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LEUVEN HAGELAND

Authentieker kerstgebeuren door gebrek aan geïnteresseerden pas volgend jaar op de agenda

Schepencollege schrapt kerstmarkt Haacht
HAACHT

Het schepencollege van
Haacht heeft beslist om dit
jaar geen kerstmarkt te orga
niseren. Het vindt namelijk
geen concessiehouder om het
oude concept te vervangen
door een nieuw. De beslissing
stuit op veel kritiek.
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Het gemeentebestuur wilde al
een tijdje af van het oude concept
van de kerstmarkt, waarbij gewo
ne marktkramen werden aange
vuld met een aantal eet en
drankstandjes. Bedoeling was om
een authentieker kerstgebeuren
in het leven te roepen.
“Het aantal deelnemende ver
enigingen was sowieso beperkt”,
zegt schepen Nico Bogaerts
(Open VLD). “Bovendien waren
ook steeds minder marktkramers
geïnteresseerd. Ze klaagden vaak
dat ze amper iets verkochten en
waren dan ook vragende partij
om van de kerstmarkt iets speci
aals te maken. Zo hoopten ze an
dere bezoekers aan te trekken.”
Even leek de gemeente in haar
opzet te slagen, via een samen
werking met de organisatoren
van de ambachtelijke kerstmarkt
in Wakkerzeel.
“Het bleek echter net iets te kort
dag om voldoende standhouders
te verzamelen”, zegt Bogaerts, die
nu op volgend jaar mikt. “Wel is
een aantal interessante contac
ten gelegd. Begin volgend jaar
lanceren we ook een oproep aan
alle Haachtse verenigingen om
concessiehouder te worden voor
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De basketbalclub van Haacht, die ieder jaar trouw op post is met een standje, verliest nu een pak inkomsten.

de authentieke ambachtelijke
Haachtse Kerstmarkt 2016.”

NICO BOGAERTS
SCHEPEN (OPEN VLD)

”Steeds minder
marktkramers bleken
geïnteresseerd”

“Veel mensen komen naar de
kerstmarkt om hun vereniging te
steunen”, zegt gemeenteraadslid
Paul Jacobs (CD&V). “Variatie
mag, maar laat ons dan toch sa
menwerken met de lokale hande
laars en verenigingen.”

Minimale inbreng

Een van die verenigingen is bas
ketbalclub BBC Haacht, die ieder
Het gebrek aan een kerstmarkt jaar trouw present tekent op de
is volgens oppositiepartij CD&V kerstmarkt.
een streep door de rekening van “Om ons budget rond te krijgen,
heel wat lokale handelaars en organiseren we ieder jaar heel
verenigingen, die op de inkom wat activiteiten”, zegt Rudy Van
sten rekenden.
Meerbeeck. “Door het wegvallen

van de kerstmarkt zien we een
mooi spaarpotje aan ons voorbij
gaan.”
Ook voormalig organisator Wil
fried Vande Weyer uit stevige
kritiek op de beslissing. “Dertig
jaar lang hebben we de kerst
markt op een succesvolle manier
op poten gezet”, zegt hij. “Dat ons
concept van tafel is geveegd, is
onaanvaardbaar. Er is immers
nooit een onderlinge evaluatie
geweest. Bovendien vormde de
kerstmarkt voor heel wat vereni
gingen en handelaars een piek
dag. Daartegenover stond een mi
nimale financiële inbreng van de
deelnemers.”

Politie en scholen zoeken
naar drugs bij leerlingen

Terreurdreiging: evenementen
gaan door met meer politie

OVERIJSE

REGIO

De politie van Overijse heeft
maandagochtend een grote
drugscontrole gehouden in
de secundaire scholen GITO
en het SintMartinuscollege.
Met een drugshond zakte de poli
tie van de zone Druivenstreek
maandagochtend af naar het Ge
meentelijke Instituut voor Tech
nisch Onderwijs (GITO) en het
SintMartinuscollege (SMO) in
Overijse. Bedoeling was om de
leerlingen van de tweede en derde
graad te controleren op het bezit
van drugs.
“De actie kadert in ons drugsbe
leidsplan en heeft een preventief
karakter”, zegt Dirk Dewinter, di
recteur van de tweede graad van
het SMO. “In zes klassen van de
tweede graad is de politie langsge
gaan. In een aantal gevallen rea
geerde de drugshond. Na controle
bleken de betrokken leerlingen

geen drugs op zak te hebben.”
Ook in de derde graad moesten
enkele jongeren de zakken leeg
maken. In het GITO is een jongen
betrapt met een gebruikershoe
veelheid cannabis op zak.
“Hij gaat een passende begelei
ding volgen”, zegt directrice Sonia
Parent. “We willen hem zeker niet
van school sturen.”
De directies van het GITO en
SMO onderstrepen het belang van
de samenwerking tussen de
school, de politie en ouders. “We
zijn ons bewust van de problema
tiek, die overal in Vlaanderen aan
wezig is”, zegt Dewinter. “Ik daag
elke school uit die zegt dat er geen
probleem is. Met zo’n actie willen
we vooral de vele indianenverha
len toetsen aan de realiteit.”
Binnenkort volgt een evaluatie
van de controle. Na afloop kregen
de directies naar eigen zeggen lo
vende commentaren van heel wat
ouders. (atb)

In Leuven en het Hageland
zijn voorlopig geen evene
menten afgelast wegens de
terreurdreiging. De politie
neemt wel extra maatregelen.
“We zijn zichtbaar aanwezig in de
Leuvense straten en op evenemen
ten”, luidt het bij de politie. “We be
kijken samen met de organisatoren
of bijkomende maatregelen nodig
zijn.” De Leuvense politie riep gis
teren ook alle burgers op om extra
waakzaam te zijn en verdachte si
tuaties onmiddellijk te melden.
“Het provinciebestuur heeft ons
gevraagd om alle evenementen te
melden, zodat het die in kaart kan
brengen”, zegt burgemeester van
Tienen Katrien Partyka (CD&V).
“Ons politiekorps heeft maatrege
len genomen om de veiligheid te
verbeteren.”
In ScherpenheuvelZichem en
Diest krijgen alle verenigingen een

brief in de bus met de vraag om ex
tra waakzaam te zijn. In het cen
trum, bij het asielcentrum, komen
extra politiepatrouilles.
De politiezone Hageland neemt
voorlopig geen extra maatregelen
voor evenementen. “We hebben
bijvoorbeeld geen stations die extra
aandacht nodig hebben”, zegt
korpschef Luc Liboton. “Onze
mensen gaan wel niet naar buiten
zonder een kogelvrije vest en zijn
altijd gewapend. Ook in onze kan
toren is de waakzaamheid hoger
dan normaal.”
Burgemeester van Glabbeek Peter
Reekmans (Dorpspartij) heeft wel
een punt rond eventuele vluchte
lingen op de agenda van het politie
college geplaatst. “Ik wil dat ze een
bezoekje van de wijkagent krijgen,
die hen welkom heet”, zegt Reek
mans. “Zo komen we ook meteen te
weten wie die mensen zijn. We
moeten weten wie waar woont in
onze zone.” (vrs, atb, bbb, hns)

