
44 weekend21en22november2015

BR

Openingsuren:
Maandag gesloten
Dinsdag – vrijdag 9u00 – 12u30 en

13u30 – 18u00
Zaterdag 8u30 – 12u30 en

13u30 – 17u
Zondag 8u30 – 12u00

Nieuw adres:

Van harte welkom vanaf zaterdag 14 november!
Ook tijdens eindejaar feesten wij mee, vraag tijdig onze eindejaarsfolder aan!

Kom langs

naar onze nieuwe

zaak op een

nieuwe locatie!

HAASRODE

Ruimtevaartdagen
De Vlaamse Ruimtevaartindu-
strie (VRI) organiseert nog tot
en met zondag de Vlaamse
Ruimtevaartdagen in de Bra-
banthal in Haasrode. Op de
beurswordeneenaantalunieke
eyecatchersvoorgesteld.Debe-
langrijkstedaarvanisongetwij-
felddemaquettevandeIXV,het
Europese Ruimtevliegtuig dat
reeds zijn eerste proefvlucht
maakte en waaraan Vlaamse
bedrijvenhebbenmeegewerkt.
Daarnaast wordt ook een
schaalvoorbeeld getoond van
de cockpit van de Amerikaanse
concurrent ‘de Dreamchaser’.
Gebruik makend van virtual
reality zal men deze ook kun-
nenbesturen. (KHK)

• OUD-HEVERLEE
Vredesmarkt
HetgemeentebestuurvanOud-
Heverleeorganiseertnuzondag
een Vredesmarkt aan de Kapel
O.L.V. van Steenbergen. De ge-
meentelijke raad voor ontwik-
kelingssamenwerking (GROS),
de Fair Trade trekkersgroep, de
lokaleverenigingen,ngo’s,vier-
depijlersendevrijebasisschool
van Oud-Heverlee zullen de
kraampjes bemannen. De op-
brengstgaatnaareengoeddoel.
Naast de Vredesmarkt kan je
ook deelnemen aan wandelin-
gen met getuigenissen van en
overvluchtelingen. (KHK)

Bewoners vrezen meer verkeer in buurt met jonge gezinnen

Nieuwe actiegroep tegen parking Bruul
LEUVEN

Dat er steeds meer Leuvenaars
hun stem laten horen tegen de
komst van de ondergrondse par-
king aan park de Bruul is een un-
derstatement. Enkele maanden
geleden al werd er een druk bij-
gewoond debat georganiseerd
tussenschepenMohamedRidou-
ani (sp.a) en oppositieraadslid
van Groen David Dessers. De
komst van de Bruulparking,
waarvan de bouw vermoedelijk
zal starteneind2016enplaatszal
bieden aan 600 auto’s, blijft ook
vlak voor de start van het open-
baar onderzoek zwaar gecontes-
teerd.Getuigedaarvandenieuwe
actiegroep ‘De Bruul Brult’ die
gisteren met zo’n 100-tal buurt-
bewoners, kinderen en sympa-
thisanten voorbijgangers tracht-
ten wakker te schudden met
pamflettenen infobrochures.

Plaats genoeg
«Uiteenparkeerstudieblijktheel
duidelijk dat er nog meer dan
plaats genoeg is in de bestaande
centrumparkings. Samenmet tal
van omwonenden vrezenwe dat
door de komst van de parking de
verkeersdruk in de buurt, waar
veel jonge gezinnen wonen, al-
leen maar zal toenemen», start
initiatiefnemerTobiasVanOszijn
betoog. «Komterooknogeensbij
datdebussenvanDeLijnrichting
het UZ Leuven allemaal via de
Ridderstraat zullen passeren en
niet meer langs de Brusselse-
straat, met alle gevolgen voor de
buurt en talloze fietsende scho-
lieren.Omdathetdakvandepar-

king slechts één meter onder de
oppervlaktezoukomen,zullener
ook nauwelijks bomen kunnen
groeien,duswatzalerdanuitein-
delijk nog van ons mooi park
overblijven?»

Noodzakelijk
«De parking is absoluut noodza-
kelijk om de benedenstad te be-
dienen, want de achterliggende
gedachte is dat we zo het ver-
keersluwekaraktervanhethisto-
risch centrum bevorderen», zegt
schepen van Ruimtelijke Orde-
ningCarlDevlies (CD&V). «Waar-
om schrappenwe anders de par-
king opdeVismarkt omdaar ook
de auto’s teweren? Bovendien is
dekomstvandeparkingdooreen
grote meerderheid goedgekeurd
op de gemeenteraad (enkel
Groenstemdetegen, red.)netzo-
alsdeverschuivingvandebussen
van De Lijn naar de Brouwers-
straat. Komende gemeenteraad
staat er nog een aanpassing van
deplannenophetprogrammaen
vanzodradat goedgekeurd is, zal
ookhet openbaar onderzoek van
startgaan.Begindecemberorga-
niserenwevoordeomwonenden
en alle andere Leuvenaars nog
een infovergadering.»
Als tegengewicht en om zoveel
mogelijk goed gestoffeerde be-
zwaarschriftenteformuleren,or-
ganiseertdeactiegroep ‘DeBruul
Brult’ nu woensdag een info- en
mobilisatieavond om 20 uur in
zaal Geertruihof in de Sint-Geer-
truiabdij. Meer info via de Face-
bookpagina ‘Bruulparking?NEE’.

Deactievoerderswandelenmet verkeersborden toertjes in het park. Foto Vertommen

Een honderdtal actievoerders met ver-
keersborden in de hand draaide giste-
ren toertjes in park de Bruul in hartje
Leuven. Daarmee protesteerden ze te-
gen de plannen om er een parking te
bouwen.
KENNY HENNENS

PROFVOETBALLER KRIJGT MAAND RIJVERBOD
BelgischeprofvoetballerGeoffrey
MujangiBia (26) isdonderdagna
verstek veroordeeld tot één
maand rijverbod en een boete
van 300 euro als gevolg van een
snelheidsovertreding. Hij werd
op 11 november 2014 op de E40
inHaasrodegeflitstmeteensnel-
heidvanmaar liefst 175km/uur.
Deaanvallendemiddenvelderdie
voorheendekleurenvantopklas-
sers Sporting Charleroi en Stan-
dard Luik verdedigde, vond het
niet nodig om naar de politie-
rechtbank af te zakken. Gezien

zijn strafblad, waaruit bleek dat
hij in het verleden ook al op ver-
keersvlaktegendelampliep,kon
de Leuvense politierechter niet
anders danhet rijverbod endeze
boeteuit te spreken.
De twintiger van Congolese oor-
sprong zit momenteel meer dan
waarschijnlijk in Zwitserland,
waar hij uitkomt voor voetbal-
club FC Sion waarmee hij in de
hoogste afdeling, Raiffeisen Su-
per League uitkomt. Zijn neef
IlombeMboyo is er eveneens ac-
tief. (SVDL)
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