
11BINNENLANDDE STANDAARD
VRIJDAG 29 JUNI 2007

 Gemiddeld verbruik en C02-uitstoot: GS 450h (7,9 l/100 km en 186 g/km), RX 400h (8,1 l/100 km en 192 g/km), LS 600h (9,3 l/100 km en 219 g/km) 

DE TOEKOMST IS HYBRIDE. EN LEXUS RIJDT VOOROP.

DeLexusGS450h combineert het geraffineerd vermogen
van een V6-benzinemotor met een krachtige elektromotor. 
Dit vooruitstrevend duo staat garant voor een ongezien soepele, 
naadloze acceleratie. En levert 345 pk op, of het vermogen 
van een V8-motor. Maar mét uitermate sterk gereduceerde 
CO2-emissie. Milieubewust dus, Lexus. Deze technologie 
van morgen is er vandaag al.

LEXUS HYBRID DRIVE

GS 450h

CONTACTEER UW LEXUS DEALER
VOOR EEN HYBRIDE TESTRIT.

www.lexus.be
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ANTWERPEN (BELGA) De bur-
gerlijke rechtbank van Antwer-
pen heeft donderdag beslist dat
Hamid B. uit Hoboken niet moet
verhuizen. De rechter in kort ge-
ding had in februari nog anders
beslist en oordeelde dat de man
inderdaad moest verhuizen. 
Hamid B. werd in juni 2003 tot
vier jaar cel veroordeeld voor de
verkrachting van zijn schoonzus
en haar minderjarige dochtertje.
Hij vergoedde zijn slachtoffers en
kwam in oktober 2006 vrij. De
man trok opnieuw in bij zijn ge-
zin in Hoboken. De slachtoffers,
die in dezelfde straat wonen, had-
den het daar bijzonder moeilijk
mee en spanden een kort geding
aan. Ze eisten dat de man verhuis-
de.
De rechter in kort geding oordeel-
de in februari dat hun grondwet-
telijk recht op veilig wonen inder-
daad geschonden werd. Hij ba-
kende een veiligheidszone af van
2,5 kilometer rond het huis van de
slachtoffers. Elke keer dat Hamid
B. die verboden zone betrad, zou
hij 1.000 euro moeten betalen.
De burgerlijke rechter, die zich
over de zaak ten gronde boog,
dacht daar anders over. Hij zei dat
de morele schade die de slachtof-
fers lijden door het feit dat hij in
hun straat woont, dezelfde scha-
de is waarover de strafrechter
destijds al geoordeeld heeft. Ha-
mid B. woont immers al jaren in
hun onmiddellijke omgeving. Als
ze daar een probleem mee heb-
ben, dan hadden ze dat tijdens
het proces kenbaar moeten ma-
ken.
De rechter meende dat er ook
geen wettelijke grondslag was
voor de eis van de slachtoffers en
verklaarde hun vordering onge-
grond.

Verkrachter
mag in
buurt
blijven
Een veroordeelde ver-
krachter mag na zijn
vrijlating opnieuw in de
buurt van zijn slachtof-
fer gaan wonen. 

BRUSSEL ‘Onze huidige ge-
bouwen zijn verouderd’, zegt
Jean-Pierre Rammant, de direc-
teur van kunsthogeschool Sint-
Lukas. Daarom wil de school op
dezelfde plek nieuwe, moderne
lokalen neerzetten. Het hele pro-
ject kost om en bij de 16 miljoen
euro. Tien miljoen euro komt er
via een lening. Het overige geld
betaalt Sint-Lukas uit eigen zak.
‘We hebben de afgelopen jaren
veel gespaard’, legt Rammant uit.
‘Nu is het tijd om dat geld uit te
geven.’
Dat de kunstschool een pak geld
investeert in een nieuwe campus,
lijkt vreemd. In mei ging het ge-
rucht dat Sint-Lukas zou sluiten.
Dat was het gevolg van het nieu-
we financieringsdecreet van de
Vlaamse regering voor het hoger
onderwijs. Het decreet bepaalt
dat hogescholen met minder dan
1.500 studenten een deel van hun
subsidies kwijtspelen. Voor Sint-
Lukas, dat nog geen duizend stu-
denten telt, gaat het om een ver-
lies van 100.000 euro. Alleen een

fusie met een andere hogeschool
kan dat inkomstenverlies voorko-
men. 
‘We hebben geen fusie nodig om
te kunnen doorgaan’, zegt Ram-
mant beslist. ‘Dat we subsidies
zouden verliezen, vormt geen
probleem voor ons bouwproject.’
De ruimtes waarin Sint-Lukas nu
gehuisvest is, dateren uit de tijd
dat het gebouw een klooster-
school was. ‘Kloosters weerden
vroeger altijd invloeden van bui-
tenaf ’, zegt Rammant. ‘Onze hui-
dige gebouwen ademen dat geslo-
ten karakter uit. Met de nieuwe
campus willen we een openheid
creëren naar de omgeving rond
de school.’ Die openheid zal ook
in de bouwstijl zichtbaar zijn. Zo
komt er een brug die de verschil-
lende vleugels met elkaar ver-
bindt. Op die manier ontstaat een
rechtstreekse doorgang van de
Paleizenstraat naar de Groen-
straat, twee van de drie straten
waarlangs Sint-Lukas ligt. ‘Het
moet een echte campus worden,
geen aaneenschakeling van losse

gebouwen, zoals nu’, zegt Ram-
mant.
De bouw van de nieuwe campus
gebeurt in drie fasen. Tegen sep-
tember 2008 verrijst aan de
Groenstraat een eerste vleugel.

Daarin zal een toren verwerkt
worden met auditoria en ateliers.
In een tweede fase wordt een
nieuw gebouw aan de Paleizen-
straat opgetrokken. Dat moet
ruimte bieden aan een kunstgale-
rij en -bibliotheek. Tussen 2010 en
2012 volgt de renovatie van het
neogotische gebouw in het mid-
den van de campus. ‘We willen
dat oude gebouw behouden, als
een soort overgang tussen verle-
den en toekomst’, zegt Patrick
Lootens, de architect van de
nieuwbouw. (bja)

Sint-Lukashogeschool krijgt nieuwe gebouwen
Sint-Lukas, de Brusselse hogeschool voor kunst,
bouwt tegen 2012 een nieuwe campus.

Het neogotische ge-
bouw in de campus
wordt een brug tussen
verleden en toekomst

De bouw van de nieuwe campus gaat hoe dan ook door, ook als Sint-Lukas een deel van zijn subsidie zou verliezen. © poponcini & lootens ir. architec


