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WORTEL/HOOGSTRA
TEN  Wie in Wortel met de 
gsm wil bellen of gebeld wor
den, krijgt al jarenlang geen 
of een slechte verbinding. Er 
staat wel een zendmast aan 
de Langenberg, maar daar 
kunnen enkel Baseklanten 
gebruik van maken. ‘Voor wie 
belt met Proximus of Mobis
tar is het een groot pro
bleem’, zegt voorzitter Tom 
Brosens van de Wortelse 
dorpsraad. ‘We hebben dit al 
bij de providers aangekaart. 
Ze testen dan overdag de be
reikbaarheid, maar dat is op 
een moment dat veel mensen 
niet thuis zijn en dus wel goe
de ontvangst hebben. Zo 
raakt het probleem nooit op
gelost en daarom willen we 
met een petitie druk uitoefe
nen. Intussen heb ik wel al 
een reactie gehad van Proxi
mus. Ze willen bekijken wat 
er kan gedaan worden. Er zijn 
nog geen problemen geweest 
om de hulpdiensten te bellen, 
maar we willen voorkomen 
dat het te laat is.’ 

De petitie kan online inge
vuld worden en in de winkels 
liggen papieren versies waar 
iedereen een handtekening 
kan plaatsen. Eind augustus 
wordt de petitie afgesloten en 
overhandigd aan de provi
ders. ‘De eerste week hebben 

al tweehonderd mensen de 
petitie ondertekend’, zegt 
Frans Van Bergen van de 
dorpsraad. ‘Intussen komen 
er dagelijks nog bij. Het is 
niet in het ganse dorp dat de 
bereikbaarheid slecht is, 
maar wel in bepaalde stro

ken. Zo is er binnen in de 
school weinig of geen bereik. 
Het kan toch niet de bedoe
ling zijn dat je buiten het ge
bouw moet gaan staan om 
verbinding te hebben. Of dat 
je thuis alleen boven in de 
badkamer of een hoekje van 
de keuken kans op bereik 
hebt.’ 

Extra kosten

Het probleem doet zich ook 
op meerdere plaatsen langs 
de grens voor. In Meersel
Dreef hebben de inwoners 
nog het voordeel dat ze kun
nen bellen via een Neder
lands netwerk, maar dat 
brengt extra kosten mee.

In Wortel zijn alleen Base
klanten tevreden. ‘Base wordt 
overgenomen door Telenet en 
dat schept misschien moge
lijkheden. Er is ooit een voor
stel geweest om antennes te 
plaatsen in de kerktoren, 
maar blijkbaar komt die niet 
hoog genoeg boven de bomen 
uit. Het is niet alleen een 
probleem voor de inwoners 
van Wortel. Ook de vele be
zoekers van de kolonie wor
den ermee geconfronteerd’, 
zegt Frans Van Bergen.

De aanhoudende 
problemen om met 
een gsm te bellen in 
Wortel (Hoogstraten) 
lopen de spuigaten 
uit. Enkel Baseklan
ten ondervinden geen 
problemen. De dorps
raad wil met een peti
tie druk zetten op de 
providers.

Zendmast alleen voor Baseklanten

Gsmgebruikers Wortel 
blijven in de kou staan

RONNY VAN DEN ACKERVEKEN

Tom Brosens en Frans Van Bergen zijn 
moeilijk bereikbaar in Wortel.  Foto: ram
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Voorzitter dorpsraad
 

We hebben nog geen 
problemen gehad om 
de hulpdiensten te 
bellen, maar we willen 
dat wel voorkomen

MOL

Fietser 
aangereden

Op de Turnhoutsebaan is
woensdag om 17.45u een 
fietser aangereden door 
een wagen. Fietser B.G. 
(24) uit Mol werd voor ver
zorging naar het zieken
huis van Mol gebracht. 
(ram)

 

KASTERLEE

Inbrekers op pad 
in Kasterlee

Woensdagavond is inge
broken in een woning aan 
Tielendorp. De dader for
ceerde een slot en nam een
som geld mee. Ook het con
tainerpark aan Hoge Rie
len kreeg woensdagnacht 
inbrekers op bezoek. Er 
werd een kleine hoeveel
heid diesel gestolen.  (ram)

 
LILLE

Brommer botst 
met fietser

In de Vennestraat in Gier
le gebeurde woensdag om 
15.45u een aanrijding tus
sen een 27jarige motor
fietser en een 75jarige 
fietser. Beiden zijn lichtge
wond naar het ziekenhuis 
van Turnhout gebracht.  
(ram)

TURNHOUT

Voetganger 
lichtgewond na 
aanrijding

Een wagen reed woensdag
om 15.45u een voetganger 
aan op de Nieuwe Kaai. 
J.A. (78) werd lichtgewond
naar het ziekenhuis van 
Turnhout gebracht.  (ram)

 
TURNHOUT

Versanico en 
Alucotec 
onder één dak

Het sanitair en verwar
mingsbedrijf Versanico en
Alucotec, dat aluminium 
ramen en deuren maakt, 
huizen voortaan onder één
dak in de nieuwe indus
triezone Koeybleuken.

