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Gemeente vangt Oekraïense vluchtelingen op 
De gemeente en het OCMW vangen vluchtelingen uit 
Oekraïne op. ‘Het aantal varieert. Volgens de laatste 
gegevens zijn er 72 vluchtelingen in Wemmel’, zegt 
burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). ‘De 
meeste worden bij families opgevangen, maar ook de 
gemeente en het OCMW stellen woningen ter beschik-
king. Zo zijn er acht flats in de Residentie voor hen ter 
beschikking. We voorzien ook twee appartementen 
om extra mensen op te vangen. Er zijn weinig of geen 
problemen met de opvang, ook niet bij de families. Wel 
is het een hele opdracht om voldoende plaatsen te 
vinden in onze scholen. Die zitten allemaal eivol, maar 
we werken aan oplossingen. De vluchtelingen die hier 
verblijven, zijn meestal jonge moeders met kinderen, 
oudere mannen of mannen met een handicap.’ 

Inmiddels wordt het vaccinatiecentrum Zijp ook 
ingericht als zorgpunt voor Oekraïense vluchtelingen. 
‘In Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Wemmel, Meise 
en Londerzeel, die allen tot de ELZ Grimbergen (eer-
stelijnszone) behoren, zijn er momenteel naar schat-
ting zo’n 350 tot 400 Oekraïense vluchtelingen’, zegt 
Armand Hermans van het ELZ. ‘Ze worden opgevan-

gen door particulieren of door gemeentelijke of 
andere initiatieven. Ze hebben echter niet altijd de 
nodige basisvaccinaties zoals bijvoorbeeld tegen polio, 
mazelen en rodehond. Het is ook niet zeker of ze een 
coronavaccin kregen.’

Volgens de Vlaamse overheid is Oekraïne het enige 
land in Europa waar er nog polio circuleert en in 2019 
kende Oekraïne een uitbraak van mazelen met 57.000 
besmettingen. Ook difterie en tetanus komen er voor 
en de vaccinatiegraad tegen covid-19 is er een pak 
lager dan bij ons. Een derde van de bevolking is volledig 
gevaccineerd, 1,5 % heeft een boosterprik gekregen.

‘In het belang van henzelf en van de Belgische bevol-
king worden daarom medische dossiers opgestart’, 
vertelt Hermans. ‘Mensen zijn niet verplicht, maar 
worden toch aangeraden. De Huisartsenkring Harno 
(Noordrand) zal de bezoeken in het zorgpunt organi-
seren. Er wordt zowel preventief als curatief gewerkt. 
Er volgen voor de Oekraïense vluchtelingen drie 
vrijwillige bezoeken: een intakegesprek en twee opvol-
gingen voor hun medisch dossier.’ (JH)
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Fietsvoetpad of voetfietspad? 
Tegen eind mei moet het nieuwe fietspad op het 
voetpad langs beide zijden van de Limburg Stirum-
laan een feit zijn. Op de gemeenteraad kwamen er 
vanuit de oppositie nogal wat vragen. Zo is het 
fietspad hobbelig en zijn er putten in de asfalt. ‘Het 
gaat om een tijdelijke oplossing’, reageert schepen 
van Grondgebiedszaken Raf De Visscher (LB 
Wemmel). ‘We zijn ons van de gevaarlijke situatie 
voor de zwakke weggebruiker bewust. De Limburg 
Stirumlaan wordt heraangelegd vanaf 2025. 
Zo lang wilden we niet wachten om een veiligere 
oplossing voor fietsers aan te bieden. Qua 
prijs-kwaliteit is dit aanvaardbaar in afwachting 
van de definitieve heraanleg van de laan.’ 

‘Dat het fietspad wat hobbelig is, heeft te maken 
met het reliëf van het voetpad dat we moeten 
volgen’, legt burgemeester Walter Vansteenkiste 
(LB Wemmel) uit. ‘Dat moet omdat er anders een 
te hoge rand zou zijn, waarover fietsers zouden 
kunnen vallen. Na de belijning en de fietssugges-
tiestroken die in het Brabants Dal en op het stukje 
van de Steenweg op Brussel in het verlengde van 
de Limburg Stirumlaan worden getrokken, zullen 
de verkeersborden worden geplaatst. Dan is het 
officieel een fietspad.’ (JH)
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Telex
• Bruisend Wemmel is definitief gestopt 

met zijn activiteiten. ‘Corona heeft het 
afscheid wat uitgesteld’, meldt de 
vereniging die in het najaar van 2002 
als jongere afdeling van Pasar startte 
met ‘net dat ietsje meer activiteiten’. 
‘Meer dan vijftien jaar organiseerden 
we een waaier aan activiteiten. Het 
saldo in de kas, een kleine 1.500 euro, 
schonken we aan De Raster, een vzw 
voor begeleid wonen. Het was fantas-
tisch om een gevarieerd publiek al die 
jaren te laten genieten van ons divers 
programma, bedankt daarvoor.’ 

• Eind dit jaar zouden de werken aan de 
nieuwbouw van de bibliotheek en de 
sociale campus zijn afgerond. Daarna 
starten de werken voor de heraanleg 
van het park aan de Residentie. 

• Burgemeester Walter Vansteenkiste 
(LB Wemmel) gaf vier krantenwinkels 
een negatief advies voor het aanbieden 
van kansspelen. Eén van de criteria om 
een goedkeuring te krijgen is dat de 
winkels minstens tweehonderd ver-
schillende tijdschriften en magazines 
in huis moeten hebben. Nu moet de 
kansspelcommissie beslissen of de 
krantenwinkels kansspelen mogen 
blijven aanbieden. 

• Wemmel koopt mobiele skatetoestellen 
aan voor 90.000 euro. Die worden 
tijdens de schoolvakanties gebruikt op 
verschillende locaties in de gemeente. 
Ze kunnen ook in een doodlopende 
speelstraat worden geplaatst of op een 
schoolfeest.

• In de Frans Robbrechtsstraat, Parklaan, 
Jagersweg, Bruyndonckxstraat en Hugo 
Verrieststraat worden zebrapaden 
aangelegd. 

• Wemmel organiseert op zondag 5 juni 
van 8 tot 18 uur de Dag van de Markt 
met ’s morgens koffiekoeken en koffie 
en ’s middags paëlla. De bezoekers 
krijgen een attentie. Op deze dag wordt 

er ook een inzamelactie van niet-bederf- 
bare voeding en hygiëneproducten 
georganiseerd ten voordele van Oekraïne. 

• Op de nationale feestdag wordt er een 
feestelijk moment georganiseerd aan 
het gemeentehuis. Na de speech 
worden de inwoners getrakteerd op 
een barbecue met broodjes en een 
drankje. 

