieven ge-
bruikt om de automaat open te breken. Bij de plof-
kraak vielen geen gewonden, maar de materiële
schade is aanzienlijk. Voor de Limburgse gemeente
is het al de derde plofkraak in veertien maanden tijd.

Belga / E. Lalmand

Geen buit bij plofkraak in Kinrooi
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BRUSSEL In 2018 zijn meer
dieren in een asiel beland
dan het jaar voordien, zijn er
ook meer dieren herenigd
met hun baasje én zijn er
meer dieren geadopteerd. Dat
blijkt uit cijfers van Vlaams
minister van Dierenwelzijn
Ben Weyts (N-VA). Hij grijpt
de bekendmaking aan om de
volgende Vlaamse regering op
te roepen meer geld uit te
trekken voor de asielen. «Van
alle honden die in 2018 tijde-
lijk in een asiel verbleven na-
dat ze werden aangetroffen
op straat of in de natuur
werd maar liefst 90% terug
thuis gebracht. In 2017 was
dat nog 84%», zegt Weyts. Er

worden ook steeds meer asiel-
dieren geadopteerd door
Vlaamse gezinnen. Zowel bij
de honden (+3%) als bij de
katten (+15%) zit het aantal
adopties in de lift. ■

AFP / E. Becerra

Meer dieren in Vlaamse asielen,
meer herenigingen én meer adopties

Brussels Airport heeft vori-
ge maand meer dan 2,7 miljoen
passagiers verwelkomd, een
groei van 2,7% ten opzichte
van dezelfde maand vorig jaar.
Juli werd hiermee de drukste
maand uit de geschiedenis van
de luchthaven van Zaventem.
Het goederenvervoer daalde
dan weer sterk met 10,5% ten
opzichte van juli 2018.

Apothekers mogen voortaan
op voorschrift van een dokter
cannabidiol (CBD) verkopen

als medicijn. CBD is naast het
roesopwekkende tetrahydro-
cannabinol (THC) een werkza-
me stof van cannabis.

De Brusselse gemeente
Schaarbeek heeft tot 31 oktober
een alcoholverbod afgekon-
digd in tien straten in de Bra-
bantwijk. Met het totaalverbod
wil de nieuwe burgemeester
Cécile Jodogne (Défi) de
groeiende problemen met de
openbare orde het hoofd bie-
den, luidt het.

KORT NIEUWS
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Tele-Onthaal kan momenteel rekenen op een groep
van 622 vrijwilligers, verdeeld over 5 provinciale Tele-
Onthaaldiensten en 7 luisterpunten. Samen beant-
woordden ze het afgelopen jaar 121.977 oproepen. De
organisatie zoekt nu nieuwe vrijwilligers om optimaal
te beantwoorden aan de grote vraag naar een luiste-
rend oor 24/7, zeker buiten de kantooruren.

Belga / HO

Tele-Onthaal zoekt vrijwilligers
Bij de plofkraak op een bankautomaat van KBC in
Kinrooi is geen buit gemaakt. Volgens de politie van
de zone CARMA hebben de daders explosieven ge-
bruikt om de automaat open te breken. Bij de plof-
kraak vielen geen gewonden, maar de materiële
schade is aanzienlijk. Voor de Limburgse gemeente
is het al de derde plofkraak in veertien maanden tijd.

Belga / E. Lalmand

Geen buit bij plofkraak in Kinrooi

2 V r i j d a g  9  a u g u s t u s  2 0 1 9 metro2 N E W S

BELG IUM

ALLE INFO OP www.hellosummer.be

08 > 11.08 | AMBIORIXSQUARE 
15 > 18.08 | PETER BENOITPLEIN

22 > 25.08 | PRINS LÉOPOLDSQUARE

BRUSSEL In 2018 zijn meer
dieren in een asiel beland
dan het jaar voordien, zijn er
ook meer dieren herenigd
met hun baasje én zijn er
meer dieren geadopteerd. Dat
blijkt uit cijfers van Vlaams
minister van Dierenwelzijn
Ben Weyts (N-VA). Hij grijpt
de bekendmaking aan om de
volgende Vlaamse regering op
te roepen meer geld uit te
trekken voor de asielen. «Van
alle honden die in 2018 tijde-
lijk in een asiel verbleven na-
dat ze werden aangetroffen
op straat of in de natuur
werd maar liefst 90% terug
thuis gebracht. In 2017 was
dat nog 84%», zegt Weyts. Er

worden ook steeds meer asiel-
dieren geadopteerd door
Vlaamse gezinnen. Zowel bij
de honden (+3%) als bij de
katten (+15%) zit het aantal
adopties in de lift. ■

