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Het weer op 8.000.000
locaties wereldwijd

DE MEEST 
COMPLETE 

WEER
SITE

Met buienradar die
de regenbuien voorspelt

Het weer onderweg
op uw reisroute

Vertrekt u binnenkort op vakantie met de wagen? 
Dan komt u meteen te weten welk weer u onderweg 

mag verwachten. 

14-daagse 
weersvoorspelling voor alle 

Vlaamse gemeenten

Nuttige informatie 

Aan welke voorwaarden moet een 
eigenhandig testament voldoen? 
Om geldig te zijn moet het testament voldoen aan drie vereisten:

1. het moet door de testamentmaker zelf volledig eigenhandig 
geschreven worden: een getypt testament is ongeldig;

2. de vermelding van de naam en datum zijn onontbeerlijk, 
vermits men moet kunnen oordelen of het document werkelijk de 
laatste wilsbeschikking van de testamentmaker is. Men vermeldt 
dus het jaar, de maand en de dag;

3. tenslotte is de handtekening noodzakelijk. Zij is bij uitstek het 
identifi catiemiddel van het document.

Het is in ons land nog niet verplicht het eigenhandig testament bij 
een notaris in bewaring te geven. De bewaargeving biedt belang-
rijke voordelen waaronder de mogelijkheid het testament te laten 
inschrijven in het Centraal Register van de uiterste wilsbeschik-
king (C.R.T.). Deze dienst laat toe het testament op te sporen, 
na het overlijden van de beschikker. Het volstaat immers niet 
een geldig testament te maken, men moet het later nog kunnen 
terugvinden. Bovendien voorkomt de bewaargeving bij de notaris 
het gevaar dat het testament wordt weggemaakt door degenen 
die zich benadeeld achten.

Let op: elke persoon moet afzonderlijk zijn testament opmaken. 
Een testament dat door twee of meer personen samen op één 
document gemaakt wordt is ongeldig.

De beschikkingen in een testament moeten duidelijk en ondub-
belzinnig zijn.

Buiten de voormelde vormvoorschriften is de inhoud (de formule-
ring) van zeer groot belang. 

Zo moet nauwkeurig vermeld worden wie de begunstigde zal 
zijn.

Is deze een fysisch persoon, dan dient zijn naam, voornaam en 
zo mogelijk ook zijn adres, geboorteplaats en -datum vermeld te 
worden. Is de begunstigde een instelling (bv. een jeugdwerk of 
een liefdadige instelling) dan neemt men best tevoren contact op 
met de instelling om haar juiste benaming en rechtsvorm te ken-
nen. Best voorziet men ook wie in aanmerking zal komen wan-
neer de begunstigde (hetzij een fysisch persoon of een instelling) 
zelf niet meer in leven is, of niet meer zou bestaan. 

Niet enkel dient duidelijk aangeduid te worden wie de 
begunstigde(n) is of zijn, maar tevens moet ook vermeld worden 
wat elk van hen zal verkrijgen.

Behalve materiële, kan men ook praktische schikkingen in een 
testament opnemen. Wenst de testamentmaker een begrafenis 
of wil hij of zij gecremeerd worden? Hoe dient een en ander te 
verlopen?

Kortom, een testament biedt vele mogelijkheden. Wie er gebruik 
van wenst te maken, neemt veiligheidshalve best contact op met 
zijn notaris. Zo kan men er op rekenen dat zijn laatste wil correct 
kan worden uitgevoerd.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Vakantie

Buitenland
CATALONIE - P.M. l’Escala, villa
a/zee pr.zwembad, tuin, zonne-
terras, bbq, 6-8pers. 
Vrij: 1/15sept. 
Travelspotter.be (ACP0445).
Tel. 016/22 49 64

Vlaamse kust
Vakantieverblijven
te koop

De Haan – Bredene te koop
Prachtig nieuw duplex dakappt, 3 gr slpks, 

liv. 9 meter lang, 3 gevels, 2 zonneter-
rassen, rustige ligging. Garage mogelijk. 
€250.000  059/70.30.39

Wonen

Oost-Vlaanderen
vastgoed

Appartementen
te huur

GENT centr.: laatste leuke
studentenkamers vanaf 295E
all in. T 0475/25.18.86 en
www.kamerstudio.be

Relaties

Vriendschappen
Welstell man, 60+, zkt lieve
dame, 50+, om van het leven te
genieten. Sta voor alles open en
heb interesses vr alles. SMS
0473/33.84.23. Antw verzekerd.