‘Het personeel dat naar de
werf vertrok, verloor elke 
ochtend veel tijd om uit de
stad te geraken’, zegt be
drijfsleider Joris Boonen 
van Versanico. Alucotec 
zat in een oud gebouw in 
de Nijverheidsstraat in 
Vosselaar. ‘Voor onze men
sen is het veel comfortabe
ler werken in dit moderne 
bedrijfspand’, beseft zaak
voerder Yvo Van de Ven. 
Beide bedrijven tellen sa
men tien werknemers. 
Omdat het orderboek goed
gevuld is, zijn ze dringend 
op zoek naar vijf nieuwe 
arbeidskrachten. Het nieu
we bedrijfspand ligt bij de 
ingang van het industrie
terrein Frac.  (gvn)

Minstens tienduizend be
zoekers worden er dit week
end verwacht op Arendonk 
Zingt op de Bemdweide. Het 
gratis festival begint van
avond met een optreden van 
het grootste zangkoor van de 
streek: het Arendonk Zingt
koor, met maar liefst 180 lo
kale zangers en zangeressen. 
Ze brengen een repertoire 
van populaire meezingers, 
waaronder Mia van Gorki.

Topper van de avond is nie
mand minder dan Laura 
Lynn, de schlagerkoningin 

van Vlaanderen. De  vrien
din van Arendonkenaar Mat
thias Lens, vandaag mis
schien wel de populairste 
Vlaamse accordeonist, trak
teert haar nieuwe ‘thuispu
bliek’ op een jubileumcon
cert met haar grootste hits 
van de voorbije tien jaar. Ze 
wordt daarbij begeleid door 
de lokale Arendonk Zingt
band. 

Danceparty

In de Bemdhal wordt intus
sen een megadanceparty ge
houden, met tal van gere
nommeerde dj’s en bonken
de artiesten, onder wie 
Jebroer, Skyve en Studio 
Brusselpresentator Gunther 
D, berucht en befaamd om 
zijn Botsautomix. 

Zaterdag zijn rapper Flip 
Kowlier en de Nederlandse 

rijzende popster Jett Rebel 
de headliners. Andere trek
pleisters zijn Les Truttes en 
Discobaar A Moeder,  be
kend van het tvmagazine Ie
dereen Beroemd op Eén. 

Vorig jaar bracht Arendonk
Zingt & Swingt, met een re
cordopkomst van vijftien

duizend bezoekers, welge
teld 19.270,32 euro op voor 
het goede doel. Ook dit jaar 
gaat de helft van de op
brengst naar vzw Parantee, 
die zich inzet voor gehandi
captensport. De andere helft 
is voor de lokale Chirojeugd. 
 (ema)

Arendonk Zingt schotelt nog diverser muziekaanbod voor
ARENDONK  De veertiende 
editie van Arendonk Zingt 
& Swingt belooft nog meer 
dan anders voor ieder wat 
wils te bieden. Liefhebbers 
van populaire rock kunnen 
er hun hart ophalen, maar 
ook schlagermuziek en 
hardstyle komen aan bod.

Vorig jaar bracht Arendonk Zingt en Swingt 
19.270,32 euro op voor het goede doel.  Foto: ema
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De computerinstallatie van het
seinhuis aan het station Antwer
penBerchem weigerde gister
ochtend rond 7.15u plots alle 
dienst. Door de storing viel de 
elektronische bedieningspost 
(EBP) van het seinhuis uit. ‘Dat 
systeem berekent de reisweg 
van de treinen van punt A naar 
punt B en legt die voor aan de 
mensen in het seinhuis’, zegt 
Frédéric Petit, woordvoerder 
van spoorinfrastructuurbeheer
der Infrabel. ‘Wanneer het sys
teem wegvalt, moeten we uit 

ESSEN  Het treinverkeer 
van en naar Antwerpen 
was gisterochtend ver
stoord door een stroom
panne in het seinhuis van 
het station in Berchem. Dat 
leidde tot vertragingen op 
alle spoorlijnen.

veiligheidsoverwegingen on
middellijk het treinverkeer on
derbreken, zoals gisteren. EBP 
regelt immers de veilige door
gang van de treinen.’

Vertragingen

De gevolgen waren meteen te 
voelen. Op de verbindingen tus
sen AntwerpenCentraal en Es
sen, Herentals, Kontich en Aar
schot, werd het treinverkeer 
stilgelegd. Rond 9.15u was  het 
euvel verholpen en kwam het 
treinverkeer weer op gang, maar 
tot de voormiddag waren er ver
tragingen. 

Ook een overweg aan de Grens
straat in Essen ondervond hin
der. De slagbomen van die 
spoorwegovergang  waren een 
tijd gesloten. ‘Onze veiligheids
procedure zegt dat de treinbe

stuurders dan niet aan hun ge
bruikelijke snelheid mogen rij
den, zegt Petit.  ‘De slagbomen 
waren lange tijd gesloten en het 
treinverkeer moest er stapvoets 
rijden.’ 

