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Illegalen aan
de afwas: topchef

voor rechter
DeHasseltse topchef Luc Bellings
(46) van restaurant ‘Aan Tafel’ is
gisteren voor de rechter versche-
nenopbeschuldigingvan illegale
tewerkstelling. Twee controleurs
vandesociale inspectiestaptenop
9oktober2010hetrestaurantbin-
nen en troffen aan de afwas twee
illegalen aan. De sterrenchef was
niet opgezet met het bezoek en
lietdatduidelijkmerken. Volgens
devaststellingenweigerdehijzijn
identiteitskaart te tonen enbeval
hij zijn personeel hetzelfde te
doen. «Hij sprak ook dreigende
taal tegenoverdetweevrouwelij-
ke controleurs, diehij zelfs SS’ers
noemde», luidthet.
Vonnisop2december. ✁

Knipdeze bonuit.
Ga ermeenaar je kran-
tenwinkel enneemvoor
slechts€1 je derdedvd
vanCode37mee. Geldig
t.e.m. donderdag 10/11.
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«NochtanszeiVlaamsminister-presi-
dentKrisPeeters (CD&V)vorig jaar in
september dat hij De Lange Wapper
niet door de strot van de Antwerpe-
naar wilde duwen en dat de brug
werd vervangen door een reeks van
tunnels», zegt Manu Claeys van de
denktank Straten-generaal. «Waar-
om houdt Peeters desondanks toch

aan die bouwaanvraag mét Lange
Wapper vast? Volgens ons is dat om-
dat hij niets anders in handen heeft.
Wanneer zou blijken dat eenOoster-
weelverbindingmettunnelsnietkan,
kanhij nog altijdmetdezebouwaan-
vraagopdeproppenkomen.»
In de overeenkomst met BAM en
Noriant staat verder nog te lezen dat
de Vlaamse regering nog minstens
12maandenstilstandzalrespecteren

DeVlaamse regering hanteert nog altijd een steden-
bouwkundige vergunningsaanvraag voor de Ooster-
weelverbinding waarin het viaduct De LangeWapper
is opgenomen. Dat blijkt uit een overeenkomst van
23 september tussen de Vlaamse regering, de
Beheersmaatschappij AntwerpenMobiel (BAM) en het
bouwconsortiumNoriant.
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LETERME TREKT 150.000 EUROUIT
VOOR KANDIDATUURWKWIELRENNEN

HetWKwielrennenvindtelk jaarplaats inéén
stad,maar Belgiëwil het organiseren als land.
«IkhebdaarophetvoorbijeWKinKopenhagen
over gepraatmet topmensen van deUCI en ze
hadden daar oren naar», zegt Leterme. «Tot in

2015 is het telkens een stad die
het WK organiseert, maar
vanaf 2016 ligt alles nog
open.» De premier besliste
gisteren op deministerraad
alvastomdevolgende twee

jaar telkens 75.000 euro uit te trekken
(150.000 euro in totaal dus) om de Belgische
kandidatuur te steunen.Hij namal contact op
metVlaanderen, Brussel enWalloniëomdaar
met de drie regio’s nog eens hetzelfde bedrag
aan toe te voegen. Leterme gaat ervan uit dat
elkeregiozijndeelvandeWK-koekzalkrijgen.
De parcoursen voor deweg- en tijdrit zouden
over Vlaams en Waals grondgebied kunnen
lopen. De wielerbond mikt op het WK van
2016, zoniet2017, 2018of 2019. (JS/KBo)

Goedele
Liekens
«Nu is het tijd
voor Goedele»

in hetOosterweeldossier. «Die perio-
de kan zelfs verlengd worden tot
15maanden», zegt Claeys. «Zowil de
Vlaamse regering dit dossier over de
gemeenteraadsverkiezingentillen.Ze
wacht af wie de nieuwe burgemees-
ter van Antwerpen wordt.» Als dat
De Wever wordt, heeft Peeters aan
hem misschien een medestander
voor het BAMtracé. Patrick Janssens
iswellicht veel kritischer.
«Ikmaakmegeen zorgen», zegt Jans-
sens. «Er is een protocol tussen het
stadsbestuur endeVlaamse regering
dat de brug geschrapt is. De Lange
Wapper isdoodenbegraven,weheb-
ben ’m letterlijk onder de grond ge-
stoken. Waarom De Lange Wapper
nog in de bouwaanvraag staat? Dat
moetuaanKrisPeeters vragen.»
Helaas was de minister-president
gisteren niet bereikbaar
vooreen reactie.

BLADER VERDER EN ONTDEK ONS AANBOD.

NIEUWSGIERIGHEID WORDT
EEN BUITENKANS WORDT
EEN RIT NAAR DE CHEVROLET
DISTRIBUTEUR IN UW BUURT!

Toch bouwaanvraag
met Lange Wapper

MeernogdanoverGriekenlandmaaktdehele
wereld zich zorgen over het zoveel grotere
Italië. OpdeG20-top inCanneswerdhet land
onder toezicht geplaatst van het Inter-
nationaal Monetair Fonds. Of hoe premier
SilvioBerlusconi(75) IMF-topvrouwChristine
Lagarde (56) als schoonmoederkrijgt.
De financiëlemarktengelovensteedsminder
dat Berlusconi de hervormingen kan door-
drukken die Italië nodig heeft. De Italiaanse

langetermijnrente piekte gisteren tot
6,43%.MaarBerlusconi lachtedebezorgdheid
vandeG20weg. «Italië in crisis?Onze restau-
rantszittenstampvol»,pochtehij.Aanopstap-
pendenkthij inelkgevalniet.
InGriekenlandheeftderegeringvan
premier Papandreou gisteravond
dan weer het vertrouwen van
hetparlementge-
kregen. (JS) Foto AFP

BijVRT-journalisteMartineTanghe(55)isborstkankervast-
gesteld.Datmelddedeopenbareomroepgisteravondineen
persbericht. Het Journaal-anker wordt volgende week ge-
opereerd en begint daarna te revalideren. Ze zal zeker tot
het voorjaar van 2012 niet meer op het scherm te zien zijn.
BijHet Journaal zal haarafwezigheid ineerste instantieop-
gevangenwordendoorhaarcollega’s.Dedrienogresteren-
deafleveringenvanhetconsumentenprogramma‘Volt’zul-
len door Kobe Ilsen alleen gepresenteerd worden. Martine
Tanghewas in2007noghetgezichtvandesensibiliserings-
actie ‘Laat naar je borsten zien’ vanKom op tegen Kanker.
Haarmoederhadookborstkankerenoverwonde
ziekte.NetalscollegaPharadeAguirre(50). vrt

Martine Tanghe
van scherm door

borstkanker
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