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Allereerste prikjes
worden gezet in Pacheco
Het testcentrum aan de Pachecolaan in Brussel is sinds
dinsdag ook het eerste vaccinatiecentrum van het land.
In totaal werden er dinsdag
150 personen uit de eerstelijnszorg gevaccineerd.
Het eerste Brusselse vaccinatiepunt Pacheco is rechtstreeks verbonden aan de nabijgelegen Kliniek Sint-Jan, die instaat voor de
werking. Het is niet enkel een
vaccinatiecentrum, maar sinds
enkele maanden ook al een testcentrum.
Dankzij die ervaring en de directe toevoer van het Moderna-vaccin vanuit het ziekenhuis, kan

Politie-interventie
maakt einde aan
verschansing

Pacheco als eerste openen.
“Naast de 1.400 PCR-testen die
we hier dagelijks nog kunnen
doen, is er sinds dinsdag in dit
gebouw ook het vaccinatiecentrum bijgekomen”, vertelt Kenneth Coenye, hoofdarts van de
kliniek Sint-Jan en medisch directeur van het vaccinatiecentrum. “Zeven dagen op zeven
kunnen we hier 600 tot 900 vac- W Al 150 Brusselaars werden gevaccineerd in Pacheco.
cins geven, al hebben we daarvoor nu nog niet genoeg vaccins.” hun eerste prikje. “Achteraf moe- een prikje kreeg. “De rit naar het
ten ze nog een half uurtje wach- centrum duurde langer dan de
35 minuten
ten. Daarna krijgen ze een attest vaccinatie zelf. Het gaat hier dus
en kunnen ze naar huis. In totaal goed vooruit”, vertelt Vankalck.
Dinsdag kregen 150 personen neemt dat proces 35 minuten in “Ik werk op mijn leeftijd nog drie
uit de eerstelijnszorg, zoals art- beslag”, vertelt Coenye.
dagen in de week. Met deze prik
sen, tandartsen en verpleegkun- Arts Jacques Vankalck (86) was kan ik met een gerust gemoed
digen, van ouder dan 50 jaar er dinsdag een van de eersten die mijn patiënten ontvangen.” (amg)
AMG
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Nieuwe asbestverwijderingsfirma bestrijdt historisch probleem

Asbest houdt jong team niet tegen:
“Mijn opa was er zelf slachtoffer van”
Hoewel het aantal faillissementen in 2020 fors steeg,
grijpen sommigen zelfs
midden de coronacrisis
toch de kans om een onderneming op te starten. Zo
ook asbestverwijderingsfirma AA-V.
JORIS HERPOL

Bij AA-V zijn ze er zich van bewust dat de coronacrisis negatieve gevolgen heeft voor het
bedrijfsleven en de bouwsector. “In economisch onzekere
tijden verhuizen mensen minder snel en zal de vraag naar
nieuwe woningen afnemen”,
zegt Annelies (26) uit Begijnendijk, die de backoffice runt en
preventieadviseur is.
“Ook bedrijven stellen hun
grote investeringen uit naar de
langere termijn.”
Toch zijn er volgens het team
dat zich specialiseerde in asbestverwijdering ook kansen.
“Door de mindere vraag in
nieuwbouw zal meer ingezet
moeten worden op duurzaamheid en renovatie. Dat biedt
kansen voor een firma zoals
AA-V. Wij zijn gespecialiseerd

in het verwijderen van asbest,
een bouwmateriaal dat nog in
overvloed aanwezig is bij dit
soort projecten. En we hebben
hiervoor alle mensen in huis.”
Momenteel telt AA-V vijf gemotiveerde en ervaren medewerkers. “We dragen beschermende pakken, wegwerpondergoed,
speciale
handschoenen,... Van elk werk maak
ik een risicoanalyse en onze
werkmethodes zijn goedgekeurd door de Federale Overheid. Wij willen een bedrijf
worden met een echte familiesfeer, dat er ook mee voor zorgt
dat België asbestvrij wordt op W Het team van AA-V telt vijf ervaren medewerkers.
een correcte, veilige en milieuvriendelijke manier. We rich- Alfareh gaat elke dag met zijn de etter van je longen.”
ten ons vooral op de regio twee collega’s de baan op om de Tegen de zin van mijn vrouw
Vlaams-Brabant en Brussel.”
werven klaar te krijgen en te en familie, doet hij nu dit werk.
waken over de productie en “Asbest is een sluipmoordekwaliteit”, zegt De Maeseneer , naar. Eens je er last van hebt, is
KRIS DE MAESENEER
die weet welk vergif asbest is.
het te laat. Mesothelioom
AA-V
breekt ook pas jaren na de
Veilig werken
blootstelling aan asbest uit. En
één blootstelling kan volstaan.
“Mijn opa overleed ean long- Ik vind het onze plicht om asvlieskanker, veroorzaakt door best op een correcte manier te
mesothelioom na blootstelling laten verwijderen en altijd toe
Bouwkundig technisch teke- aan asbest.”
te zien op de gezondheid en
naar Kris De Maeseneer (34) “Wij hebben gezien hoe je er- welzijn van iedereen.”
neemt de dagelijkse leiding op van aftakelt en hoe erg de ziek- Meer informatie op de webzich. “Onze werfleider Ahmad te is. Cru gezegd, verdrink je in site van AA-V.
JHW

