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Lint, regio

Man riskeert jaar
cel voor drugsbezit

“Burgers laten delen
in winst uit windenergie”
Energiecoöperatie
ZuidtrAnt wil
inwoners
betrekken bij
groene projecten

E

nergiecoöperatie
ZuidtrAnt heeft alle
gemeentebesturen uit
de regio een brief
gestuurd om meer
burgerparticipatie te vragen
bij projecten rond
windenergie. Een delegatie
van de coöperatie trok zelfs
naar de burgemeester van
Lint, met in het zog de
kleuters van basisschool
Mater Christi.
b Sinds enkele jaren is 15 juni officieel Global Wind Day, of internationale dag van de wind, een
dag waarop initiatieven rond
windenergie extra in de kijker
worden gezet door verenigingen
en bedrijven die windenergie genegen zijn. De coöperatie ZuidtrAnt cvba-so, een onderdeel van
Rescoop Vlaanderen, is er zo een.
ZuidtrAnt is een samenwerkingsverband van burgers die zich willen inzetten om in onze regio
duurzame energieprojecten te realiseren. Elk gemeentebestuur uit
de Antwerpse zuidrand kreeg
naar aanleiding van Global Wind
Day een brief in de bus om meer
burgerparticipatie te vragen bij
de realisatie van mogelijke energieprojecten. In Lint werd die
brief persoonlijk afgegeven aan
burgemeester Harry Debrabandere (N-VA) en milieuschepen Hans
Verreyt (Groen).
“We hebben symbolisch voor
Lint gekozen omdat het de gemeente is die, samen met Boechout, het verst van de luchtha-

Enkele kleuters van basisschool Mater Christi gaven gisteren, op de internationale dag van de wind,
zelfgeknutselde windmolens af aan Lints burgemeester Debrabandere. FOTO WOUT ENGELS
ven van Deurne gelegen is binnen
ons werkingsgebied”, zegt Walter
Nuyts van ZuidtrAnt. “Zoals we
weten, gaan windmolens en
Vlaamse luchthavens maar moeilijk samen. Lint en Boechout zijn
ook nog niet té dichtbevolkt en
hebben dus een mooi profiel voor
een mogelijk windenergieproject.
Daarmee willen we absoluut niet
zeggen dat het hier ook moet en
zal gebeuren.”
Steentje bijdragen
De coöperatie vraagt dus meer
inspraak van de burger en wil gewone mensen ook de kans geven
om te investeren in een project
rond hernieuwbare energie.
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“Nu steeds meer burgemeesters
de overeenkomst rond klimaat
hebben ondertekend, moet er
werk worden gemaakt van alternatieve energiebronnen”, zegt
Nuyts. “Door de schaarste aan geschikte locaties zijn windprojecten echter minder haalbaar voor
burgerinitiatieven en dat is niet
bevorderlijk voor het lokaal
draagvlak van windenergie.
Daarom vragen we dat gemeenten juridisch laten vastleggen dat
minstens 20% van de vergaarde
energie door wind voorbehouden
wordt voor de lokale gemeenschap en dat ze ook in die mate in
de winst mogen delen. Want
rechtstreekse burgerparticipatie

zorgt voor lokale verankering,
persoonlijke betrokkenheid én
een opbrengst die in de lokale
economie blijft.”
Burgemeester
Debrabandere
nam naast de brief ook zelfgeknutselde windmolentjes van de
kleuters van Mater Christi in ontvangst. “Mij lijkt dit een schitterend initiatief dat we zeker zullen
meenemen naar de gemeenteraad”, zegt hij. “Als we ons steentje kunnen bijdragen, zullen we
dat zeker doen. Uiteraard moeten
we wel afwachten hoe de Lintenaren er zelf over denken.”

