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MAASMECHELEN
Handrem vergeten: 
auto rolt in 
Zuid-Willemsvaart

Een auto is gisteren in de Zuid-
Willemsvaart terechtgekomen. De 
bestuurder had zijn wagen 
geparkeerd aan de haven bij de 
brug over de vaart. Maar plots 
kwam de auto in beweging en 
dook de Zuid-Willemsvaart in. De 

bestuurder kon niet meer tijdig 
ingrijpen. Hij had zijn wagen op een 
hellend deel van de straat gepar-
keerd en was vergeten de handrem 
op te trekken. De brandweer en een 
takelfirma kwam ter plaatse om de 
auto uit de vaart te halen. (mmd)R

Dodelijke crash aan werken 
op Universiteitslaan

De 31-jarige Muhittin Soylu uit Genk is zondagavond om het leven gekomen bij een ongeval op de 
Universiteitslaan in Hasselt. Een 44-jarige vrouw uit Genk raakte zwaargewond.

O
m een nog onbekende
reden kwam de auto
even voor midder-
nacht aan het einde
van de werken op de
Universiteitslaan

richting Diepenbeek in een gracht
terecht. De wagen crashte tegen
een duiker. De 31-jarige Muhittin
werd uit de auto geslingerd. Voor
hem kon geen hulp meer baten.
De vrouw zat gekneld in het wrak
en raakte zwaargewond. 
De familieleden van Muhittin zijn
in diepe rouw. Ze namen samen
met zijn vrienden gisternamiddag
afscheid in de Mevlana moskee in
Waterschei. “Hij was een vriende-
lijke en behulpzame jongen”, zegt
Saban Soylu (60), een neef van 
Muhittins vader. “De nacht dat 
het gebeurde, belde Ahmet – de
papa van Muhittin – mij rond half
twee op. Het enige wat hij zei, was:
Ik heb mijn zoon moeten afgeven. 
Hij barste in tranen uit. Ik ben
toen meteen naar zijn huis gere-
den.”

Vader in shock
“Muhittin is veel te vroeg gestor-
ven. Als ouder een kind afgeven, is
onbeschrijfelijk. Zijn papa is in el-

kaar gezakt toen hij het tragische 
nieuws vernam. Dinsdag vertrek-
ken we samen met andere familie-
leden richting Turkije. Daar 
wordt Muhittin begraven naast 
zijn mama, die 19 jaar geleden ge-
storven is aan een ziekte”, zegt Sa-
ban.
Ahmet, de papa van Muhittin, is 
een gebroken man: “Je kind afge-
ven wens je je ergste vijand niet
toe. Een kind moet niet sterven 
voor zijn ouders. Het verdriet doet
enorm veel pijn.”
Muhittin had zes broers. Ze kun-
nen niet geloven dat hij er niet
meer is. “Als ik iets nodig had, 
stond mijn broer altijd klaar”,
zegt Sabetin (18). “Hij was niet ge-
trouwd en had geen kinderen, 
maar hij hield enorm veel van die-
ren. Zijn hond, kat en vogel waren
voor hem heilig. Maar hij kwam
ook vaak op voor andere dieren 
die het moeilijk hadden.”

Positieve man
“Muhittin hield er ook van om 
een toertje te maken op zijn mo-
tor. Hij was een echte levensgenie-
ter. En hij deed zijn job als schilder
heel graag. Mijn vader is geen
emotionele man. Het is erg om 
hem dan te zien huilen. Papa zijn
hart is gebroken. Ik zal mijn broer
altijd blijven herinneren als die
positieve man die het leven toe-
lachte.”
De familie zit intussen met veel
vragen. De wegenwerken op de
Universiteitslaan zouden volgens
hen een impact hebben gehad op 

het ongeval. “We willen weten wat
er is gebeurd die nacht en waarom
Muhittin op die plek in Hasselt is
gecrasht en op slag dood was”,
zegt Sabetin. “Hij was die avond 
gaan eten. Op sociale media zien 
we al enige tijd dat de verkeerssitu-
atie er door de werken erg gevaar-
lijk is. Waarom nemen ze daar
geen extra maatregelen?”
De politie LRH lichtte zondag-
avond het parket van Limburg in.
Dat stuurde een verkeersdeskun-
dige om de precieze omstandighe-
den van het ongeval te onderzoe-
ken. (ppn, zb, geho, cn, siol)
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Muhittin was 
een echte 
dierenvriend. 
“Zijn hond, kat 
en vogel waren 
voor hem 
heilig.” FOTO  RR

Bestuurder dubbel dodelijk ongeval vrij onder voorwaarden
De twintiger had een voorlopig
rijbewijs en in zijn wagen troffen 
speurders lachgas aan. De jonge-
man kreeg van de Kamer van In-
beschuldigingstelling in Antwer-
pen voorwaarden opgelegd, 
waarna hij de gevangenis mocht
verlaten.
“Mijn cliënt reed met een verze-
kerd voertuig, was niet dronken en
had geen drugs gebruikt. Er is ook
geen enkele indicatie dat hij lach-
gas gebruikt had”, zei zijn advo-
caat Bert Vanmechelen. “Het 

De 25-jarige Genkenaar die op 
30 augustus een tragisch 
verkeersongeval in de Brikken-
ovenstraat in Genk veroorzaak-
te waarbij twee vrienden 
verongelukten, is gisteren 
vrijgelaten onder voorwaarden. 

VOORLOPIG RIJBEWIJS
GENK

klopt wel dat de man door zijn
voorlopig rijbewijs de drie jonge-
ren niet had mogen meenemen. 
Hij is kapot van wat er gebeurd is,
en zou zijn eigen leven omruilen
voor dat van zijn vrienden.”
De Genkenaar had bij het ongeval
als enige van de vier inzittenden 
zijn gordel aan en liep lichte ver-
wondingen op. Zijn twee kamera-
den van 22 en 24 jaar kwamen om.
Een derde inzittende werd in kri-
tieke toestand afgevoerd. 
(geho)

Bij het ongeval
kwamen twee

inzittenden om,
een derde

raakte levens-
gevaarlijk
gewond.
FOTO  TOM
PALMAERS