MERCHTEM

“Ik heb gezien hoe
je hiervan aftakelt”

Onvrede over geschrapte bijeenkomsten bij provincie
VLAAMS-BRABANT

Bureauvergaderingen en
commissies die worden afgelast wegens niet genoeg agendapunten, provincieraden
die geannuleerd worden. De
oppositie is niet opgezet met
de gang van zaken bij het
provinciebestuur.
Is het provinciebestuur haar eigen graf aan het delven? Die
vraag stellen oppositiepartijen
Vlaams Belang en SP.A zich, nadat alweer een zitting van het ‘bureau van de raad’ is weggevallen.
De provincieraad is verplicht om
jaarlijks minstens tien keer te

vergaderen. In 2020 waren dat er
slechts negen. Ook veel commissievergaderingen en bureauvergaderingen zijn geschrapt.
“De vergaderingen van de deputatie gaan wel door. Maar alle besluiten worden binnenskamers
goedgekeurd, zonder de kritische
bedenkingen van het voltallige
provinciebestuur. Ze nemen een
loopje met de democratische
gang van zaken”, zegt fractieleider voor SP.A Marc Florquin.
Op de laatste bureauvergadering
voegde Vlaams Belang-fractieleider Willy Smout een punt toe
over de annulaties van de commissie Infrastructuur: “Blijkbaar

wordt alles afgeschaft”.
“We stellen ons de vraag of het
de bedoeling is van de huidige deputatie – bestaande uit N-VA,
CD&V en Open VLD – om het
provinciaal niveau overbodig te
maken”, klinkt het bij SP.A.

Twee agendapunten
Voorzitter van de provincieraad
Linda Van den Eede (N-VA) begrijpt de kritiek niet. “Het is toch
onverantwoord om een raad samen te roepen – en bijgevolg ook
zitpenningen te betalen – voor
amper twee agendapunten?”,
zegt ze. “Een raad werd ook afge-

last doordat we niet snel een digitaal alternatief konden organiseren.”
Maar hoe kan het dan dat er met
amper tien verplichte vergaderingen per jaar toch nog te weinig
agendapunten zijn voor een grote
provincie als Vlaams-Brabant?
“Persoonsgebonden dossiers zoals sport en welzijn zijn sinds
2018 niet langer onze bevoegdheid. Daarnaast is de provincie
uit de intercommunales moeten
treden en is het bedrag waarvoor
dossiers naar de provincieraad
moeten komen, opgetrokken van
70.000 naar 100.000 euro”, verklaart Van den Eede. (hsb)

Een politie-operatie die dinsdagnamiddag bezig was in de
Zeemtrouwersstraat in Anderlecht, was rond 19.30 uur afgelopen. De politie-operatie was er
begonnen omdat vermoed werd
dat een gewapende man zich
schuilhield of verschanst had in
een flatgebouw.
“Na een fysieke confrontatie op
straat, waarbij slagen gevallen
zijn, heeft één van de betrokkenen, die gewapend was, zich verscholen in het gebouw”, zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse.
Volgens media vond die fysieke
confrontatie plaats in de omgeving van de Heyvaertstraat in
Sint-Jans-Molenbeek. Daarbij
zouden schoten gelost zijn, misschien met een alarmpistool,
waarna de man naar de Zeemtouwersstraat vluchtte en zich daar
in een flatgebouw verborg. De lokale politie zette de buurt af en
riep de speciale eenheden in
Later ’s avonds was de toestand
weer onder controle. Het parket
gaf geen verder details vrij. (blg)
SINT-JANS-MOLENBEEK

Parket vraagt
aanhouding van man
die vrouw neerstak
Het Brusselse parket heeft een
onderzoeksrechter
gevorderd
voor poging tot moord ten aanzien van de man die maandagnamiddag een vrouw neerstak in de
Brusselse metro.
De man stak maandagnamiddag
zijn vermoedelijke ex-partner
neer in een metrostel aan het
Weststation in Molenbeek. De
dame raakte zwaargewond en ligt
in het ziekenhuis. Ook een zwangere dame raakte gewond toen ze
omver werd geduwd tijdens de
vluchtpoging van de dader. Die
werd na het incident achtervolgd
door meerdere jongeren en overmeesterd tot de politie hem in de
boeien kon slaan.
Volgens het parket gaat het om
een incident in de privésfeer,
maar meer details wil het parket
daar niet over kwijt in het belang
van het onderzoek. (rdb)
BRUSSEL

Duo verkoopt cocaïne
De Brusselse politie heeft twee
mannen zonder verblijfsvergunning opgepakt die cocaïne verkochten in de omgeving van het
Noordstation. Het is eerder toevallig hoe een patrouille afgelopen weekend een verkoop opmerkte van cocaïne aan een
vrouw. De twee werden gecontroleerd en de politie voerde ook
een huiszoeking uit bij de verkoper, zonder papieren in ons land.
In het appartement werd nog
een tweede man aangetroffen die
eveneens illegaal in het land verblijft. In een schoudertasje werden 20 pakjes cocaïne gevonden,
klaar voor de verkoop, en twee
blokjes cocaïne, goed voor iets
meer dan 72 gram.
De twee mannen werden inmiddels aangehouden door de onderzoeksrechter. (rdb)