i

www.zuidtrant.be
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Buiten
westen na
inname xtc
Nijlen, Brecht
Een 51jarige Nijlenaar stond
voor de correctionele
rechtbank terecht voor het
bezit van drugs. De zaak
kwam aan het licht toen hij en
een vriendin het bewustzijn
verloren in een jacuzzi.
b Christiaan D.G. uit Nijlen ging
in het najaar van 2015 met een
vriendin naar een sauna in
Brecht. Ze hadden xtc gebruikt,
maar toen dat maar weinig effect
had, namen ze ook vloeibare xtc
(GHB) in. “Zowel D.G. als de
vrouw verloor het bewustzijn. Ze
werden door een personeelslid
aangetroffen in een jacuzzi. Hun
hoofd ging af en toe zelfs onder
water”, zei openbaar aanklager
Ken Van hoogenbemt.
Vooral de vrouw was er erg aan
toe. Zij verkeerde een tijdje in levensgevaar. Uiteindelijk kwam alles goed met hen.
De hele zaak betekende wel dat
er een grondig onderzoek startte.
Er volgden huiszoekingen in de
twee woningen. Bij de vrouw
werd niets aangetroffen, bij de
man een zak cannabis van bijna
800 gram. Er werd ook 4.500 euro aangetroffen. Voor het drugsbezit stond hij gisteren voor de
correctionele
rechtbank
in
Mechelen terecht.

Voetprobleem
Het openbaar ministerie vorderde een jaar met probatie-uitstel
en een voorwaardelijke boete.
“De hele zaak heeft mijn cliënt
doen beseffen dat hij echt niet
goed bezig was”, zei D.G.’s advocaat Frédéric Thiebaut. “Christiaan kreeg ernstige problemen aan
zijn voet, moest daardoor zijn
zaak sluiten en zag ook zijn toenmalige relatie eindigen. Eerst
greep hij naar de drank, nadien
naar drugs. Met het gekende resultaat in de sauna.” Christiaan
zelf zei dat hij nog af en toe naar
een joint grijpt. “Maar dan alleen
als ik veel pijn heb aan mijn voet.”
Vonnis valt op 7 september. (tdk)

Afgesloten van 17 juli tot en met 3 augustus

Tomorrowland
palmt De Schorre in
Boom
Het startschot voor de eerste
werken voor de twee
weekends Tomorrowland in
de Schorre is gegeven. In drie
fasen wordt De Schorre
afgesloten. Dat is definitief
vanaf 17 juli tot en met 3
augustus.
b Sinds 12 juni zijn de eerste
werkzaamheden voor de dubbele
editie van Tomorrowland in de
Schorre gestart. De eerste fase behelst vier kleinere werfzones die
verspreid zijn over het terrein. De

recreatieverhuur loopt tot en met
2 juli en buiten de werfzones blijft
De Schorre volledig toegankelijk.
In de tweede fase worden de gestarte bouwzones al deels met elkaar verbonden en dus uitgebreid. De Schorre blijft voor de
rest toegankelijk. De ‘One World
Bridge’, het onthaal in de Schorre
(De Pitte) en de avonturentoren
Intense blijven geopend tot en
met 9 juli.
Nog tot en met 16 juli blijven de
Brasserie en de speeltuin, de hondenweide, het buurtpleintje, de
Boomse vissers, het houten wandelpad en het infokantoor van

De opbouwwerken voor Tomorrowland verlopen over drie fasen, met steeds beperktere toegang. FOTO RR
Toerisme Rupelstreek geopend.
In deze derde fase wordt nog een
groter deel van De Schorre ontoegankelijk.
Het infokantoor van toerisme
Rupelstreek verhuist van 16 juli

tot en met 3 augustus naar het sociaal huis in Terhagen. Systematisch wordt De Schorre na het
tweede weekend Tomorrowland
dan weer vrijgegeven. De detailopkuis en de laatste ophaling van

afval is op 14 augustus. (jb)
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Buren kunnen in juli terecht op het
nummer 0800.19.009.
Het buurthuis komt in de Kerremans
straat en is bereikbaar via
buurt@Tomorrowland.be