Reisgezellen
Reisgezellin gevr. tssn 40-45j vr
reis nr Los Angeles. Ben 51j. Kos-
ten & exot. Inbegr.: helivluchten,
partyen, bezoeken in oa Beverly,
Hollywd. Schrijf + foto nr
jake_releire@yahoo.com

Auto

Tweedehandswagens
te koop

Personenwagens
te koop

Aankoop auto’s
 4x4 - terreinwagens

pick-ups - camionetten
minibus - schade

jong - oud - veel km

Bel 24/24: 0488/71 21 33

Wij kopen uw wagen binnen het uur.
4x4 - camion - bus

luxe auto - mobilhome - moto
Met/zonder keuring.

Ook veel km of schade.
Aan hoogste marktprijs! Cash.

Komen aan huis 7/7.

0485/000.791
DRINGEND!

WAGENS GEVRAAGD.
Ook veel km en schade.

Alle merken.
Luxe wagens - 4x4

Bestelwagens - Vrachtwagens
Ook zonder keuring.

7/7 – 24/24.
Cash!

1x tel = verkocht.
0477/272.811

Heeft u nieuws?
Bel of mail

Axel Florijn
02 467 95 65Brussel

Noordrand

HET NIEUWS UIT UW STREEK

uwgemeente@nieuwsblad.be
bijvoorbeeld : brussel@nieuwsblad.be
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STROMBEEKBEVER Het
waren senator Bart Laeremans
en gemeenteraadslid Karlijne
Van Bree van Vlaams Belang die
naar de Raad van State stapten.
‘We hebben dat gedaan om de
beslissing van Vlaams minister
Philippe Muyters (NVA) over
de Potaarde te laten schorsen en
vernietigen’, aldus Laeremans.

‘Vlaams minister Muyters had
zich bij zijn definitieve beslis
sing over Potaarde gebaseerd op
ingetrokken en dus feitelijk on
bestaande adviezen van het
schepencollege van Grimbergen
om het park aan de Potaarde te
reduceren tot amper 1,5 hecta
re’, klinkt het.

‘Het schepencollege had eerst
tegen het eigen structuurplan in

gepleit voor een drastische re
ductie van het voorziene park,
dat aanvankelijk 3 hectare groot
was, naar amper 1 hectare. De
rest zou worden volgebouwd.’

Provinciegouverneur Lodewijk
De Witte schorste het advies
van het schepencollege wegens
‘verboden belang’. ‘De schepen
van Ruimtelijke Ordening had
immers zelf een stuk grond lig
gen in het betrokken gebied’, al
dus nog Laeremans. ‘Dat advies
is vervolgens door het college
ingetrokken, maar Muyters
heeft zich daar toch op geba
seerd voor zijn beslissing.’

De beslissing van de Raad van

State heeft als gevolg dat er
voorlopig geen enkele bouwver
gunning kan worden afgeleverd
en dat een volwaardig park van

3 hectare opnieuw mogelijk
wordt. Volgens de Grimbergse
Vlaams Belangers rest er de

Vlaamse regering maar één rea
listische optie: de beslissing in
zake Potaarde intrekken en de
procedure voor de invulling van
het gebied van voor af aan op
starten.

Burgemeester Marleen Mer
tens (CD&V) tilt niet zo zwaar
aan de beslissing van de Raad
van State. ‘De schorsing is in
feite niet tegen de gemeente ge
richt, want ons besluit was en
kel adviserend’, zegt ze. ‘Het is
de Vlaamse overheid die over
Potaarde moet beslissen. De
schorsing gaat immers over het
plan dat de Vlaamse regering
met Potaarde heeft.’

De beslissing van de
Vlaamse regering om
het park aan de
Potaarde in Grimber
gen te reduceren tot
amper 1,5 in plaats van
3 hectare, is door de
Raad van State
geschorst. Daardoor
kan er geen enkele
bouwvergunning voor
de zone worden afgele
verd. Vlaams Belang
haalt met de schorsing
zijn slag thuis.

JORIS HERPOL

Raad van State schorst beslissing inkrimping park

Geen bouwvergunning
voor gebied Potaarde

,,Marleen Mertens
Burgemeester

Het is de Vlaamse
overheid die over
Potaarde moet
beslissen

Bart Laeremans hoopt dat er nu toch een park
van 3 hectare komt op Potaarde. Foto: jhp

BRUSSEL

Verkrachter
opgepakt

De Brusselse politie
moest vrijdagavond om
streeks 18 uur tussenbei
de komen bij een vecht
partij op de hoek van de
Kunstlaan en de Guimard
straat. De groep keerde
zich echter tegen de agen
ten die hun pepperspray
moesten gebruiken. Drie
vechtersbazen konden
worden opgepakt. Het
gaat om illegalen. Een 33
jarige Marokkaan sloeg en
bespuwde de agenten tij
dens zijn arrestatie. Een
24jarige Algerijn moest
nog een celstraf van vijf
tien maanden uitzitten
voor diefstallen. De derde
dader, een 24jarige Ma
rokkaan, bleek voor een
verkrachtingszaak gezocht
door Interpol. (rdb)