• Tijdens de lenteschoonmaak, die de 
gemeente organiseerde, werden er 
door vrijwilligers ongeveer vijftig 
zwerfvuilzakken opgehaald. Gemid-
deld bevat een zak ongeveer zeven kilo-
gram afval. Er werd dus zo’n 350 
kilogram zwerfvuil opgeruimd.

• In april organiseerde de politiezone 
Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel 
(AMOW) een eerste fietsdiefstalpreven-
tiemaand. Tijdens deze maand hield de 
politie op verschillende locaties grave-
ringsacties. In totaal zijn er 270 fietsen 
gegraveerd. Wie er niet bij kon zijn en 
zijn fiets toch wil laten graveren, kan 
dit gratis laten doen op het hoofdcom-
missariaat. Een afspraak is nodig 

 door een e-mail te sturen naar  
dorien.denijs@police.belgium.eu.

• De gemeenteraad steunt de open brief 
van alle politiezones uit Halle-Vilvoorde 
om het nijpend personeelstekort aan te 
klagen. De gemeenten en politiezones 
vragen de minister van Binnenlandse 
Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om 
actie te ondernemen.

• Vrijdag 22 april werd de nieuwe Markt 
feestelijk ingehuldigd en dat lokte een 
massa volk. In samenwerking met de 
lokale handelaars organiseerde de 
gemeente een feest. De heraanleg van 
de Markt kostte 604.000 euro.

• De gemeenteraad keurde een fietspolicy 
goed voor het gemeentepersoneel. 
Daarmee wil de gemeente het perso-
neel stimuleren om met de fiets of 
e-bike naar het werk te komen. (JH)

I N F O R M AT I E

uit de gemeente

Wemmel liever bij 
een andere sociale 
woonmaatschappij
De gemeenteraad keurde de toetreding tot 
de nieuwe Woonmaatschappij Halle-Vilvoorde- 
Midden onder voorbehoud goed. ‘We vragen 
aan Vlaams minister van Wonen Matthias 
Diependaele (N-VA) om het werkingsgebied 
te wijzigen’, zegt burgemeester Walter 
Vansteenkiste (LB Wemmel). ‘We zouden 
samen in een regio vallen met het Pajotten-
land, maar daar wordt men met een heel 
andere problematiek geconfronteerd. Wem-
mel heeft een wachtlijst met meer dan 1.000 
dossiers van kandidaten die hier willen 
wonen. Hier zijn we al lang gestart met de 
verhuur van sociale woningen; in het Pajot-
tenland zitten ze vaak nog in de beginfase. 
Initieel was er een sociale woonmaatschappij 
voorzien voor de zone Asse, Merchtem, 
Opwijk, Wemmel (AMOW), Ternat, Affligem, 
Roosdaal, Liedekerke (TARL) en Dilbeek. 
TARL wil meegaan met het Pajottenland. Wij 
opteren voor een zone met de partners van 
AMOW en Dilbeek. We vragen de minister 
om deze piste te onderzoeken, want het 
sociaal weefsel tussen onze gemeenten en 
dat van het Pajottenland verschilt enorm.’ 
(JH)
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C edric Baelemans woont zestien 
jaar op de Keiberg in Wemmel, 
samen met zijn vrouw en twee 

dochters. Overdag werkt hij op de 
IT-afdeling van Proximus, en ook buiten 
zijn werkuren is hij met technologie, 
elektronica en communicatie bezig. Als 
radioamateur is hij voorzitter van de 
Radioclub Grimbergen, die elke zondag 
samenkomt op Sterrenwacht Mira. 
Thuis heeft hij een ruimte met een 
radiozender, een zogenaamde shack.

‘Het begon met mijn interesse voor 
elektronica. Toen ik tiener was, vees ik 
met een vriend van alles uit elkaar om te 
kijken hoe het in elkaar zat. In een boek 
uit de bibliotheek las ik iets over radioa-
mateurisme. Je had daar toen een 
vergunning voor nodig en dat was als 
tiener niet haalbaar. Tot later tijdens een 
scoutskamp een radioamateur zijn 
tentje opsloeg op ons terrein. Op zijn 
jeep had die een uitschuifbare mast met 

M E N S E N

met een passie

Cedric Baelemans is radioamateur

Signalen van over 
de hele wereld
Wemmelaar Cedric Baelemans is radioamateur. Niet 
iemand die plaatjes draait voor het lokale radiostation. 
Wel iemand die radiogolven wereldwijd uitzendt en op-
vangt. Daarvoor trok hij recent zelfs naar Spitsbergen.
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een draadantenne. Ik was verkocht en 
heb door zelfstudie mijn vergunning 
behaald.’
 
Wat is radioamateurisme? 
‘Het bestaat al sinds Marconi eind 
negentiende eeuw experimenteerde met 
radiogolven. Vandaag is communicatie 
via radiosignalen overal, al beseffen veel 
mensen niet dat hun gsm, hun babyfoon 
of de afstandsbediening van hun auto 
met radiosignalen werkt.’ 

‘Een radiogolf is een elektromagnetische 
golf die ontstaat uit een continue 
wisselwerking tussen elektriciteit en 
magnetisme. Radioamateurs willen 
begrijpen hoe je op zo’n golf je stem kan 
laten meereizen, hoe het komt dat je 
met een walkietalkie maar vijfhonderd 
meter ver geraakt en wij met onze 
radiosignalen aan de andere kant van de 
wereld, of waarom een radiocontact op 
dit moment niet tot stand kan komen en 

deze nacht bijvoorbeeld wel. Dat heeft 
te maken met de elektronica waarmee je 
een radiogolf maakt, maar ook met de 
antennes waarmee je de golf bundelt, en 
met factoren zoals het ruimteweer en 
de zonneactiviteit die de verspreiding 
van radiogolven beïnvloeden.’

De romantiek van  
radiogolven
Naast die technische kant is er ook een 
romantische kant aan het uitsturen en 
ontvangen van radiogolven. ‘Op de club 
komen we vooral samen om ervaringen 
en tips uit te wisselen. De meesten 
hebben thuis hun radiostation met een 
antennemast in de tuin waarmee ze 
contact maken met andere radioama-
teurs. In het eerste weekend van sep-
tember is er een internationale zenddag, 
met zowel een noodoefening als een 
wedstrijd. De noodoefening simuleert 
een situatie waarbij er geen elektriciteit, 
geen telefoonnetwerk en geen internet 
meer is, en je volledig stand alone 
radiocontact moet maken. Tijdens de 
wedstrijd maken de deelnemers zo veel 
mogelijk radiocontacten op 24 uur.’
Voor radioamateurs is het een uitdaging 
om tijdens hun carrière met zoveel 
mogelijk plaatsen ter wereld in contact 
te komen. ‘Radioamateurs hanteren een 
lijst van 340 landen en overzeese 
gebieden, gerangschikt volgens zeld-
zaamheid. Daarin staat een land als 
België dat je elke dag kan horen ergens 
onderaan, terwijl Noord-Korea helemaal 
bovenaan staat, met verder in de top 
vijftig vooral eilanden waar radioama-
teurs naartoe moeten gaan opdat 
andere radioamateurs er verbinding 
mee zouden kunnen leggen. Daarom 
gaan we elk jaar met de club op expedi-
tie naar landen of eilanden als Liechten-
stein, Albanië, Jersey, Guernsey, Isle of 
Man en de Faröereilanden. In april van 
dit jaar zijn we naar Spitsbergen getrok-
ken, dat op plaats 200 staat.’