 Nikki Nelen (20), stagiaire bij 
WIZZ Communicatiemakers in 

Herentals, kon er niet mee la
chen. ‘Om tijdig op mijn stage
plaats te geraken, hou ik al reke
ning met eventuele vertragin
gen. Maar dan nog loopt het 
geregeld fout. Donderdag heb ik 
er vier uur over gedaan om op 
mijn bestemming te geraken. In 

totaal ben ik al tien keer te laat 
geweest op mijn werk door sta
kingen, technische mankemen
ten en een gebrek aan stiptheid. 
Dankuwel, NMBS. Als ik niet 
slaag omdat ik te vaak te laat 
kwam, mag ik mijn werkgever 
dan langs jullie sturen?’  (mati, wel)

Stroompanne stuurt Antwerps 
treinverkeer sterk in de war

Nikki Neelen kwam al tien keer te laat op haar 
stageplaats door storingen in het treinverkeer. Foto: mati

SINTDIMPNA/GEEL  In 
de inspraakronde voor de ge
deeltelijke herziening van het 
gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan streek de stad 
Geel donderdagavond in deel
dorp SintDimpna neer. Na
dat de stedelijke Cel Stads
ontwikkeling en studiebureau 
Omgeving een aantal denk
pistes hadden voorgelegd, de
batteerden zo’n vijftig inwo
ners uit deze parochie over 
de toekomst van hun woon
buurt. 

Die kreunt vooral onder de 
verkeersdruk op de noord
zuidas die dwars door het 
dorp snijdt. Maar aangezien 
het momenteel muisstil is 
rond de plannen voor het 
doortrekken van de Geelse 
ring, wijzigt aan die situatie 
de komende jaren niets. 
‘Daarom tekenen we nu een 
visie uit die rekening houdt 
met het aanwezige verkeer, 
maar die tegelijk wel moge
lijkheden inhoudt voor een 
andere ontwikkeling wanneer 
dat doorgaande verkeer toch 
verdwijnt’, zei ruimtelijk 

planner Filip Lagiewka van 
Omgeving. 

Het voorstel is de aard van 
de verkeersas wat te wijzi
gen. ‘Die is nu volledig op het 
autoverkeer gericht. Laten we
de rijweg versmallen en meer 
ruimte aan voetganger en 
fietser geven. Zo kunnen we 
dan ook de stoepen aan de 
zonzijde verbreden, de aan
wezige cafés kunnen er zelfs 
een terrasje zetten. We plaat
sen bomen tussen de parkeer
vakken. En waarom op de kop 
van het plein geen monumen
tale boom, zoals de oude lin
des van vroeger?’

Ook moet het aanwezige cul
tuurhistorische erfgoed nog 
opgewaardeerd worden, ter

wijl de omgeving van de Sint
Dimpnakerk wordt uitge
bouwd tot een groen plein. 
‘De groene begraafplaats ach
ter de kerk is een pareltje, 
dat de stad nu stilaan om
vormt tot een begraaf
park. Door de oude school (de 
huidige kunstacademie, red.) 
af te breken, kunnen we dat 
groen naar de voorzijde van 
de kerk doortrekken’, zei La
giewka. 

Daar hadden de buurtbewo
ners wel oren naar. ‘Met die 
oude school is nu niemand 
iets. Als het verkeer dan toch 

nog een tijd door SintDimp
na blijft rijden, kunnen we 
beter daar al een groen plein 
voor de buurt aanleggen.’, 
klonk het. Sommige buurtbe
woners pleitten ervoor om zo 
snel mogelijk het doorgaande 
vrachtverkeer te verbieden. 

Groeiende bevolking

De manier waarop Sint
Dimpna om moet gaan met de 
groeiende bevolking –nu 
38.000 inwoners, tegen 2030 
zijn dat er 44.000 lokte meer 
discussie uit. Omgeving wil 

geen hoogbouw of woonto
rens in deze parochie, maar 
eerder compacte eengezins
woningen in het binnenge
bied tussen Rijn en Logen. 
‘Maar dat is nu mooi groen 
gebied, als je dat vol wonin
gen zet, blijft daar niets van 
over’, klonk het. 

De experten buigen zich nu 
over de ideeën van de buurt
bewoners, om later met een 
aangepaste visie naar hen te
rug te keren. De andere Geel
se parochies krijgen inspraak 
via een groot stadsdebat mid
den september. 

De inwoners van SintDimpna mochten gisteren 
hun zegje doen over de toekomst van hun woon
buurt. Aan de verkeersdrukte zal weinig veran
deren, maar de Geelse parochie moet op termijn 
groeien naar een woonkern met kleinere bijko
mende woonprojecten, een nadrukkelijk groen 
plein en smalle verbindingspaadjes.

Stad ontwikkelt toekomstvisie om 
aanwezige verkeersdruk heen

Inwoners Dimpna vragen 
groener plein en smallere as

,,FILIP LAGIEWKA
Studiebureau 
 

Laten we de rijweg 
versmallen en meer 
ruimte aan fietser en 
voetganger geven

HANS OTTEN

De bewoners van SintDimpna bogen zich donderdag 
over de toekomstplannen voor hun buurt.  Foto: ho
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