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LANDEN
Groen Landen krijgt
hoog bezoek
De afdeling van Groen in Landen zit
in aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen niet stil. Maar
liefst twee parlementsleden en één
provincieraadslid zullen in de ko-
mende weken de lokale afdeling
steunen door een bezoek. Op
maandag 24 september om 20 uur
trapt Europees Parlementslid Bart
Staes af. Tijdens een infoavond in
de raadzaal van het stadhuis zal hij
dieper ingaan op onderwerpen als
duurzame landbouw, cultuur en
taal. Op maandag 1 oktober om 20
uur geeft provincieraadslid Tie
Roefs een Boektour in Het Zolderke
van de Lakenhalle in Zoutleeuw. De
gespreksavond wordt gezamenlijk
door de Groen-afdelingen van Lan-
den, Zoutleeuw en Glabbeek geor-
ganiseerd en wil bewijzen dat de
provincie niet overbodig is. Op
woensdag 3 oktober om 20 uur
komt ook Groen partijvoorzitster
Meyrem Almaci naar het tweede
kakelcafé van Groen Landen in ta-
verne Rufferdinge. «We zijn bijzon-
der fier dat we als recent opgestar-
te afdeling zoveel steun krijgen van
belangrijke partijleden. Groen ge-
looft in ons en dat geeft ons energie
om verder te blijven doen», aldus
organisator Mark Keppens. Inkom
is telkens gratis. (VDT)

LINTER
Lokale lekkernijen
proeven tijdens 
Toer van de Boer
Op zondag 23 september organi-
seert de gemeente Linter de eerste
editie van ‘Toer van de Boer’ aan ‘s
Hertogenhof in Melkwezer. Toer
van de Boer is een evenement dat
gebaseerd is op streekproducten
en het Korte Ketenverhaal. Lokale
landbouwers worden er in de kijker
gezet om bij het grote publiek de
voeling met de landbouwsector te
versterken. 
«Tijdens Toer van de Boer kunnen
de deelnemers doorlopend genie-
ten van een gezellige streekpro-
ductenmarkt», zegt Monique
Swinnen, gedeputeerde voor Plat-
telandsbeleid en Europa. «Het is
een smaakvol toeristisch evene-
ment dat pure streekidentiteit uit-
straalt.» Het initiatief werd als
plattelandsproject door het ge-
meentebestuur van Linter inge-
diend bij het Europees programma
voor plattelandsontwikkeling LEA-
DER in het Hageland, waar in to-
taal 3.000 euro subsidies uit voort-
kwamen. Op zondag 23 september
om 13.30 uur geven Monique Swin-
nen en de burgemeestersvan Lin-
ter, Geetbets, Tienen en Zoutleeuw
de aftrap van ‘Toer van de Boer’.
Onder begeleiding van tv-kok Sofie
Dumont nemen de burgervaders
het tegen elkaar op in een taarten-
bakwedstrijd. (VDT)

LINTER
Ondernemers
openen hun deuren
Op 23 september houden zestien
Linterse bedrijven en dienstverle-
ners gezamenlijk hun opendeur-
dag. Van 13.30 tot 18 uur staan in
de verschillende deelgemeenten de
deur open met informatie over wat
er allemaal in Linter te keur en te
koop is. Wie zes handelaars of be-
drijven bezoekt, krijgt stempels op
zijn spaarkaart. Hiermee kan hij
naar Melkwezer afzakken voor een
gratis consumptie bij Toer van de
Boer. 
De Linterse Middenstandsraad be-
kroont hiermee haar zes jaar wer-
king onder de huidige legislatuur
met onder meer de jaarlijkse kerst-
markt en de paaseierenraap. «In
die zes jaar ijverde de raad eve-
neens voor een kmo-zone», klinkt
het. «We zien helaas dat meerdere
bedrijven ons dorp verlaten hebben
om zich in de buurt te vestigen. Dit
vermindert de aantrekkingskracht
naar de eigen bevolking en de om-
liggende omgeving. Hier is de vol-
gende legislatuur werk aan. We
willen wel benadrukken dat de ge-
meente steeds de nodige logistieke
steun aan de middenstandsraad
verleende om onze taken tot een
goed einde te brengen.» (VDT)

In de suikerfabriek van Tie-
nen start vandaag (woens-
dag) de suikerbietencam-
pagne die zal duren tot ein-
de januari. 

Uitzonderlijk start de twee-
de suikerfabriek van TS in
Longchamps pas begin ok-
tober, omdat er in Wanze,
dat via pijpleidingen met

Longchamps verbonden is,
problemen waren met de
voedselinspectie. Er was ge-
dacht alles voor 19 septem-
ber klaar te krijgen, maar
het lukte niet. 
«De fabriek in Longchamps
kan pas op 2 oktober 50 %
werken en op 24 oktober
100%, als het voedselagent-
schap toestemming geeft.

