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De stad is eigenaar van de kerk van Kaggevinne en beslist in 
de toekomst wat er mee gebeurt.  Foto’s Luk WEYENS

Kerk van Kaggevinne 
gaat eind 2015 dicht

De sluiting van de kerk van 
Kaggevinne past in de hervor-
mingsplannen op aansporen van 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden Geert Bourgeois 
(N-VA). Daarin wordt Diest een 
pastorale zone. “De kerken op het 
grondgebied van Diest worden later 
twee parochies of misschien zelfs 
één”, legt deken Vanmeerbergen uit. 
“De Sint-Sulpitiuskerk van Diest-
centrum en de Sint-Hubertuskerk 
van Schaffen worden op termijn 
zondagskerken. In afwachting 
daarvan blijven wel alle huidige 
parochies werken behalve Kag-
gevinne. Die parochie ligt verdeeld 
over het grondgebied van Diest en 
Scherpenheuvel-Zichem, die in de 
toekomst twee aparte pastorale 
zones worden. Het behoud zou dus 
al praktische bezwaren opleveren. 
Bovendien ligt de kerk vlakbij de 
kerken van Diest-centrum, Scher-
penheuvel, Assent en Molenstede. 
Zelfs Webbekom is niet veraf.”

Pastorie
Uiterlijk tegen Pinksteren 2016 
moet de kerk dicht. Vanmeerbergen: 
“Maar het kan ook vroeger zijn. In 
ieder geval houdt de parochie alle 

KORT
MAASTRICHT

PvdA voor eerst in  
70 jaar in Maastrichtse 
oppositie
De PvdA zal de komende vier 
jaar geen deel uitmaken van 
de Maastrichtse coalitie. Het is 
de eerste keer sinds de Tweede 
Wereldoorlog dat de partij geen 
deel uitmaakt van het bestuur in 
de stad.
De formateurs hebben gisteren 
beslist om alleen nog verder te on-
derhandelen met de Seniorenpar-
tij Maastricht, D66, GroenLinks, 
VVD en SP. De SP vervangt de 
PvdA, de andere partijen maak-
ten ook de afgelopen vier jaar al 
deel uit van de meerderheid in 
Maastricht. Dat de PvdA naar 
de oppositie wordt verwezen 
ten nadele van de SP kwam niet 
helemaal onverwacht. Bij de 
verkiezingen op 19 maart was de 
PvdA één van de grote verliezers 
in Maastricht. De partij daalde 
van zeven naar vijf zetels. De SP 
was één van de grote winnaars 
en steeg van twee naar vijf zetels.

TvD

“ In Limburg combinatie van 
klaprozen en margrieten”

LIMBURG

Het internationale symbool van de oorlogen is de klap-
roos of de poppie. Daarom komen er in heel Vlaanderen 
48 hectaren klaproosakkers. Alleen de provincie Lim-
burg wil het een tikkeltje anders. Daar symboliseert de 
margriet het menselijk leed van WOI. In onze provincie 
wordt het  een combinatie van margriet en klaproos.

In Limburg krijgen we een combinatie van klaprozen en 
margrieten omdat hier de margriet het menselijke leed in 
WOI symboliseert.  Foto’s HBvL en HERREGODS

De keuze van het provinciaal 
Centrum voor Cultureel Ergoed 
om de margriet als logo voor de 
herdenking van de Groote Oorlog 
te gebruiken, is historisch helemaal 
correct. “Want net na 1918 was 
de margriet of het madeliefje het 
Belgische symbool om de oorlogs-
slachtoffers te herdenken. Net zoals 
dat in Frankrijk de korenbloem is. 
Alleen werd de klaproos door de 
Angelsaksische wereld zo geboost 
dat ons eigen symbool ‘de margriet’ 
na WOII in de vergetelheid raakte. 
Tot wij in de archieven doken en 
posters met margrieten vonden. 
Ons leek het een leuk idee om dat 
oorspronkelijk symbool opnieuw 
te promoten”, legt Sandro Claes 
van het provinciaal Centrum voor 
Cultureel Erfgoed uit.
Maar in dit provinciale plan werd 
geen rekening gehouden met de 
Vlaamse intentie om met klaprozen 
de link tussen natuur en oorlog in de 

verf te zetten. “Klaproosvelden die 
in bloei staan, moeten mensen doen 
stilstaan bij wat 100 jaar geleden is 
gebeurd”, zegt Marleen Evenepoel, 
administrateur-generaal van het 
Agentschap Natuur en Bos. Daar-
om worden de komende dagen in 
de vijf Vlaamse provincies bijna 48 
hectaren akkers ingezaaid. Akkers 
die deze zomer bloedrood kleuren. 
Alleen voor Limburg wordt het iets 
anders. “We hebben ook aandacht 
voor het lokale symbool”, zegt Yves 
Decuypere van het ANB. “Daarom 
gebruiken we een combinatie van 
zaad van klaprozen en margrieten. 
Bijvoorbeeld in het Nationaal Park 
gaan er zo akkers komen.”

