
MAANDAG 28 OKTOBER 2019 BRUSSEL NOORDRAND 3

betonklinkers in donkergrijs en 
wit. Het probleem is dat we dan 
de straten moeten opengooien. 
Met de vele werken in de buurt 
is dat op dit ogenblik niet moge-
lijk. Tijdens die werken maken 
we de voetpaden lager op die 
oversteekplaatsen zodat perso-
nen met beperkte mobiliteit en 
kinderwagens makkelijker de 
straat kunnen oversteken. Op 
korte termijn hebben we met de 
huidige aanpassingen de buurt 
toch al veiliger gemaakt.”  (amg)

De Kaaienwijk en de Dansaert-
wijk in het centrum van Brussel 
zijn met hun vele terrasjes en 
restaurants een populaire plek. 
De voetgangers moeten er de 
ruimte delen met autobestuur-
ders, die meestal zoeken naar 
een parkeerplaats langs de kas-
seiwegen. 

“Buurtbewoners voelen zich
onveilig”, zegt schepen van Mo-
biliteit en Openbare Werken 
Bart Dhondt (Groen). “Er wonen 
veel gezinnen met jonge kinde-
ren, er is een parkje en veel eet-
gelegenheden, maar het autover-
keer is nooit veraf. Om de voet-
gangers meer te beschermen, 
hebben we beslist om 19 nieuwe 
zebrapaden aan te leggen. We 

Wijken krijgen veiligere zebrapaden
De Kaaienwijk en de 
Dansaertwijk krijgen er 19 
nieuwe zebrapaden bij. Ze 
hebben een basislaag in Cold-
plast en zijn daardoor niet al-
leen duidelijker voor auto-
mobilisten, ze slijten ook veel
minder snel af.

hebben een eerste zebrapad op 
de Vismet getest en dat werd po-
sitief onthaald. De zichtbaarheid 
van de oude zebrapaden ver-
dween immers veel te snel. Verf 
op klinkers slijt namelijk snel af. 
Nu wordt de verf aangebracht op
een basislaag van Coldplast. Niet
alleen zijn die zebrapaden visu-
eel veel zichtbaarder, de verf 
blijft ook veel langer zichtbaar.”

In de toekomst wil de stad over-
gaan op een nog andere metho-
de. “We willen overschakelen op 
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De nieuwe zebrapaden hebben een
basislaag in Coldplast gekregen.
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De herinneringstocht ‘Nicole
Verhasselt’ voor de ALS-liga,
met start en aankomst aan café
Ossel-Star in Ossel, was met
meer dan 650 wandelaars een
succes. 

Nicole Verhasselt overleed
één jaar nadat ze de diagnose
ALS kreeg, maar kon vorig jaar
zelf in een rolstoel nog deelne-
men aan de benefietwandeling.

Wandelaars konden kiezen uit
5 km, 10 km en 16 km. De kort-
ste route was ook rolstoeltoe-
gankelijk. Deelnemers betaal-
den 6 euro inschrijvingsgeld en
kregen een opwarmertje on-
derweg en een consumptie aan
café Ossel Star. De opbrengst
gaat tijdens De Warmste Week
naar de ALS-liga. Die was een
grote steun voor Nicole en het
hele gezin.

ALS is een progressieve, do-
delijke ziekte waarbij de moto-
rische zenuwcellen wegvallen

Ruim 650 wandelaars 
herdenken Nicole Verhasselt

en verlamming intreedt. Ook
de functies van spraak, slikken
en ademen worden aangetast.
Na de diagnose leeft de patiënt
gemiddeld 33 maanden. De
ALS-liga wil de levenskwaliteit
van patiënten zo optimaal mo-
gelijk houden, familieleden
psychosociale ondersteuning
bieden en wetenschappelijk
onderzoek stimuleren. Ze stelt
ook gratis hoogtechnologische
hulpmiddelen ter beschikking
om problemen met communi-
catie en mobiliteit op te van-
gen.  (jhw)

OSSEL  

W De wandeling was een succes.
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De brandweer van Brussel is
in de nacht van zaterdag op
zondag omstreeks 2 uur uitge-
rukt voor een brand in een
werkplaats voor de reiniging
van treinen aan het station
van Schaarbeek. Om 4 uur ’s
nachts moest de brandweer
nogmaals ter plaatse gaan om-
dat de brand heropgeflakkerd
was. Er vielen geen gewonden
en er zijn geen gevolgen voor
het treinverkeer. De oorzaak
van de brand is wellicht acci-
denteel.   (amg)

