
vanaf 2 deelnemende 

producten van 1 merk

-25 %*

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand. 

Met de -kaart.

* Zie voorwaarden per deelnemend product in de folder of op colruyt.be
Met de -kaart. Niet cumuleerbaar. Elke vermelde korting wordt 1x/kasticket toegekend. Geldig t.e.m. 17/10/2017.
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Joyvalle
volle of halfvolle AA-melk 
1 L
Combineer naar keuze

Nutella
825 g Gr

cav
Combineer naar keuze

1,09 €

7,79 € 
(10,39 €/L)

Brut Reserva 
75 cl

6,59 €
(8,79 €/L)

Brut 75 cl

4,54 € (5,50 €/kg)
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Antwerpen werd begin dit jaar
voorgesteld als de eerste smart
city in Vlaanderen. De stad ver-
stopt honderden sensoren in
vuilnisbakken, waterleidingen,
parkeerplaatsen en zelfs ver-
warmingsketels van inwoners,
om alles met het internet te
verbinden. De gegevens zullen
op termijn opengesteld worden
voor elke ontwikkelaar, een
primeur in Europa. Sensoren
in vuilnisbakken houden bij-

voorbeeld in de gaten wanneer
de ophaaldienst moet langsko-
men. Chips in waterleiding en
riolering analyseren de water-
kwaliteit en waarschuwen voor
een mogelijke overstroming.

«VLAANDEREN 
OP DE KAART ZETTEN»
De eerste resultaten zijn posi-
tief en alle andere Vlaamse ge-
meenten kunnen nu bij de re-
gering aankloppen voor een
deel van de voorziene 4 mil-
joen euro. Ze hebben tot eind
januari om een project in te
dienen en tegen april zal een
selectie worden gemaakt. Om
hun project vorm te geven,
kunnen ze de hulp inroepen
van het Leuvense onderzoeks-
centrum Imec.
«Het is tijd om city of things uit
te rollen over heel Vlaanderen

en Vlaanderen op de kaart te
zetten als dé slimme regio»,
zegt de minister. «We vragen
alle Vlaamse gemeenten om na
te denken over wat smart city
voor hen kan betekenen en we
vragen hen om samen te
werken, met elkaar en met on-
derzoeksinstellingen.»

OPENSTELLEN VOOR
ELKE GEMEENTE
Muyters wil dus dat de gemeen-
ten de technologie niet enkel
voor zichzelf ontwikkelen,
maar meteen openstellen voor
alle andere Vlaamse gemeen-
ten. De projectoproep werd
voorgesteld in Bonheiden,
waar de gemeenteschool het
fietsgedrag van de leerlingen
monitort met chips en hen be-
loont met krediet op de kermis.

■

BRUSSEL Vlaams minister
van Economie Philippe
Muyters (N-VA) trekt vier
miljoen euro uit om van
elke Vlaamse gemeente
een ‘smart city’ te maken.
De regering wil de proef-
tuin die in Antwerpen
werd opgezet over heel
Vlaanderen uitrollen.

Belga / Y. Jansens

Vlaanderen moet
slimme regio worden BRUSSEL Jongeren, maar

ook ouders of leerkrachten die
vragen hebben over sexting en
de gevolgen ervan, kunnen
voortaan terecht op de infor-
matieve website sexting.be.
De preventietool is een initia-
tief van Child Focus, Sensoa,
Jong & Van Zin, Mediawijs en
Theatergezelschap O’kontreir.
Child Focus benadrukt dat
sexting in een gezonde relatie
geen probleem vormt. Er zijn
echter nog te veel gevallen
waar dit ontspoort. Om die
problemen preventief aan te
pakken, is er op schoolniveau
de beleidstool Let’s talk about
sexting, terwijl de leerkrach-
ten een beroep kunnen doen
op het lessenpakket Sex-
ting@School. De leerlingen
zelf kunnen via Facebook Mes-
senger kennis maken met de
chatbot Sextmasjien. Die laat
hen nadenken over hun ge-
drag in sexting-situaties. ■
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Nieuw portaal
geeft informatie
over sexting

De gemeente Nevele zal na
de fusie met de stad Deinze
die naam overnemen. Dat
melden CD&V-burgemeesters
Jan Vermeulen (Deinze) en
Johan Cornelis (Nevele). De
fusiestad krijgt de baseline
‘Het Land van Nevele’, al kan
daar nog aan gesleuteld wor-
den.

Kunstenaar Wim Delvoye
zal zich op 24 oktober in per-
soon verantwoorden voor
een reeks bouw- en mi-
lieuovertredingen op zijn
kasteel in Melle. «Met de be-
doeling deze heksenjacht
voor eens en voor altijd aan
de kaak te stellen», stelt de
Studio Wim Delvoye.

De eigenaars van het Land-
goed Duras in Sint-Truiden
hebben de Prijs voor het
Leefmilieu van het Fonds
Baillet Latour gekregen. Ghis-
lain en Gabrielle de Liedeker-
ke kregen 25.000 euro voor
hun zorg voor het domein.

Koningin Mathilde heeft
Poliopolis bezocht. In het
containerdorp van UAntwer-
pen hebben deze zomer der-
tig vrijwilligers twee nieuwe
poliovaccins getest. Ze sprak
met enkele medewerkers en
de onderzoekers achter de
studie.

KORT NIEUWS

BRUSSEL De koelbekkens
van de kerncentrales in Bel-
gië en Frankrijk zijn onvol-
doende beschermd tegen
een externe aanval, zoals
een vliegtuigcrash of een
aanslag. Dat zegt Greenpea-
ce Frankrijk op basis van
een rapport dat werd opge-
steld door zeven internatio-
nale experten. «Hun conclu-
sie is unaniem: de opslag-
bassins met gebruikte
brandstofstaven, die zich
buiten de gebunkerde reac-
torgebouwen bevinden, zijn
uiterst kwetsbaar», stelt de
milieuorganisatie. Engie
Electrabel, uitbater van de
Belgische kerncentrales,
countert het rapport. «De
Belgische kerncentrales, en
ook de gebouwen waar de
gebruikte splijtstof zich be-
vindt, voldoen aan alle gel-
dende nationale en interna-
tionale regelgevingen», al-
dus het bedrijf. Het vertrou-
welijke rapport, waarvan
enkel een samenvatting pu-
bliek wordt gemaakt, ver-
trekt nu naar de bevoegde
instanties. ■

AFP / J. Thys

«Kerncentrales
zijn kwetsbaar 
bij aanval»