Primeur op Spitsbergen
De expeditie van veertien Belgische en 
één Nederlandse radioamateur naar 
Spitsbergen kreeg veel respons. ‘We 
konden daar terecht in een radioclub en 
hebben 24 uur per dag shiften gedraaid 
waardoor in totaal 33.000 internationa-
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le collega’s het signaal vanuit Spitsbergen hebben kunnen 
opvangen,’ vertelt Cedric. De Belgen waren ook goed voor een 
primeur. ‘We kregen de vraag om een signaal uit te zenden via 
de eerste geostationaire satelliet met een onderdeel voor 
radioamateurs die in 2018 gelanceerd werd door Qatar. Het 
was een unieke kans om daarmee vanuit Spitsbergen te 
experimenteren, al komt de satelliet er maar net boven de 
horizon en belemmeren bergen er het zicht naar het zuiden. 
Daarvoor hebben we met drie mensen op sneeuwscooters en 
onder gewapende begeleiding tegen ijsberen een extra expedi-
tie opgezet om op Kapp Linné een station op te bouwen. Dat is 
ons gelukt en zo hebben we 1.300 radioverbindingen gereali-
seerd via de satelliet, waaronder één van de verste ooit, omdat 
we de Zuidpoolbasis op 16.650 kilometer hebben bereikt.’

Zo heeft Cedric zelfs een gemoedelijk gesprekje kunnen 
voeren met een Duitser op de zuidpool, daar waar de radio-
contacten met de vele amateurs zich tijdens zulke expedities 
vaak beperken tot het uitwisselen van elkaars call signs (een 
identificatiecode die dient als roepnaam). Verder gebeurt het 
dat radioamateurs ingeschakeld worden of de communicatie 
kunnen volgen tijdens rampen zoals orkaan Katrina of de 
oorlog in Oekraïne. Als het dus ooit zover komt dat het inter-
net en alle telefooncommunicatie platligt, dan kunnen we altijd 
nog bij Cedric terecht.

Michaël Bellon
www.radioclubgrimbergen.be

Signaux du monde entier
Cedric Baelemans est un radioamateur. Pas quelqu’un qui 
joue des disques pour la station de radio locale, mais 
quelqu’un qui envoie et reçoit des ondes radio du monde 
entier. Cedric vit au Keiberg à Wemmel depuis 16 ans, avec sa 
femme et ses deux filles. En tant que radioamateur, il est 
président du Radio Club Grimbergen. « Au club, nous nous 
réunissons principalement pour échanger des expériences et 
des conseils. La plupart d’entre nous ont leur station de radio 
à la maison avec un mât d’antenne dans le jardin avec lequel 
ils entrent en contact avec d’autres radioamateurs. Pour les 
radioamateurs, le défi consiste à établir un contact avec le 
plus grand nombre d’endroits possible dans le monde au 
cours de leur carrière. Les radioamateurs utilisent une liste 
de 340 pays et territoires d’outre-mer, classés par ordre de 
rareté. Dans cette liste, un pays comme la Belgique se trouve 
en bas de la liste, tandis que la Corée du Nord est tout en 
haut. Dans les cinquante premiers, ce sont principalement 
des îles vers lesquelles les radioamateurs doivent se rendre 
pour que d’autres radio-amateurs puissent établir le contact. 
C’est pourquoi nous partons chaque année en expédition 
dans des pays ou des îles avec le club. En avril, nous sommes 
allés au Svalbard, qui est à la 200ème place. »

FR

van vrijdag 19 tot maandag 22 augustus
Jaarmarkt Wemmel
MUZIEK, FAMILIE

Jaarmarkt op volle kracht
Na de afgelasting in 2020 en de bescheiden editie vorig jaar, 
is de Wemmelse Jaarmarkt nu terug op volle kracht. Het 
zwaartepunt ligt zoals altijd op maandag, maar al vanaf 
vrijdag zijn er waarschijnlijk activiteiten in de vierhoek tussen 
kasteel, kerk, markt en Square Faymonville.

Bij het ter perse gaan van deze tekst lag het programma van 
de Jaarmarkt nog niet helemaal vast. We spreken daarom in 
voorwaardelijke wijs. Wat wel zeker is, is dat de officiële 
Jaarmarkt (wanneer de dieren het beste van zichzelf geven) 
plaatsvindt op maandagochtend 22 augustus voor het 
gemeentehuis. Die dag zal er misschien ook randanimatie 
zijn. Zo zou er misschien op vrijdag 19 augustus al gegeten en 
gedanst kunnen worden in de tent voor het kasteel, en opent 
in GC de Zandloper in ieder geval een tentoonstelling van de 
Laermanskring. Zaterdag begint sportief, met vanaf 10 uur 
een demonstratietoernooi van verschillende karateclubs op 
uitnodiging van de Wemmelse club Shinkyokushin. En als 
alles goed gaat kan je op de middag zelf met ploegjes van vijf 
deelnemen aan de Run&Bike van Run4Fun en de Wielertoe-
ristenclub (WTC). Natuurlijk zijn er die dag ook drankstan-
den, en een barbecue van WTC behoort tot de mogelijkhe-
den. Zondag wordt ook een drukke dag met een 
wielerwedstrijd, een stratenloop en een KidsRun met hinder-
nissen door Run4Fun en Sportyfun, springkastelen, grime, 
ijsjes en aansluitend het Jaarmarktfestival. Dat dus dit jaar 
niet op maandag plaatsvindt, maar op zondag 21 augustus 
vanaf 16 uur begint met een act op kindermaat, daarna zal 
nog lokaal talent, een bekende artiest, een coverband en een 
deejay de tent platspelen. (MB)
info: Dienst Vrije Tijd & Welzijn (Wemmel): 02 462 03 90
vtw@wemmel.be 

van 4 tot 8 juli, van 11 tot 15 juli en van 23 tot 26 
augustus
Speelplein Kajuit
Speelplein (3 – 12 j)