AFP / E. Becerra

Meer dieren in Vlaamse asielen,
meer herenigingen én meer adopties

Brussels Airport heeft vori-
ge maand meer dan 2,7 miljoen
passagiers verwelkomd, een
groei van 2,7% ten opzichte
van dezelfde maand vorig jaar.
Juli werd hiermee de drukste
maand uit de geschiedenis van
de luchthaven van Zaventem.
Het goederenvervoer daalde
dan weer sterk met 10,5% ten
opzichte van juli 2018.

Apothekers mogen voortaan
op voorschrift van een dokter
cannabidiol (CBD) verkopen

als medicijn. CBD is naast het
roesopwekkende tetrahydro-
cannabinol (THC) een werkza-
me stof van cannabis.

De Brusselse gemeente
Schaarbeek heeft tot 31 oktober
een alcoholverbod afgekon-
digd in tien straten in de Bra-
bantwijk. Met het totaalverbod
wil de nieuwe burgemeester
Cécile Jodogne (Défi) de
groeiende problemen met de
openbare orde het hoofd bie-
den, luidt het.

KORT NIEUWS

Als het van Bracke (foto) af-
hangt, wordt de uittredende
Zweedse coalitie - dus met N-
VA, Open Vld en CD&V - best
niet voortgezet. «We doen dat
beter niet, vooral omdat er een
sociale correctie nodig is aan
het gevoerde beleid», zei hij.
«Kijk naar het Vlaams Belang,
dat met een behoorlijk links
sociaal-economisch program-
ma de verkiezingen heeft ge-
wonnen. We moeten kijken
naar het signaal van de kiezer
en dat omzetten in beleid.»
Volgens Bracke, die geen lid
meer is van het N-VA-partijbe-
stuur en zichzelf nadrukkelijk
als «observator» omschrijft,
heeft in die context een coali-

tie van N-VA, sp.a en Open Vld
het meeste kans op slagen, ook
al blijft hij een minderheids-
kabinet met gedoogsteun van
het Vlaams Belang een «inte-
ressante» formule vinden.
Bracke ziet een opportuniteit
in de nadruk die de sp.a tradi-
tioneel legt op sociaal beleid,
maar heeft geen begrip voor
de opstelling van de liberalen,
die woensdag lieten verstaan
dat ze een Vlaamse regerings-
deelname aan een deelname
op federaal niveau koppelen.
«Zo gaat dat toch niet?», aldus
nog Bracke.

«OPBOD TUSSEN 
SP.A EN GROEN»
Vlaams parlementslid Tom De
Meester (PVDA) kijkt naar ei-
gen zeggen met stijgende ver-
bazing naar het «opbod» tus-
sen sp.a en Groen «om abso-
luut deel te mogen uitmaken
van de Vlaamse regering». Hij
vindt het pijnlijk hoe de pro-
gressieve partijen zich door de
N-VA-voorzitter «uit elkaar la-
ten spelen». «Het zou veel be-
ter zijn als we aan hetzelfde
zeel zouden trekken in de op-
positie.» ■

BRUSSEL Oud-Kamer-
voorzitter Siegfried Brac-
ke (N-VA) is voorstander
van de vorming van een
Bourgondische coalitie
op Vlaams niveau, waar-
bij zijn partij samen met
Open Vld en sp.a be-
stuurt. Dat heeft hij her-
haald op Radio 1. Bracke
staat opvallend afkerig
tegenover de CD&V, die
volgens hem als coalitie-
partner voor «ingebakken
problemen» zou zorgen.

Belga / N. Maeterlinck

Bracke wil een Vlaamse
regering zonder CD&V
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