maandag
6 mei 2019

DE LIJN STOPT NIET MEER AAN BRUSSEL-NOORD,
EXPERTS SPREKEN GERUCHTEN TEGEN

MOSLIMS
BEGINNEN
VANDAAG
AAN RAMADAN
De Belgische moslims
beginnen vandaag aan hun
jaarlijkse vastenmaand. De
begin- en einddata van de
ramadan worden vastgelegd door de Raad der
Theologen van de Executieve, die daarvoor rekening
houdt met de stand van de
maan. Tijdens de vasten
mogen moslims niet eten,
drinken, roken of seksuele
betrekkingen hebben tussen
zonsopgang en zonsondergang, al gelden er
uitzonderingen voor
mensen met een beperking,
zwangere vrouwen en
kinderen. Het einde van de
ramadan vieren moslims
met het Suikerfeest.

BRUSSELAARS
VULLEN
10.000 VLAAMSE
VACATURES IN

«Uitbraak van tbc,
malaria en schurft?
De chauffeurs van De Lijn stoppen
vanaf vandaag niet meer aan het
Brusselse Noordstation na
geruchten over een uitbraak van
schurft, malaria en tuberculose bij
daklozen en transmigranten.
Hoewel medische experts zeggen
dat er geen énkel gevaar is voor de
chauffeurs of de reizigers, heeft de
burgemeester van Schaarbeek toch
een onderzoek bevolen.

KAN NIET»

• WOUTER HERTOGS EN LIEVE VAN BASTELAERE •
Het was de socialistische vakbond
ACOD die de kat enkele dagen
geleden de bel aanbond. Van de
politie zou de vakbond vernomen
hebben dat er ziektes als schurft,
malaria en tuberculose uitgebroken waren in het station. Dat
nieuws kwam bovenop de talrijke
klachten die de buschauffeurs al
maanden hebben: over onveilige
en onhygiënische omstandigheden in en rond Brussel-Noord
omdat er zoveel migranten onderdak vinden. Gevolg: nu willen
de chauffeurs er zelfs niet meer
stoppen, en dat is een gezamenlijke beslissing van de drie

vakbonden. Vanaf vandaag zullen
de bussen het nabijgelegen
Rogierplein als begin- en eindpunt hebben.

Verkiezingsthema
Volgens Dokters van de Wereld,
een organisatie die in het Noordstation regelmatig consultaties
houdt, zijn de geruchten volledig
uit de lucht gegrepen. «Van een
uitbraak van tbc, malaria of
schurft is geen sprake. Het aantal
vermoedelijke gevallen van tuberculose blijft stabiel, het aantal
gevallen van schurft is zelfs gedaald. Er is niets nieuws onder de

zon: er zijn niet meer migranten,
niet plots meer ziektes, geen uitbraken of epidemieën.» Een uitbraak van malaria is zelfs onmogelijk, weet Roeland Scholtalbers
van het Instituut voor Tropische
Geneeskunde: «Het kán dat er
incidenteel iemand arriveert die
malaria heeft, maar de ziekte kan
niet worden doorgegeven omdat
hier geen malariamuggen zijn.»
Ook migranten die schurft of tbc
hebben, zijn «absoluut ongevaarlijk» voor buschauffeurs of reizigers. Daarover is Wouter Arrozola
de Oñate, medisch directeur van
de Vlaamse Vereniging voor
Respiratoire Gezondheidszorg en
Tuberculosebestrijding, formeel.
«Schurft hangt niet in de lucht. Je
kan het enkel krijgen als je urenlang in hetzelfde bed ligt met
iemand. Tbc hangt wél in de
lucht, maar om besmet te raken
moet je lange tijd in hetzelfde kamertje vertoeven. Ik ken het
Noordstation vrij goed. Daar is
voldoende ventilatie. De ruimtes
zijn hoog en de deuren gaan tegenover elkaar open. Kans op besmetting is quasi onbestaande.»
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Tv-ploeg aangevallen aan Noordstation
Aan het Brusselse Noordstation is gistervoormiddag een televisieploeg van RTLTVI aangevallen. Die was er een reportage
aan het draaien nadat bekend raakte dat
de chauffeurs van De Lijn er niet meer
willen stoppen. «De ploeg was aan het filmen, een groep transmigranten heeft dat
gezien en begon hen lastig te vallen», zegt
Audrey Dereymaeker, woordvoerster van
de politie Brussel Noord. «Eén van onze
ploegen is tussengekomen om de
gemoederen te bedaren. Ze hebben aan
de journalisten gevraagd om hen te vergezellen naar het commissariaat om daar
klacht in te dienen. Maar de journalisten
hebben gezegd dat ze dat pas later zouden doen, omdat ze eerst hun werk wilden
afmaken.» De ploeg raakte niet gewond.

De Schaarbeekse burgemeester
Bernard Clerfayt (DéFI) geeft toe
dat er weinig risico is voor reizigers en chauffeurs op besmetting
met schurft, omdat daar lichamelijk contact voor nodig is. «Voor

Er is niets nieuws onder
de zon: er zijn niet meer
migranten, niet plots
meer ziektes,
geen epidemieën
DOKTERS VAN DE WERELD

Vorig jaar werden
10.607 Vlaamse vacatures
ingevuld door Brusselse
werkzoekenden. «Een
recordcijfer», zegt Vlaams
Parlementslid Robrecht
Bothuyne (CD&V), die de
cijfers opvroeg bij minister
Muyters (N-VA). De VDAB
en zijn Brusselse tegenhanger Actiris lanceerden
enkele weken geleden een
campagne, gericht op
vacatures in de Vlaamse
Rand. Bothuyne pleit voor
verdere samenwerking.
«Brusselse werkzoekenden
die willen verhuizen om een
Vlaamse vacature in te
vullen, zouden recht moeten
hebben op begeleiding,
bijvoorbeeld bij de zoektocht naar een woning.»