Goed nieuws uit de speelpleinwerking in Wemmel. Wat vroeger 
Speelplein 3sje heette, heet nu Speelplein Kajuit. Na twee kennisma-
kingsdagen in Beverbos tijdens de paasvakantie organiseert de 
nieuwe, gemotiveerde ploeg monitoren drie weken speelpleinwer-
king in de zomervakantie. Je kind is welkom van 4 tot 8 juli, van 11 
tot 15 juli en van 23 tot 26 augustus. Kajuit is er voor kinderen van 3 
tot 12 jaar. Er zijn activiteiten van 9.30 tot 16.15 uur en er is opvang 
van 8 tot 18 uur. Je kan kiezen of je voor een halve dag, een dag of 
een hele week komt. Je neemt zelf een lunch mee, maar krijgt ook 
een koekje en een drankje. De nieuwe locatie is heel centraal 
gelegen, want het gaat om de oude Brantano-site aan de Kaas-
markt. Van daaruit zullen de kinderen ook veel georganiseerde 
uitstapjes doen, en op vrijdag is er een verkleeddag volgens een 
bepaald thema. Kajuit zoekt ook nog monitoren (vanaf 15 jaar) en 
hoofdmonitoren (vanaf 18 jaar). (MB)
info: kajuitwemmel@gmail.com
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woensdag 1 en 8 juni
Scrabble
Okra Wemmel
14 uur -  in het Auxilium
info: Marie-Danielle Rorsvort

donderdag 2 en donderdag 30 juni 
Fietstochten
Natuurpunt Wemmel
19 uur - Start: aan de Zandloper, Kaasmarkt 75
We fietsen  25 à 35 km aan +/-15 km/u 
Geen wielertoeristentempo maar ook geen 
slakkengangetje. Je rijdt mee op eigen verant-
woordelijkheid, een fiets in goede staat is nodig. 
Elektrische fietsen zijn welkom, maar ze bepalen 
niet het tempo.
volgende data: 07/07 - 14/07 – 21/07 – 28/07 – 
04/08  - 25/08 
info: jefgeelen2@gmail.com, 0497 28 58 60

donderdag 2 en 30 juni
Ledenbijeenkomst
Okra Wemmel
14.30 uur – in het SKC
info: Luc De Ridder, 0475 30 98 45

vrijdag 3 en 17 juni
Kaarten
Okra Wemmel
14 uur – in het Auxilium
info: Madeleine De Visscher, 02 460 24 88

maandag 6 en 20 juni
Wandelen
Okra Wemmel
14 uur -  aan de Zandloper, Kaasmarkt 75
info: Jos Vergauwen, 0476 72 97 31 of 
Jan Fieremans, 0474 78 42 88

woensdag 8 juni 
Ontspanningsnamiddag Senioren
Senioren Wemmel
van 15 tot 18 uur - Zaal SKC Wemmel 
prijs: 3,5 euro 
Iedereen is uitgenodigd om gezellig samen te 
babbelen, om iets te drinken en een dansje te 
wagen.
info: Jacqueline Moreau, 0498 577821 of 
jean-bosmans@telenet.be 

donderdag 9 juni 
Wandelen 
Natuurpunt Wemmel 
20 uur tot 21.30 uur – Sint-Jan de Doperkerk, 
Kasteelstraat, Ossel 
Een rustige avondwandeling door de mooie 
natuur rond Ossel. 
info: pauldesmet123@hotmail.com,
 jefgeelen2@gmail.com 

donderdag 9 en 16 juni
Petanque
Okra Wemmel
14 uur – aan het Auxilium
info: Madeleine De Visscher, 02 460 24 88

zaterdag 11 juni 
Viering 85 jaar Davidsfonds 
Davidsfonds Wemmel-
Relegem-Hamme
14.30 uur – GC de Zandloper
We vieren 85 jaar Davidsfonds Wemmel-Rele-
gem-Hamme en 50 jaar voorzitterschap van 
Marcel De Doncker. Feestviering samen met alle 
Davidsfondsleden, burgemeester en schepencol-
lege, bestuursleden en afgevaardigden NCRW. 
Een academische zitting wordt gevolgd door een 
receptie (op uitnodiging). Met medewerking van 
het teken- en schilderatelier en fotoclub de 
Korrel. 

zondag 12 juni 
Geleide wandeling Plantentuin 
Meise
Natuurpunt Wemmel
14.10 uur - Start aan de hoofdingang van de 
Plantentuin 
Gegidste wandeling (1.30 uur): De Lente. Gratis 
drankje vanwege Natuurpunt Wemmel. Max. 
aantal deelnemers is 25. Voorrang voor leden. 
Gratis voor leden die in Wemmel wonen (ID-kaart 
is nodig). De andere leden betalen de toegangs-
prijs aan de kassa. Niet-leden Wemmelaars: 5 
euro. 
info en verplicht inschrijven tot 4 juni: paul-
desmet123@hotmail.com, jefgeelen2@gmail.com 

vrijdag 17 juni 
Vernissage – Kristof Verbrugghe
Fotoclub De Korrel 
19.30 uur – WZC Hestia, Zijp 20 
Onze derde fotograaf, Wemmelaar Kristof 
Verbrugghe - o.a. huisfotograaf de Zandloper - 
laat jou zijn foto’s bewonderen. Ruim tien jaar 
geleden kreeg de fotografiemicrobe hem te 
pakken. Al snel sloot hij zich bij fotoclub De Korrel 
aan. Eerst schuchter, later met wat meer zelfver-
trouwen. Zijn interessegebied is uitgebreid: 
natuur, landschappen, architectuur, light painting, 
macro, concerten … en astro-fotografie of het 
fotograferen van de nachthemel. Vernissage om 
19.30 in aanwezigheid van burgemeester Walter 
Vansteenkiste. De tentoonstelling is dagelijks te 
bezoeken van 17 juni tot 7 oktober van 13 tot 18 
uur (openingsuren van het cafetaria). Gelieve de 
coronaregels te respecteren. 

vrijdag 17, zaterdag 18, 
zondag 19 en maandag 20 juni
Relegemse dorpsfeesten
Organisatiecomité Relegemse 
dorpsfeesten
vrijdag t.e.m. maandag - Dorpsstraat, Relegem
vrijdag 17 juni (vanaf 17 uur): loopwedstrijd, 
kaartwedstrijd, dansavond met BUMP en after-
party met DJ Soundmixer
zaterdag 18 juni: meetschieten, wandelzoektocht, 
dansavond met optredens (Gunter Neefs, Belle 
Perez, 2 Fabiola en DJ Pat Krimson
zondag 19 juni: ontbijt, eucharistieviering, 
tractors en oldtimers, BBQ, wandelzoektocht, 
familienamiddag met kindershow, wielertijdrit
maandag 20 juni (van 14 tot 18 uur):
seniorenfeest met de Amigo’s 
info: www.relegemsedorpsfeesten.be 

