
Genk blijft knoeien

KORTRIJK - Racing Genk blijft op zoek naar een eerste zege. Giste-
ren geraakten de Limburgers niet voorbij Kortrijk, dat op voorsprong
kwam na een blunder van Marco Bizot. De Genkse doelman verkeek
zich op een voorzet van Ulens. Mboyo zorgde in de 66ste minuut als-
nog voor een gelijkspel. Lokeren nam met 2-0 de maat van Lierse,
Oostende versloeg KV Mechelen met dezelfde cijfers en Charleroi-
Waasland-Beveren eindigde op 2-2. Vandaag gaat leider Anderlecht
op bezoek bij Westerlo en neemt AA Gent het in de Ghelamco Are-
na op tegen Zulte Waregem. (vdv/foto's belga)

D Alle sport achteraan in de krant

80 van de 153 ondervraagde Vlaamse
gemeenten blijken nog niet te weten
of ze over enkele maanden kunnen
worden getroffen door het afkoppe-
lingsplan. Dat plan zal in werking tre-
den als de elektriciteitsproductie niet
meer volstaat om aan de vraag te vol-
doen en alle andere besparingsmaat-
regelen hebben gefaald. Landelijke
gemeenten, of delen daarvan, kunnen
dan enkele uren per dag van het
stroomnet worden gekoppeld, zodat

niemand er nog elektriciteit kan ver-
bruiken. Dat de federale overheid wel
al beschikt over een kaart van de zo-
nes, maar die informatie nog niet
doorgespeeld heeft aan alle betrokken
gemeenten, leidt tot kritiek. “Als we
niet weten waar we aan toe zijn, kun-
nen we ons niet voorbereiden op een
black-out”, zo klinkt het. “Het plan is
tot nu toe nog niet het onderwerp van
discussie geweest op een raad van be-
stuur of directiecomité”, zegt Luc

Martens van de VVSG, die eraan toe-
voegt dat dat de komende weken wel
het geval zal zijn. (belga/grf)

WAAR GAAT HET LICHT UIT ?
BRUSSEL - Meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten weet nog
niet of ze in een zone liggen die zonder stroom kan worden gezet. De
VVSG meldde gisteren dat het plan ter sprake komt op het eerstvol-
gende directiecomité, in de loop van de komende weken.

VEEL LANDELIJKE GEMEENTEN ONGERUST

Minister neemt
ijskoude douche 

Jo Vandeurzen (CD&V)
werd genomineerd door de
voorzitter van de Belgische
ALS-liga in de zogenaam-
de Ice Bucket Challenge.
De minister is gisteren de
uitdaging aangegaan en
liet een emmer ijswater
over zichzelf uitgieten. De
Ice Bucket Challenge is in
Amerika al een grote hype.
Bill Gates en Justin Tim-
berlake namen er ook al
aan deel. (edd/grf)

BRUSSEL - Vlaams minister van Welzijn Jo Van-
deurzen nam gisteren deel aan de Ice Bucket Chal-
lenge, een wereldwijde hype die aandacht vraagt
voor de dodelijke zenuwziekte ALS. 
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