MERCHTEM/OPWIJK/
WEMMEL/ASSE

Dronken
bestuurders
betrapt

De lokale politiezone
AMOW heeft afgelopen
weekend een grootscheep
se alcoholcontrole ge
voerd. Tijdens de nacht
van donderdag op vrijdag
kregen op de Kouter in
Merchtem twee bestuur
ders een rijverbod opge
legd voor dronken rij
den. Bij een controle op
de Steenweg op Merch
tem in Opwijk liepen drie
bestuurders tegen de
lamp. In de nacht van vrij
dag op zaterdag werd wer
den 85 bestuurders onder
worpen aan een ademtest
op de Windberg in Wem
mel. Vijf van hen hadden
te veel gedronken. Op de
Dendermondsesteenweg
in Asse werden vier dron
ken bestuurders betrapt.
Er werd ook een bestuur
der betrapt die zonder gel
dige verzekering reed. (rdb,

ego)

SINTJANSMOLEN
BEEK/GANSHOREN

Hardrijder in
bebouwde kom

De lokale politie Brussel
West controleerde in de
nacht van zaterdag op
zondag 2.709 voertuigen.
De hoogst gemeten snel
heid was 123 kilometer
per uur in een zone vijftig
op de Keizer Karellaan.
Op de Louis Mettewielaan
werd een hardrijder met
94 kilometer per uur be
trapt. Zes rijbewijzen
werden ingetrokken. Er
werden ook 109 alcohol
tests uitgevoerd. Drie be
stuurders bliezen positief.
(rdb)

Opnieuw opschudding in de
Brusselse Nieuwstraat gister
middag, toen omstreeks 13 uur
brand uitbrak. Dat gebeurde
op het dak van de werf die vo
rige dinsdagavond vuur vatte.
De Brusselse brandweer had
het vuur, te wijten aan roof
ingwerken, snel onder contro
le. Volgens de politie vielen er
geen gewonden en werd er ook
niemand geëvacueerd.

De zware brand van vorige
dinsdag ontstond wellicht tij
dens werkzaamheden aan het
pand boven de winkels. Dat
bevestigt de branddeskundige
van het Brusselse parket nu

ook officieel. De expert moest
afgelopen zaterdag nogmaals
ter plaatse gaan om naar de
oorzaak van de brand te zoe
ken.

Hoe en waar de brand precies
ontstond, is nog steeds niet
duidelijk. ‘Er zijn alleszins
geen verdachte elementen
aangetroffen’, verduidelijkt
Anja Bijnens van het Brusselse
parket. ‘Zaterdag werden de
drie winkels dan ook vrijgege
ven.’

De H&M opende afgelopen
zaterdag opnieuw de deuren.
Binnen zijn er geen zichtbare

sporen meer van de zware
brand die ontstond op het dak
van buurwinkel Forever 21.

Waterinsijpeling

‘We hebben zaterdag alleen
wat moeten kuisen om de lich
te waterinsijpeling weg te
werken op de bovenste verdie
ping’, vertelt iemand van de
H&Mketen.

‘De kledij heeft geen schade
opgelopen, er is zelfs geen
rookgeur blijven hangen.’

Anders is dat bij winkelke
tens Forever 21 en Hema. Zij
hielden zaterdag en gisteren
de deuren nog gesloten. Bij
kledingzaak Forever 21 lijken
de schade en de rookhinder
het grootst.

Bij de brand van vorige dins
dag ging liefst 5.000 vierkante
meter aan bouwwerf in vlam
men op. (rdb)

Nieuwe brand op zelfde plaats in Nieuwstraat

,,ANJA BIJNENS
Brussels parket

Er zijn geen verdachte
elementen
aangetroffen

BRUSSEL Het heeft gis
termiddag opnieuw ge
brand in de Nieuwstraat,
op exact dezelfde plek als
de zware brand van dins
dagavond. De gevolgen ble
ven wel beperkt.

BRUSSEL Een 23jarige Ne
derlander is gisterochtend om
het leven gekomen nadat hij op
de kleine Brusselse ring werd
gegrepen door een wagen. De
man wilde omstreeks 6.20 uur
de zone tussen de Rogier en de
Leopold IItunnel oversteken.
Hij werd aangereden door een
wagen die in de richting van
Koekelberg reed. Het slachtof
fer werd enkele meters wegge
slingerd en overleed ter plaatse.
De bestuurder was in shock en
moest worden opgevangen door
de dienst slachtofferhulp van
de Brusselse politie. Het Brus
selse parket kwam ter plaatse
met een verkeersdeskundige.
Daardoor waren de Rogier en
de Kruidtuintunnel een tijdlang
afgesloten voor het verkeer.
Iets voor 9 uur werden beide
tunnels opnieuw geopend. (rdb)

Man aangereden
bij oversteken
tunnel kleine ring
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