dinsdag 21 juni 
Kaartnamiddag
Senioren Wemmel
14 uur - Café Ossel Star
Samen een gezellig kaartje leggen in een
ontspannen sfeer.
gratis
info: Jacqueline Moreau, 0498 577821, 
jean-bosmans@telenet.be
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zondag 3 juli 
Vlaanderen Feest 
11-juli viering
NCRW (Nederlandstalige 
Culturele Raad Wemmel) 
i.s.m. GC de Zandloper
vanaf 14.30 uur –  binnenkoer, 
GC de Zandloper

van maandag 4 tot 
vrijdag 8 juli
Freerunningkamp
Vzw SportyFun
van 8 tot 17 uur – in GBS Wemmel
In de voormiddag krijgen de deelnemers 
een initiatie parcours/freerunning. In de 
namiddag beleef je veel plezier aan de 
verschillende sportieve activiteiten 
die op het programma staan.
prijs: 110 euro
info: www.sportyfun.be, 0477814783

van maandag 8 tot 
vrijdag 12 augustus 
Mountainbikekamp
Vzw SportyFun
van 8 tot 17 uur – in GBS Wemmel
In de voormiddag toeren onze deelnemers 
rond in de bossen van en rond Wemmel. In 
de namiddag beleven ze veel plezier aan de 
verschillende sporten waarvan ze zullen 
proeven.
prijs: 110 euro
info: www.sportyfun.be, 0477814783

van dinsdag 16 tot vrijdag 19 
augustus 
Skatekamp
Vzw SportyFun
van 8 tot 17 uur – in GBS Wemmel
In de voormiddag krijgen de kinderen na 
een speelse opwarming 2 uur skateboardi-
nitiatie. We bezoeken in de loop van de 
week zeker enkele keren het tijdelijke 
skatepark van Wemmel. In de namiddag 
zullen we plezier beleven met tal van andere 
sporten.
Voor kinderen uit het 3e, 4e, 5e en 6e 
leerjaar.
prijs: 120 euro
info: www.sportyfun.be, 0477814783

van woensdag 1 juni 
t.e.m. zondag 4 
september
Marilyn De Smet 
MATRA II
EXPO

Verwondering en verwarring 
opwekken met de natuurele-
menten water en lucht. Dàt is 
wat Marilyn De Smet (°1984) in 
haar tentoonstelling Matra II laat 
zien. Ze legt woeste wateren stil 
en laat subtiele schakeringen 
spreken. 
Open van maandag tot zaterdag 
van 9 tot 20 uur en zondag van 
11 tot 15 uur
Niet open op feestdagen. 
In samenwerking met Fotogra-
fiecircuit Vlaanderen
gratis

dinsdag 7 juni  
Nick Balthazar
klimaatbetoog
LEZING

20 uur – GC de Muze van Meise
De klimaatcrisis is zonder twijfel 
de grootste ramp die de 
mensheid ooit heeft bedreigd. 
Toch leek de wereld er niet van 
wakker te liggen. Tot jongeren 
de wekker lieten afgaan. In deze 
interactieve lezing probeert 
film- en televisiemaker en 
klimaatactivist Nic Balthazar uit 
te leggen waarom hij zich al zo 
lang zoveel zorgen maakt.
De opbrengst van deze lezing 
gaat naar een lokaal natuur- 
project.
tickets: 5 euro (kassa en vvk)

zondag 19 juni 
Zefiro Torna en 
SEADS network 
PAST >I ORALE 
KLASSIEK

21 uur - Plantentuin Meise
GC de Muze van Meise en Cc 
Strombeek slaan de handen in 
elkaar om de zomer in te vliegen 
met een bijzonder concert. We 
verwelkomen het publiek 
rondom de Balatkas in Planten-
tuin Meise om te genieten van 
de transdisciplinaire voorstelling 
PAST >I ORALE, die Zefiro Torna 
samen met SEADS ontwikkelde. 
De voorstelling slaat een 
muzikale brug tussen Beethoven 
en thema’s als natuur versus 
mens, maatschappij en weten-
schap.
tickets: 17 euro (kassa en vvk)

maandag 4 t.e.m. 
vrijdag 8 juli
Stage Nederlands 
oefenen: Reis door de 
tijd – i.s.m. De Horizon
voor kinderen van 4 tot 
9 jaar 
NEDERLANDS OEFENEN

van 9 uur tot 16 uur – GC de 
Zandloper
Ben jij een tijdreiziger die van 
avontuur houdt? We reizen door 
de tijd. We ontmoeten dinosau-
russen, ridders en piraten. Hoe 
zou het zijn om als prins en 
prinses te leven in de Middeleeu-
wen? We reizen niet alleen terug 
in de tijd maar vliegen ook 
vooruit. 
Reis jij met ons mee?
groep 1 (4-6 jaar) is volzet, schrijf 
je in op de wachtlijst.
Voor groep 2 (7-9 jaar) zijn er 
nog tickets.
tickets: 95 euro (1e kind)
80 euro (vanaf 2e kind) 

zondag 3 juli 
Vlaams feest
NCRW i.s.m. GC de Zandloper

Twee jaar stak corona stokken in de wielen maar het 
Vlaams Feest is terug. De Nederlandstalige Culturele 
Raad Wemmel (NCRW) wordt 50 jaar en dat vieren we 
graag samen met jou.
We voorzien een gevarieerd programma
Het wandelen en fietsen: start om 14.30 uur
Wandelen: 7 km
Fietsen: +- 20 km
Muziek vanaf 17 uur 
BBQ vanaf 18 uur 
De muzikale omkadering wordt verzorgd door de 
groep PassePartoe, de barbecue wordt verzorgd door 
de Cultuur Bar-Bar. 
prijs: wie op voorhand inschrijft en betaalt voor de 
BBQ , geniet mee en krijgt een korting van 4 euro. Op 
voorhand inschrijven: 16 euro, ter plaatse betalen: 20 
euro
info: vanaf 14.30 uur – binnenkoer GC de Zandloper, 
Kaasmarkt 75 • Mail ons ten laatste tegen 20 juni naar 
vlaamsfeestwemmel@gmail.com en je krijgt alle 
informatie om je bestelling en betaling uit te voeren.

TICKETS EN INFO 
GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel • 
info@dezandloper.be , tel. 02 460 73 24, www.dezandloper.be
OPENINGSUREN: ma van 9 tot 12 uur, di, wo, do, vr van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Tijdens 
schoolvakanties zijn we tot 16 uur open. Tijdens het weekend is het onthaal gesloten.
ZOMERSLUITING van zaterdag 9 juli t.e.m. zondag 7 augustus.
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in het buitenland

‘Ko Samui is na Phuket het meest toeris-
tische eiland van Thailand’, weet Alex 
Andries. ‘Hoewel, Phuket is niet echt een 
eiland meer, want er is een brug naar het 
vasteland aangelegd. Ko Samui ligt op 
anderhalf uur varen van het vasteland. 
Het toerisme is hier pas dertig jaar 
geleden op gang gekomen. Eerst met 
backpackers, later – toen het vliegveld 
werd aangelegd – ook met toeristen die 
voor de resorts komen.’