49% BELGEN
AKKOORD MET
TERUGSTUREN
VLUCHTELINGEN
NAAR DICTATUREN
Meer dan de helft van de
Belgen (56%) vindt dat ons
land te veel asielzoekers en
vluchtelingen opvangt. Dat
blijkt uit een opiniepeiling
waarover ‘Le Soir’ en de
kranten van Sudpresse
berichten. Bijna één op de
twee (49%) is voorstander
van het terugsturen van
illegale vluchtelingen naar
hun land van herkomst, ook
al zijn dat dictaturen. Nog
eens 49% wil een verbod op
het onderdak bieden aan
illegalen door burgers.

GESPREKKEN
BIJ SKEYES
ALWEER MISLUKT
De sociale bemiddeling bij
luchtverkeersleider skeyes is
voorlopig mislukt. Volgens
de directie is dat de schuld
van de christelijke vakbond,
maar die zegt enkel wat tijd
nodig te hebben om de
achterban te raadplegen.Bij
skeyes heerst er al verschillende weken sociale onrust
uit protest tegen de werkdruk en arbeidsorganisatie.
De volgende stap in de
onderhandelingen wordt
vrijdag gezet. Dan zal bij
skeyes een paritair comité
plaatsvinden. Intussen
hebben de drie bonden de tijd
om het voorstel van de directie te bestuderen en aan hun
achterban voor te leggen.

PERSONEEL
RYANAIR HOOPT
OP DUBBEL LOON
Vakbonden en directie bij
Ryanair in ons land staan
dicht bij een akkoord over de
lonen van het cabinepersoneel. Dat zegt de
christelijke bediendebond
LBC. Er wordt al een tijd
onderhandeld over de lonen
van zowat 600 à 700 werknemers. Daarbij engageert
Ryanair zich om de miniumlonen in de sector te respecteren. Dat zou een verhoging
betekenen met 20 à 25%.
Voor de laagste lonen gaat
het zelfs om een verdubbeling, van 900 euro naar
zowat 1.800 euro.

DE BLOCK BLIJFT
BIJ STANDPUNT
OVER MEDICINALE
CANNABIS
Minister Maggie De Block
(Open Vld) heeft de vereniging WeAreSofie, die haar in
gebreke heeft gesteld om
medicinale cannabis te
legaliseren, wel degelijk
binnen de voorziene termijn
geantwoord. Dat gebeurde
per mail en per brief, zegt
haar kabinet. De vzw,
genoemd naar het epilepsiepatiëntje dat in het nieuws
kwam nadat het gerecht
haar leverancier had drooggelegd, wil dat De Block
medicinale cannabis en cannabisolie laat terugbetalen.
Eerder zei de minister al dat
ze dat niet doet zonder bewijzen dat het goedje werkt.
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De buschauffeurs van De Lijn klagen al
maandenlang over de onveilige en onhygiënische
omstandigheden in het Noordstation,
omdat zoveel migranten er onderdak vinden.

tbc is de toestand erger», beweert
hij. En dus heeft hij een onderzoek bevolen. Een medisch expert van het gewest zal vandaag
ter plaatse gaan. Voor de burgemeester is de toestand aan het
Noordstation alvast een verkiezingsthema voor 26 mei: «Wij zijn
het beu, de buschauffeurs zijn het
beu, de buurtbewoners en de reizigers zijn het beu.» Ook Vlaams
minister van Mobiliteit Ben
Weyts (N-VA) sprong gisteren
mee op de kar. Hij schaart zich
achter de vakbonden: «Veiligheid
en gezondheid zijn basisrechten
voor chauffeurs en passagiers.»

Elders opvangen
Minister Maggie De Block (Open
Vld), bevoegd voor Volksgezondheid en voor Asiel en Migratie, wil
dat de problemen met transmigranten in het Noordstation «op
zeer korte termijn» opgelost zijn.
Op dit moment pleegt ze overleg
met verschillende instanties om
te bekijken hoe de kwestie aangepakt zal worden. Er wordt onderzocht op welke andere plaatsen
ze opgevangen kunnen worden.
Intussen benadrukt haar woordvoerder wel dat de geruchten
over een uitbraak van tbc, malaria
en schurft niet kloppen.
**
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Filip Dewinter bezet
asielcentrum in Deurne
Vlaams Belang heeft gistermiddag het toekomstige asielcentrum in Deurne bezet. Filip Dewinter en gemeenteraadslid Sam
Van Rooy klommen over de poort en hingen spandoeken tegen
de gevels van het voormalige klooster. Dat bevindt zich op een
steenworp van het huis van Antwerps burgemeester Bart De
Wever (N-VA). «We vangen in Antwerpen al meer dan 6.000
erkende vluchtelingen op, onze stad is vol», aldus Dewinter. Het
nieuwe asielcentrum beroert al sinds de aankondiging begin
april de gemoederen. De beslissing kwam er zonder overleg en
noch het stadsbestuur, noch de wijk werd op voorhand ingelicht.
Volgens De Wever is het onmogelijk om de komst van het
centrum tegen te houden. «Het gaat om een privébedrijf dat het
voormalig klooster zal verhuren aan Fedasil.» (JAA)