Fietsroutes
De 8,3 hectaren Limburgse akkers 
waar deze wit-rode kleurenpracht in 
de zomer te bewonderen is, zijn er - 
net als de andere Vlaamse locaties 
- bewust uitgepikt. “We hebben die 

plekjes natuur gekozen die de spo-
ren van deze oorlog dragen. Daar 
horen bijvoorbeeld bunkers, kraters 
en loopgraven bij. Plekken waar in 
de loop der jaren soms zelzame 
dieren leven. De oorlog heeft op 
die manier dus gezorgd voor nieuw 

leven in de natuur”, legt Evenepoel 
uit. Langs de velden zullen speciale 
poppies-fietsroutes worden uitge-
stippeld. Het inzaaien in Limburg 
start eind volgende week.

Mireille MAES

48 hectaren klaproosakkers in 
Vlaanderen om WOI te herdenken

DIEST
De kerk van de parochie Heilig Kind Jezus van Kaggevinne gaat tegen 
einde 2015 definitief dicht. De zelfstandige parochie wordt opgedoekt. 
Dat staat in het kerkenplan voor de parochies op het grondgebied van 
Diest. “We kunnen niet alle 9 Diestse kerken open blijven houden”, zegt 
deken Felix Vanmeerbergen (foto). Wat er nadien met de kerk gebeurt, 
is nog onduidelijk.

Waar in Limburg wordt er gezaaid?
■ Veursbos-Roodbos Voeren
■ Kleine Brogel Peer
■ Mechelse heide Maasmechelen
■ Joseph Smeetslaan Maasmechelen

■ Kamp Beverlo Leopoldsburg
■ Mildo Houthalen-Helchteren
■ Achelse kluis Achel
■ As As

functies tot de start van de pas-
torale zone. Ook in alle andere 
parochies blijven de erediensten 
zo lang onveranderd.”
Het is aan de eigenaar van de 
kerk, het stadsbestuur, om te 
beslissen wat er met het gebouw 
gebeurt. Schepen van Eredien-
sten Gaby Feyaerts (DDS): “De 
procedure is nu ingezet. Wat er 
daarna gebeurt, weten we nog 
niet. In ieder geval doen we geen 
zware investeringen in de kerk. Er 
zou 10.000 euro nodig zijn voor 
het dak, maar die boot houden 
we voorlopig af. Eerst zien wat we 
met het gebouw gaan doen.” Met 
de kerk verliest ook de pastorie 
van Kaggevinne haar functie. 
Dat gebouw kan ook een andere 
bestemming krijgen.  
 LW

TONGEREN

‘Ge zijt van Tongeren 
als ge ...’ naar de 
reünie komt
De facebookgroep ‘Ge zijt van 
Tongeren als ge ...’ organiseert 
zaterdag om 15 uur op het vrijdag 
een feest-festival-reünie.
Erwin Bertrand (31), Tonge-
naar en bankier, liet zich eind 
januari inspireren door : ‘Ge zijt 
van Genk als..’ Hij dacht: “Dat 
moet hier ook lukken” en jawel, 
vandaag telt zijn facebookgroep 
‘Ge zijt van Tongeren als ge ...’ 
al meer dan 12.000 volgers. Pro-
centueel gezien is het de grootste 
van Limburg. Zowel Tongena-
ren als uitgeweken Tongenaren 
plaatsen er typische gezegdes 
en massa’s foto’s van de Ambi-
orixstad op. Om de Tongenaren 
te bedanken voor hun bijdrage 
pakt Erwin zaterdag uit met het 
feest: “En om de sociale cohesie 
te bevorderen, want op dat vlak 
is Tongeren dood”, vertelde Er-
win. Er staan enkel Tongenaren 
op het podium en de toegang is 
gratis. De opbrengst van de ver-
koop van drank en hamburgers 
gaat naar een sociaal doel. Het 
stadsbestuur stelt het initiatief op 
prijs. Erwin en zijn helpers krijgen 
daarom zaterdag de ‘Prijs Marcel 
Engelborghs’. DiRo