Lonely Planet
‘Ik heb van mijn achtste tot aan mijn 
vertrek in 1998 in Wemmel gewoond. Ik 
studeerde Toerisme. Nadat ik mijn 
diploma had behaald mocht ik als 
reisgids beginnen bij Best Tours. Mijn 
voorkeur was om in Zuid-Afrika te gaan 
gidsen maar ik werd naar Thailand 
gestuurd. Ik ben naar Thailand vertrok-
ken terwijl ik het land helemaal niet 
kende. Ik heb de reisgids van Lonely 
Planet gelezen, en na twee dagen 
opleiding in Bangkok mocht ik meteen 
een eerste groep toeristen rondleiden. 
Na zes maanden moest ik naar het eiland 
Samui. Het was de bedoeling dat ik er 
zes tot acht maanden zou blijven. Na een 
tijdje ontmoette ik er Thitima, op wie ik 
meteen verliefd werd. Ik wilde eigenlijk 

Als je zonder werk zit, moet je terugval-
len op je familie. Veel personeelsleden 
van de resorts zijn dus teruggekeerd 
naar het vasteland, om er te werken op 
de rijstvelden of de boerderijen van hun 
familie. Nu zijn de regels weer wat 
soepeler, en is toerisme weer mogelijk. 
We hebben van de coronaperiode 
gebruik gemaakt om te moderniseren 
en een nieuw zwembad aan te leggen.’

Reisvirus in de genen
Dat Alex in het buitenland zou belanden 
is geen verrassing. ‘Het reisvirus zit in 
mijn genen. Mijn vader (oud-burgemees-
ter Christian Andries, red.) is toen hij 18 
was twee jaar naar Australië geweest, 
mijn moeder Jane is een Engelse en 
heeft in Amerika gewoond. Toen ze pas 
getrouwd waren, hebben ze een aantal 
jaren in Congo gewoond. Daardoor 
hebben ze veel internationale vrienden, 
die af en toe bij ons thuis kwamen. Ik 
wilde van jongs af reizen zodra ik kon.’

Ondertussen woont Alex bijna 25 jaar op 
het eiland, met zijn vrouw en drie 
kinderen. ‘Het grootste verschil ligt in de 
kwaliteit van leven. In België zijn er heel 
veel wetten. Het is moeilijk om er out of 
the box te denken, er zijn zo veel struc-
turen en er wordt heel veel belang 
gehecht aan een diploma. Thailand is  
soms chaotisch, maar er is meer moge-
lijk. Het was voor mij heel makkelijk om 
me aan te passen aan het leven hier, 
omdat ik nogal open minded ben, en 
geïnteresseerd ben in andere culturen 
en manieren van samenleven.’

Het beeld dat veel Europeanen van 
Thailand hebben, klopt niet altijd. 
‘Mensen denken dat Thailand een arm 
land is, maar dat is niet zo. Bangkok is 
twintig keer moderner dan Brussel, met 
skytrains en superhoge wolkenkrabbers. 
Er zijn natuurlijk arme mensen en het 
verschil tussen arm en rijk is hier heel 
groot. Hier is geen grote middenklasse, 
zoals in België. Maar je hebt hier goede 
universiteiten, en je kunt heel comforta-
bel leven. Na twee jaar had ik al de klik 
gemaakt dat ik in Thailand zou blijven 
wonen. In het begin hou je nog alle 
opties open. Als je naar België terug-
komt, wil je de plekken bezoeken die je 
vroeger bezocht. Maar die cafés uit je 
studententijd, die bestaan na een tijdje 
niet meer. Of de sfeer en het publiek is 
veranderd. En ook je vrienden van 
vroeger veranderen. Uiteindelijk besef je 

Venster op de wereld: Alexander Andries
‘Mijn toekomst ligt in Thailand’

nog in andere landen gidsen, zoals in 
Mexico, maar ik was verliefd. Normaal 
mochten gidsen bij Best Tours maar één 
jaar op een bestemming blijven, ik bleef 
zeven seizoenen op Samui gidsen. Na 
twee jaar heeft mijn schoonvader ons 
voorgesteld om het guesthouse van de 
familie over te nemen. Dat was vrij klein 
en had enkele heel eenvoudige kamers. 
We hebben het overgenomen, maar ik 
bleef nog als gids werken, en mijn vrouw 
bleef in haar souvenirwinkel werken. Elk 
jaar deden we werkzaamheden in het 
huis, zodat het groter, luxueuzer en 
moderner werd.’

Uiteindelijk werd het guesthouse een 
heus resort, met 26 kamers, een zwem-
bad en een restaurant. Het kreeg de 
naam Zazen Boutique Resort & Spa. 
‘Zazen is Japans, en staat voor meditatie.’
Net zoals elders in de wereld hield het 
coronavirus de voorbije twee jaar ook 
Thailand in zijn greep. ‘We zijn al twee 
jaar dicht. Thailand is een van de streng-
ste landen ter wereld wat corona 
betreft. Er was tot voor kort een ver-
plichte quarantaine van twee weken. 
Voor het toerisme is dat natuurlijk een 
heel lastige zaak. Bovendien bestaat hier 
geen werkloosheidsuitkering uit België. 

In 1998 werd de toen 25-jarige Alex Andries voor zijn werk 
als reisbegeleider naar Thailand gestuurd. Hij zou er één 
zomerseizoen blijven. Bijna een kwarteeuw later woont 
hij er nog steeds. Samen met zijn vrouw baat hij een 
vakantieresort uit op het eiland Ko Samui.
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« Mon passé est en Belgique, mon avenir 
est en Thaïlande »
En 1998, Alex Andries, alors âgé de 25 ans, a 
été envoyé en Thaïlande pour son travail de 
guide touristique. Il devait y rester pour une 
saison d’été. Près d’un quart de siècle plus 
tard, il y vit toujours. Avec sa femme, il dirige 
un centre de vacances sur l’île de Ko Samui. « 
J’ai vécu à Wemmel de l’âge de huit ans 
jusqu’à mon départ en 1998. J’ai étudié le 
tourisme. Après avoir obtenu mon diplôme, 
j’ai pu commencer à travailler comme guide 
de voyage chez Best Tours. Je suis parti en 
Thaïlande sans connaître le pays. Après six 
mois, j’ai dû me rendre sur l’île de Samui. 
Après un certain temps, j’ai rencontré 
Thitima, dont je suis immédiatement tombé 
amoureux. Au bout de deux ans, mon beau-
père a proposé que nous reprenions la maison 
d’hôtes familiale. Elle était assez petite et 
présentait quelques chambres très simples. 
Chaque année, nous avons fait des travaux 
dans la maison, pour qu’elle devienne plus 
grande, plus luxueuse et plus moderne. »

