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Akkoord en sluiten

Met de koude hebben de transmigranten het Maximiliaanpark geruild voor het Noordstation. De
federale politie telde onlangs tijdens een voedselbedeling meer dan 500 migranten in het
Noordstation. Sommigen slapen er ook.
Intussen zijn er maatregelen genomen zoals extra vuilniscontainers die er werden geplaatst. Maar
die puilen elke dag uit van het afval. En ook in het gedeelte van het Noordstation dat niet door de
NMBS wordt gebruikt, ligt er elke dag een massa afval. “Zeker na de dagelijkse voedselbedeling.
Ze eten en gooien hun afval gewoon op de grond”, klinkt het bij de politie.
Ook blijven ze hun behoefte doen op de ondergrondse verdieping van het station waar een
doordringende urinegeur hangt.
(lees verder onder video)
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Meer over Ben Weyts
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“Pure waanzin” en elke dag puzzelen met leerkrachten en lesuren: haalt het onderwijs de
kerstvakantie?
24/11/2021

(/cnt/dmf20211124_94554297)

Zo moet Vlaanderen opnieuw leren lezen
21/11/2021

(/cnt/dmf20211120_98129426)

Een op vijf kan zelfs geen bijsluiter lezen: tieners lezen alsmaar slechter en om dat te keren
zal veel hulp nodig zijn
21/11/2021
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Minister Weyts gaat overstag: dan toch verplicht CO2-meter in elke klas
18/11/2021
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Boot met migranten zinkt voor Calais:
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LIVE Coronavirus. Volg hier alles over het coronavirus in België en de rest van de wereld
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Clément, zoon van Wendy Van Wanten, schept meer duidelijkheid over vermeend vaderschap prins
Laurent (/cnt/dmf20211123_96587039)
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Clément, zoon van Wendy Van Wanten, schept meer duidelijkheid over vermeend vaderschap
prins Laurent Welkom bij Het Nieuwsblad!
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Sven de Leijer verliest ongeboren kindje, Siska Schoeters valt in tijdens opnames ‘Vrede op
aarde’
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211123_94625986)
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Bestuurder schat bocht fout in en dat heeft
grote gevolgen
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Levensgevaarlijk: man breekt binnen in
leeuwenverblijf, verzorgers moeten hem
weghalen
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211124_95517392

ZO ZIT DAT. Zelftesten vliegen de deur uit, maar hoe moet je ze correct gebruiken?

(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211124_95266376)

Glazenzetters staan oog in oog met vos op bovenste verdieping van werf: “Beestje raakte niet
meer naar beneden”
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Alicia (25) zit vier dagen buiten in de kou om vertrouwen van gedumpt konijn te winnen: “Mijn
hart brak”
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Onze verdedigingsmuren volstaan nog amper tegen vierde golf, maar er zijn ook lichtpuntjes

(/cnt/dmf20211122_97462010)

Coronacijfers trekken nu zelfs ‘tussenspurt’: zijn nog strengere maatregelen nodig?
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