NEERPELT 

Koor met dove 
jongeren op EMJ
De 62ste editie van het EMJ die 
begin mei plaatsheeft in Neerpelt 
ontvangt een bijzonder koor. Het 
Liverpool Signing Choir bestaat 
voor één derde uit jongeren met 
een auditieve beperking. Sommi-
gen zijn zelfs volledig doof. Tij-
dens hun optredens combineren 
ze muziek met gebarentaal. Die 
aanpak bracht hen eerder al op 
het podium van de Olympische 
van Spelen en de Paralympics in 
London. Voormalig EMJ-voor-
zitter Jan Coninx zag hen onlangs 
aan het werk in Antwerpen. “En 
ik was zo onder de indruk dat we 
de jongeren in Neerpelt wilden..” 
Het koor neemt niet deel aan de 
juryoptredens, maar wel aan de 
sing-in op 2 mei, de happening 
op 3 mei, de drie proclamaties en 
enkele workshops.  GVB
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Ter hoogte van het college wordt de Rijksweg heringericht. 
Foto Jos THOMASSEN

Limburgers voor rechter na gesjoemel met goedkope bouwvakkers

De zaak zorgde voor enige ophef 
nadat het openbaar ministerie 
enkele verdachten meerdere dagen 
liet aanhouden, wat zeer uitzon-

derlijk is in een zaak rond sociaal 
strafrecht.
De personen die terecht staan, 
zijn vijf Limburgers met Turkse 

Grote werken in schoolbuurt van start 

MAASMECHELEN

De schoolbuurt rond de Helix, het vroegere college, 
wordt vanaf volgende week volledig heringericht. 
De parkeerplaatsen voor de school verdwijnen voor 
een fietspad en een bushalte, de middenberm tussen 
het college en de hoek Groenstraat-Looheuvelstraat 
(autowas-Brico) wordt afgesloten met een hekwerk en 
aan de Brico komen extra verkeerslichten. De College-
straat en een deel van de Heirstraat en Looheuvelstraat 
worden heringericht als eenrichtingsverkeer.

De voorbereidende werken starten 
op 8 april. De werken voor de 
verkeerslichten op de Rijksweg-
Looheuvelstraat gaan op 12 mei 
van start. De werken in de omge-
ving van de Collegestraat beginnen 
op 1 juli. Tijdens de werken zal de 
Rijksweg tijdelijk versmald worden 
tot één rijvak. Enkel tijdens de 
spitsuren zijn in beide richtingen 
de twee rijstroken beschikbaar. De 
werken kosten in totaal 3,2 miljoen 

en duren 70 werkdagen. In een la-
tere fase worden de achterliggende 
Heirstraat en de Trappenstraat 
aangepakt.
Aan deze herinrichting is heel wat 
overleg tussen het gemeentebestuur, 
campus de Helix en Wegen en Ver-
keer vooraf gegaan.
“De afgelopen 10 jaar zijn er 92 
lichtgewonden, 13 zwaargewonden 
en zelfs twee dodelijke ongevallen 
gebeurd aan de schoolomgeving 

van de Helix”, zegt schepen Caro-
line Penders (Open Vld). “Meer dan 
de helft van de slachtoffers waren 
voetgangers en fietsers.”
Onderzoek leerde dat de onbe-
waakte oversteekplaatsen op de 
Rijksweg en conflicten tussen fiet-
sers en geparkeerde voertuigen het 
grootste knelpunt waren. “Na de 
werken kunnen de meer dan 2.000 
studenten vanaf september veilig 
naar school”, zegt Kirsten Peeters, 
ingenieur van Wegen en Verkeer.
Vanaf die datum kan de Rijksweg 
in de schoolomgeving enkel nog 
worden overgestoken aan de Col-
legestraat en aan het kruispunt met 
de Looheuvelstraat (autowas).
De straten rondom de campus wor-
den, behalve de Rijksweg, allemaal 
eenrichtingsverkeer in de richting 
van de Collegestraat-Heirstraat 
(café Flipper)-Looheuvelstraat. 
De bewoners van de wijk het Loo 
moeten hun wijk dan verlaten via 
de lichten aan de oude GB of langs 
de nieuwe lichten aan de Brico-
autowas.
“Voor de leerkrachten van de Helix 
komt een parking op de campus ter 
hoogte van het oude voetbalveld 
met 180 plaatsen. Ingang via de 

Schooluitstap naar Canterbury eindigt in Rijsel

 ✔ KOSTPRIJS: 3,2 miljoen euro
 ✔ DUUR: 70 werkdagen

LOMMEL
De haven van Calais, de belangrijk-
ste ferryhaven van Frankrijk, werd 
gisteren geblokkeerd door een 24 
urenstaking van misnoegde dok-
werkers en kraanbestuurders. Alle 
ferryboten werden in de nacht van 
woensdag op donderdag geblok-
keerd. Ook middenschool Mercurius 
uit Lommel zat vast.