FR

M E N S E N

uit de stuurgroep

Guido Deschuymere
‘Altijd verbonden geweest met de Zandloper’
De Stuurgroep van de Zandloper laat 
het gemeenschapscentrum bruisen. 
Maar wie zijn de leden ervan en waarom 
doen ze graag wat ze doen? We laten 
elke maand een lid van de Stuurgroep 
aan het woord. Dit keer Guido  
Deschuymere (71).
Guido woont sinds 1978 in Wemmel, 
samen met zijn echtgenote Lieve  
Verbeeck. Zij is voorzitter van de Neder-
landstalige Culturele Raad van Wemmel 
(NCRW). ‘We zijn inmiddels 50 jaar 
getrouwd. Ik heb tot mijn pensioen 
veertig jaar als financieel analist ge-
werkt, eerst voor de Kredietbank, later 
voor KBC op de hoofdzetel in Brussel’, 
vertelt Guido. ‘Ik ben zeer actief in het 
Wemmelse verenigingsleven. Bij de 
vroegere voetbalclub Vlug Op Wemmel 
(VO Wemmel) was ik afgevaardigde bij 
de jeugd. Ik ben ook een tiental jaar 
gemeenteraadslid voor de Volksunie 
geweest. Toen de Volksunie uiteenviel 
was ik nog medeoprichter van de 
Vlaamse Volkspartij (VVP).’ In 1983 was 
Guido erbij toen de Vlaamse Kring werd 
opgericht. ‘We organiseren nog altijd de 
11 juliviering en het Vlaams Feest.’

‘Ik ben altijd verbonden geweest met de 
Zandloper. Toen 35 jaar geleden het 
nieuwe gebouw in gebruik werd geno-
men, was er de bestuurscommissie. 
Ik zetelde daar in namens de Volksunie. 
Met de oprichting van vzw ‘de Rand’ 25 
jaar geleden, werd die commissie 
omgevormd naar de programmerings-
commissie en werden politieke manda-
ten niet combineerbaar als lid van die 
commissie. De naam werd gewijzigd in 
stuurgroep. We houden ons immers 
vooral bezig met verhuur- en perso-

neelsbeleid, logistiek, het verenigings- en 
gemeenschapsleven, raad geven aan de 
centrumverantwoordelijke, enzovoort.’ 
Guido heeft in de stuurgroep altijd 
gewaakt over de doelstelling van vzw ‘de 
Rand’. ‘Het kwam wel eens tot een 
discussie, maar dan hoorden we elkaars 
argumenten en dan kwamen we eruit. 
We kennen elkaars politieke mening, 
maar er is één en al respect. We probe-
ren overigens anderstaligen naar de 
Zandloper te krijgen, bijvoorbeeld via 
een anderstalige populaire film. Dat is 
niet gemakkelijk, maar we blijven probe-
ren. We staan open voor iedereen.’ 

Engageren 
Guido merkt op dat het verengingsleven 
verandert. ‘Daar moeten we oog voor 
hebben in de stuurgroep. Het wordt 
moeilijker om jonge mensen te vinden 
die zich binnen verenigingen willen 
engageren voor een heel werkingsjaar. 
Jonge mensen hebben nood aan éénma-
lige activiteiten, denk bijvoorbeeld aan 
Wemmel’s Got Talent. Die ondersteu-
nen, zal meer en meer een taak vanuit 
de Zandloper worden. Al zijn er natuur-
lijk de 47 door de NCRW erkende 
verenigingen in de werking van de 
Zandloper. Die ondersteuning blijft 
uiteraard bestaan. In september is er 
een hele week feest voor de viering van
50 jaar NCRW, 35 jaar Zandloper in een 
nieuw gebouw en 25 jaar vzw ‘de Rand’. 
We moedigen verenigingen aan om 
zichzelf dan in de kijker te zetten, zodat 
ze hun werking opnieuw op de rails 
kunnen zetten.’

Joris Herpol 
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dat je wel een verleden in België hebt, maar 
dat je toekomst ergens anders ligt. In mijn 
geval in Thailand. Het is hier niet slecht om 
te wonen. De zon schijnt meestal, het is hier 
warm. En de mensen zijn hier ontzettend 
vriendelijk. Wanneer je in België ‘dag’ zegt 
tegen een onbekende, bekijken ze je alsof je 
gek bent. Thailand staat bekend als ‘het land 
van de glimlach’. Zelfs de armste mensen zijn 
goedgezind en altijd vriendelijk.’

Terug naar de kust
Alex keert normaal drie keer per jaar terug 
naar Europa. ‘Het mooiste plekje in Wemmel 
is voor mij het Beverbos. Vroeger ging ik er 
altijd lopen. Er is de laatste jaren veel in 
gewerkt, het is er heel mooi geworden.’

‘Wat ik het meest mis, is de Noordzee. Een 
garnaalkroket, of eigenlijk eender welk 
visgerecht. Je hebt hier ook visgerechten, 
maar vissen uit warm water hebben door-
gaans minder smaak. Ik mis niet alleen het 
eten van de kust, ik mis ook de sfeer die er 
heerst. De quistaxen (grote gocarts) op de 
dijk, de tavernes met wafels en pannenkoe-
ken. De stranden in Thailand zijn mooier, 
maar de sfeer van de Belgische kust vind je 
nergens anders. Als ik in België ben, probeer 
ik altijd minstens een dag naar de zee te 
gaan.’

Wim Troch 
Contact opnemen met Alex kan via 
alexander@samuizazen.com.
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rand-nieuws

Politieagent wordt stilaan een knelpuntberoep. Niet alleen 
bij de federale gerechtelijke politie is er een capaciteits- 
probleem, ook zowat alle lokale politiezones in Halle-
Vilvoorde zoeken personeel. Ook in de faciliteitengemeenten. 

I n het voorjaar schreven alle dertien 
korpschefs van de politiezones uit 
het arrondissement Halle-Vilvoorde 

een open brief aan minister van Binnen-
landse Zaken Annelies Verlinden 
(CD&V). Aanleiding is het personeelsge-
brek waar de politiezones in de Rand 
mee te kampen hebben. In een eerste 
verkennend gesprek luisterde minister 
Verlinden naar de verzuchtingen van de 
korpschefs en de burgemeesters, die 
aangeven dat de opdrachten en de 
dienstverlening van hun korpsen in het 
gedrang komen. Noodoproepen worden 
beantwoord, maar de interventiedien-
sten, verkeersdiensten en de wijkwer-
king raken onderbemand. Ook steeds 
meer preventietaken moeten afge-
bouwd worden. Veel korpschefs zien in 
de nabijheid van het Brussels Gewest, 
waar agenten extra premies krijgen, een 
oorzaak voor het tekort en vragen in de 
open brief een Randpremie als één van 
de oplossingen. Ook de rekrutering zou 
kunnen verbeteren. Wij polsten naar de 
concrete situaties in de politiezones 
waartoe de faciliteitengemeenten 
behoren.