Dat betekent dat de Tiense
Suikerfabriek ook de leve-
ringen van Longchamps
moet opvangen en dat tot
24 oktober veel leveringen
naar achter schuiven. Ook
voor de planters die aan Tie-
nen leveren. De campagne
zal zo langer duren, tot ein-
de januari. De 14 dagen die
men nu verliest kan men
niet inhalen», zegt Jean-
Paul Vanelderen, voorzitter
van de bietenplanters. Vorig
jaar brachten de bietenper-
celen gemiddeld 95 ton sui-
kerbieten per hectare op en
de bieten bevatten meer
dan 18% suikergehalte. Dat
betekende 17 ton suiker per
ha. «Nu denkt Tiense suiker
aan 82 ton bieten per ha,
maar wij twijfelen daaraan.
Er wordt gerekend op een
suikerrijkheid van 19%,
maar in totaal zal het aantal
kilo’s suiker per ha toch
minder zijn.» (HCH)

TIENEN
Bietencampagne duurt twee weken langer

Jean-Paul Vanelderen, voorzitter van 
de bietenplanters. Foto Christian Hennuy

HOELEDEN
Nieuw lokaal voor 
KLJ Hoeleden
KLJ Hoeleden is zopas gestart met een
nieuw werkjaar met opnieuw een mooi
aantal nieuwe leden. En dat aantal is de
laatste jaren stijgende. 
«Daardoor werd de nood aan een
nieuw lokaal zeer groot», zeggen Sarah
en Andrea Peers van KLJ Hoeleden. «We
zijn dan ook heel blij dat we na jaren
aandringen een extra lokaal in Velpe-
zicht gekregen hebben. Dit jaar hopen
we met 125 leden te kunnen eindigen.»
Zowel het nieuwe als het oude lokaal
kregen van de leiding een nieuwe laag
verf. «In het nieuwe lokaal zullen de -12-
jarigen gehuisvest zijn en alles daarbo-
ven kan haar activiteiten verder zetten
in het oude lokaal.» (VDT)

rookmelders aan: eentje van 16 euro en
van 49 euro. Deze kunnen onbeperkt
aangekocht worden. De prijzen zijn heel
scherp en bovendien krijgen de kopers
er nog deskundige uitleg bij. «Alle me-
dewerkers van de stad krijgen een cur-
sus in brandveiligheid», aldus nood-
planambtenaar Peter Holemans.

Pioniersrol
Samen met de stad Aarschot werd de
campagne uitgewerkt. 
«Maar eigenlijk kan hij door elke ge-
meente in Vlaanderen gekopieerd wor-
den», zegt burgemeester André Peeters

(CD&V). «We willen hier een pioniersrol
opnemen. Het aantal doden door wo-
ningbranden moet omlaag. Vorige
week was er een brand in mijn straat.
Dan sta je er pas bij stil hoe snel het jou
kan overkomen.
«Ik wil ook mijn gewicht in de schaal
leggen om de campagne nationaal be-
kend te maken», voegt schepen Gwen-
dolyn Rutten (Open Vld) eraan toe. «Het
is enorm belangrijk om mensen hier-
voor te sensibiliseren.»

Voorlichtingsvoertuig
Vandaag wordt in Lubbeek ook het

voorlichtingsvoertuig voorgesteld. Aan
de hand van een quiz kunnen bezoekers
hun kennis over brandveiligheid ko-
men testen. 
«Dankzij de quiz kunnen we ook de ken-
nis van de mensen meten», weet Ren-
ders. «Op die manier kunnen we onze
campagne verder uitwerken en de ga-
ten verder opvullen.»
Op zondag 30 september wordt de cam-
pagne ook toegelicht op de opendeur-
dag van de brandweerpost van Aar-
schot. Alle bezoekers ontvangen dan
ook een sleutelhanger met het campag-
nebeeld.

CAMPAGNE MOET VOORBEELD WORDEN VOOR HEEL HET LAND

Alles op alles voor brandveiligheid 

«Vorig jaar stierven 53 mensen in een
woningbrand, dit jaar zitten we al aan
36», weet Tim Renders van hulpverle-
ningszone Oost. «In Nederland zaten we
vorig jaar maar aan 28 doden. Dat aantal
moet omlaag.»
Het hangen van rookmelders is een eer-
ste stap. «In 2020 moet het verplicht zijn
op elke verdieping van een woning»,
voegt hij eraan toe. «Eigenlijk kan er best
in elke kamer eentje hangen. Vooraleer
rook, onder de spleten van een deur, de
rookmelder in de hal bereikt, kan het al
te laat zijn voor een bewoner. Eigenlijk
heb je drie minuten de tijd om je woning
te verlaten als er brand uitbreekt.Daar-
naast wijzen we ook op het onderhoud
dat nodig is aan een rookmelder. Deze
moet afgestoft worden zodat hij blijft
werken.»
De stad Aarschot biedt twee versies

Aarschot wil Vlaande-
ren veroveren... met een
campagne over rook-
melders. Alle inwoners
kunnen voortaan twee
types rookmelders aan-
kopen in het stadhuis.
Daarnaast geeft de pre-
ventiedienst ook gratis
advies aan inwoners die
hun huis willen laten
controleren op brand-
veiligheid. 

GEERT MERTENS
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Burgemeester Peeters, schepen Rutten en de mensen van de brandweer bij de start van de campagne. Foto Geert Mertens