60 leerlingen uit het tweede mid-
delbaar zouden gisteren een dagje 
op schooluitstap naar Canterbury 
gaan, maar dat ging dus niet door. 
“Onze leerlingen zijn donderdag-
ochtend al heel vroeg met de bus 
richting Calais vertrokken”, zegt 
Chris Cuyvers, directeur van mid-
denschool Mercurius. “Toen we wis-
ten dat er een staking was, stonden 
ze al in Calais. We hebben dan maar 
beslist om het roer om te gooien en 
zijn naar Rijsel gegaan”, zegt hij. 
“Daar hebben de leerlingen een 
mooie stadswandeling gemaakt. We 
hebben geprobeerd er het beste van 
te maken, maar het blijft zonde van 
alle tijd en moeite die er in de uitstap 
gestoken is. De leerlingen zelf keken 
er ook hard naar uit. Sommige heb-
ben nog nooit op een boot gezeten 
en waren dan ook erg benieuwd 
naar de ferry.” Gisteravond rond 
19 uur, wat vroeger dan verwacht, 
was iedereen weer thuis.    
 CB/Foto HBvL

HASSELT
Voor de correctionele rechtbank in Hasselt staan vrijdag vijf Limbur-
gers en vier vennootschappen terecht voor vermeend gesjoemel met 
goedkope Bulgaarse bouwvakkers. Het arbeidsauditoraat verdenkt 
ze van de oprichting van spookfirma’s in Bulgarije om zo de Belgische 
sociale zekerheid op te lichten. Het bedrog zou in totaal enkele miljoe-
nen euro’s bedragen doordat ze de werknemers ook minder dan het 
opgelegde minimumloon betaalden.

achtergrond. Tussen januari 2008 
en april 2011 zouden ze de feiten 
gepleegd hebben.

800.000 euro
Volgens het openbaar ministerie 
zetten de vijf  en hun vier ven-
nootschappen constructies op om 
Bulgaren hier tegen lage tarieven te 
laten werken in de bouw waardoor 
er sprake is van oneerlijke concur-
rentie. Toch is het perfect wettelijk 
om mensen vanuit het Oostblok 
via detachering in België tegen de 

arbeids- en loonvoorwaarden van 
ginder te laten werken. Alleen zou 
er in dit geval een stevig reukje aan 
zijn.
De verdachten zouden een adres in 
Bulgarije gecreëerd hebben en de 
Bulgaren hier laten werken terwijl 
er ginds amper sprake is van een 
brievenbus, laat staan van een werf 
waar volk aan de slag is. Het totale 
ontdoken bedrag zou om enkele 
miljoenen gaan. De grootste vor-
dering tegen een persoon bedraagt 
ruim 800.000 euro.

Philip Daeninck, advocaat van de 
hoofdverdachte, werpt alvast ver-
schillende proceduriële bezwaren 
op en stelt zich onder meer vragen 
bij de rol van de sociale inspectie-
diensten.
Daarnaast wordt verwezen naar 
Bulgarije zelf. De overheid ter 
plekke heeft immers haar toestem-
ming gegeven dat de Bulgaren hier 
volgens de regels van de wet aan de 
slag zouden gaan.

GeHo

Rijksweg en weg langs de Looheu-
velstraat”, zegt Gerard Janssen, 
algemeen directeur infrastructuur 
Helix. Aan de nieuwe sporthal 
worden nog eens 80 parkeerplaat-
sen gecreëerd. “Bedoeling van het 
beleid is om op de Collegestraat een 
onbewoond huis af te breken zodat 

er een wandeldoorgang komt van 
het gemeentehuis richting Helix”, 
zegt schepen Georges Lenssen 
(Open VLD).
Op de Collegestraat en de Loo-
heuvelstraat worden ‘kiss and ride 
zones voorzien.

Jos THOMASSEN
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