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Mechelen 
 
Raadslid overvallen na commissie veiligheid 
 
Fabienne Blavier, dochter van wijlen schepen René Blavier, moet nog bekomen. "Die jonge criminelen hebben mijn 
durf afgepakt. Sinds de overval afgelopen dinsdag kijk ik vaker ongerust achterom als ik over straat wandel. Ik ben blij 
dat het 's avonds om iets na 21u gebeurd is. Ik ben in mijn leven al zo vaak om 3 of 4 uur 's nachts van de Vismarkt 
naar huis gewandeld, maar dan had misschien niemand me gehoord", vertelt ze. 
 
Blavier is ondertussen vier jaar gemeenteraadslid voor de Open Vld van burgemeester Bart Somers, en dinsdagavond 
keerde ze na de commissie veiligheid in het stadhuis huiswaarts. "Toen ik van de Veemarkt naar Sint-Pietersberg 
wandelde, hoorde ik een bromfiets vertragen. Ik kreeg het gevoel dat ik gevolgd werd. In de Gerechtstraat ben ik dan 
speciaal tussen de auto's en de gevels van de huizen gaan lopen", doet Fabienne Blavier haar verhaal. Op dat moment 
had de jonge politica nog niet door dat een passagier van de bromfiets haar achterna zat.  
 
"Plots stond die kerel voor mijn neus. Uw handtas, votre portefeuille,zei hij. Ik weigerde. Maar die kerel, ik schat dat 
hij 15 of 16 jaar oud was, gaf niet af. Hij begon me te stampen en slaan. Ik ben dan op mijn hurk gaan zitten om de 
slagen zoveel mogelijk af te weren, en ik ben zo luid ik kon beginnen roepen. Het straffe is dat een getuige gewoon 
verder wandelde", zegt Blavier. 
 
Reddende engel 
 
Het toeval wil dat de straatoverval zich pal voor de woonst van oud-burgemeester Geert Bervoets (sp.a) afspeelde. "Ik 
was net van mijn bureau naar boven gegaan toen ik veel lawaai hoorde op straat. Dan ineens niets meer, en dan 
hoorde ik opnieuw een vrouw gillen. Ik ben op mijn balkon gaan staan, en toen ik naar beneden keek zag ik wat er 
gebeurde. Ik heb geroepen dat ze moesten ophouden, en ik ben naar beneden gelopen. Pas dan zag ik dat het 
Fabienne was", vertelt Bervoets.  
 
En zo is de gewezen burgervader Blaviers reddende engel geweest, want het duo moest zonder buit op de vlucht 
slaan. Aan de overval heeft ze flink wat kneuzingen en blauwe plekken overgehouden. "Ik heb er een nacht niet van 
kunnen slapen."  
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