SCHAARBEEK 

Brand in werkplaats 

De politie heeft vrijdagavond tij-
dens een wegcontrole in Schaar-
beek een persoon opgepakt die 
verdacht wordt van drughandel. 
“Het gaat om een man die al be-
kend was bij ons. Hij werd enkele
weken geleden al eens opgepakt 
tijdens een controle in de cafés in
de wijk. Hij werd ter beschikking 
gesteld van het parket van Brus-
sel”, aldus een woordvoerder. De 
man werd opgepakt voor het ver-
kopen van drugs in een drinkge-
legenheid in de François-Joseph 
Navezstraat.  (amg)

SCHAARBEEK 

Man gevat voor drughandel

De deelnemers verzamelden
zondag op het De Brouckère-
plein in Brussel. Van daaruit
trokken ze via de Adolphe
Maxlaan en het Rogierplein
langs de Kruidtuinlaan om
de mars te beëindigen aan
het Albertinaplein aan de
Kunstberg. Daar vonden ver-
schillende speeches plaats
en werden ballonnen uitge-
deeld. 

Op die plek werd Mehdi op
20 augustus gegrepen door
een politiewagen. De meeste
aanwezigen waren in het wit
gekleed, waarop ze het op-
schrift #justicepourmehdi
hadden laten drukken. 

“Deze witte mars heeft twee
doelen”, zegt Ayoub Bouda,
de oudere broer van Mehdi.
“We willen een hommage
brengen aan Mehdi. Maar
daarnaast willen we ook on-
ze stem laten horen. We heb-
ben op dit ogenblik amper
informatie gekregen over het
ongeval waarin mijn kleine
broer is gestorven.”

Volgens het parket was
Mehdi gevlucht bij een iden-
titeitscontrole aan de Kunst-
berg, maar het onderzoek is
nog niet afgesloten. Zijn fa-
milie trekt de uitspraak ech-
ter in twijfel en wil antwoor-

den krijgen. “We willen ge-
woon de waarheid weten. Ik
ken momenteel niet alle de-
tails van het rechtssysteem,
dus kan ik ook niet zeggen of
ik er vertrouwen in heb.
Voor mijn familie is het ge-

woon zeer moeilijk aanvaar-
den dat ze amper antwoor-
den krijgen op de vele vragen

die ze hebben. We zijn alle-
maal heel triest, maar tege-
lijkertijd ook gefrustreerd
door het gebrek aan ant-
woorden.”

De witte mars verliep zon-
dag in een serene sfeer. “Het
doet me goed om te zien dat
we er niet alleen voor staan.
Maar dit is vooral een mooi
eerbetoon aan Mehdi. Hij
was nog maar een kind, maar
was al autonoom, enorm vol-
wassen voor zijn leeftijd en
enorm getalenteerd. Hij zat
in verschillende sportclubs
en deed aan basketbal en aan
boksen. Daarnaast was hij
ook een goede tekenaar. Op
Instagram tekende hij in
mangastijl en hij kreeg daar
veel complimenten voor.”

Zevenhonderd mensen lopen mee in witte mars voor verongelukte Mehdi

“Als eerbetoon én omdat we 
antwoorden willen krijgen”
Zo’n zevenhonderd vrien-
den, familieleden en sym-
pathisanten liepen zon-
dagnamiddag mee in de 
witte mars voor Mehdi. 
De 17-jarige jongen over-
leed eind augustus nadat 
hij door een politiewagen 
werd aangereden.
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W De deelnemers aan de witte mars voor Mehdi trokken zondag door de straten van Brussel. Ze eindigden op het 
Albertinaplein, waar Mehdi op 20 augustus gegrepen werd door een politiewagen.
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AYOUB BOUDA
BROER MEHDI

“Mehdi was nog maar 
een kind, maar was al 
autonoom, enorm 
volwassen voor zijn 
leeftijd en 
getalenteerd”

W Ayoub Bouda, de oudere broer van 
Mehdi.
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Negen rijbewijzen 
ingetrokken bij 
controle op sturen 
onder invloed
De politie van de zone Brus-
sel Hoofdstad Elsene heeft in 
de nacht van zaterdag op 
zondag negen rijbewijzen in-
getrokken tijdens een con-
trole op rijden onder invloed 
van alcohol en drugs. Dat 
meldt de politie op Twitter. 
De controles vonden plaats 
in het centrum van Brussel, 
aan het Ter Kamerenbos in 
Elsene en in Laken. Van de 
1.089 bestuurders die gecon-
troleerd werden, waren er 45 
positief. Van negen van hen 
werd het rijbewijs onmiddel-
lijk ingetrokken.  (amg)