PZ Rode
De grootste problemen in de Politiezone 
Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en 
Linkebeek situeren zich vooral bij de 
dienst interventie, de ploegen die op het 
terrein tussenkomen na oproepen. ‘Daar 
zijn er van de 27 voorziene plaatsen  
16 ingevuld’, weet secretaris Steve 
Vandeskelde van PZ Rode. Hij geeft ook 
aan dat de dienst verkeer onder druk 
komt. Het probleem begint eigenlijk bij 
de magere instroom van kandi-
daat-agenten. ‘De klassen op de politie-
school PIVO in Asse (de enige 
Vlaams-Brabantse provinciale politie-
school, red.) raken niet altijd gevuld, en 
al zeker niet met mensen uit de regio. 
Na hun opleiding keren die aspiranten 
meestal terug naar hun eigen regio. 
Aspirant-inspecteurs die wel beginnen in 
de PZ Rode gaan in eerste instantie vaak 
graag naar een actiegerelateerde dienst 
als interventie. Later in hun carrière 
kiezen ze eerder voor een andere 
betrekking met regelmatiger uren zoals 
de recherche of de wijkpolitie.’

Vandeskelde verzekert dat de politiezone 
het tot nu toe intern geregeld krijgt om 
alle oproepen op te volgen. Dat is een 
prioriteit. Ook wat betreft preventie of 
wijkwerking zit in het bij PZ Rode wel 

Randpremie als antwoord op 
Brusselpremie?

Politiezones 
zoeken personeel
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goed. Daarnaast wordt meer en meer 
ingezet op lokale rekrutering. ‘Het 
rekruteringssysteem is eind 2021 veran-
derd. Kandidaat-inspecteurs kunnen na 
de cognitieve, sportieve en persoonlijk-
heidstesten, en voor hun opleiding, al 
lokaal ingezet worden. Wij doen ook 
bijkomende inspanningen om te rekrute-
ren in scholen of op de jaarmarkt, en we 
zijn ook online actief.’ Ten opzichte van 
andere gemeenten in Halle-Vilvoorde 
hebben de zones van de faciliteitenge-
meenten het voordeel dat ze hun 
agenten die over een Selor-attest Frans 
beschikken voor 100 % een tweetalig-
heidstoelage kunnen aanbieden (goed 
voor 247,34 euro bruto per maand, red.), 
waar agenten van de Zennevallei of de 
Druivenstreek maximum 25 % van die 
premie kunnen krijgen. Maar de zones 
uit de Rand kunnen niet op tegen de 
Brusselpremie (670 euro bruto) en de 
Verbintenistoelage van 1.340 euro per 
jaar voor inspecteurs die zich engageren 
minstens zeven jaar in Brussel te blijven.

WOKRA
Die concurrentie van Brussel voelen 
ze ook in de politiezone WOKRA  
(Wezembeek-Oppem / Kraainem). 
Korpschef Luc Breydels heeft de cijfers 
bij de hand: ‘Bij de dienst interventie 
zitten we met een tekort van 36 %, bij de 
wijkwerking 25 %, bij recherche en 
verkeer 14 %. Gemiddeld raakt 25 % van 
de plaatsen niet ingevuld, en daarmee 
zitten we op het gemiddelde van Halle- 
Vilvoorde.’ Breydels zegt de basistaken 
te kunnen blijven vervullen doordat 
collega’s bereid zijn in te vallen voor 
elkaar. ‘Het personeelsbestand kan en 
mag echter niet meer zakken. Ik vind 
wijkwerking bijvoorbeeld heel belangrijk, 
maar door de tekorten krijgen interventie- 
patrouilles natuurlijk prioriteit op preventie.’

Breydels denkt niet dat een Randpremie 
als antwoord op de Brusselpremie zal 
volstaan. ‘Vele jonge agenten willen actie 
en gaan daarom in Brussel aan de slag. 
Daar hebben ze trouwens ook mensen 
tekort en kan je zoveel uren kloppen als 
je wil.’ In de verstedelijking van de Rand 
en de verandering van het politiewerk 
die daarmee gepaard gaat, ziet Breydels 

niet meteen een oorzaak voor het 
tekort. Het rekruteringsprobleem is 
algemener. ‘Zo komen veel agenten die 
na hun opleiding bij ons beginnen uit 
Limburg omdat de verbinding met de 
E40 nog relatief oké is, terwijl agenten 
die van PIVO in Asse moeten komen de 
Ring niet over willen. Maar eens die 
jonge Limburgers dichter bij huis aan de 
slag kunnen zijn ze natuurlijk weer weg.’ 
Schaalvergroting door een fusie van 
zones is volgens Breydels geen oplos-
sing. ‘Het kan handig zijn om intern te 
schuiven met personeel, maar fusies uit 
besparingsoverwegingen doen op 
termijn mensen vertrekken omdat ze 
met minder mensen meer werk moeten 
doen. Stel dat wij zouden samengaan 
met een zone als Zaventem, waar meer 
criminaliteit voorkomt die prioritair 
behandeld wordt, dan krijg je als resul-
taat dat er politieactiviteit uit Kraainem 
en Wezembeek-Oppem wordt wegge-
trokken.’ Wat volgens de korpschef wel 
kan helpen, is het duidelijker maken dat 
de politie ook op zoek is naar mensen 
met een meer sociaal, communicatief of 
administratief profiel.

AMOW
In de zone AMOW (Asse-Merchtem- 
Opwijk-Wemmel) klinkt een gelijkaardig 
verhaal. ‘De laatste drie jaar daalde het 
aantal inspecteurs van 126 naar 114’, laat 
korpschef Kurt Tirez weten via woord-
voerder Fred Scrayen. ‘Om alle diensten 
te kunnen waarborgen, zoeken wij 
vandaag één hoofdinspecteur en drie 
inspecteurs wijkwerking, vier inspec-
teurs verkeer, twee inspecteurs onthaal 

en dispatching, één inspecteur fiets- 
brigade en één inspecteur ICT’, aldus 
Scrayen, die meent dat er vaak een 
foutief beeld bestaat van een inspecteur. 
‘We zijn niet enkel op zoek naar jonge 
schoolverlaters, maar ook naar mensen 
die een carrièreswitch willen maken. 
Mensen van alle leeftijden en achter-
gronden, mannen en vrouwen.’ De 
politiezone zet ook in om die diversiteit 
aan mensen zelf te werven. 

De drie politiezones kijken uit naar de 
nieuwe rekrutering- en selectiecampag-
ne van de provincie Vlaams-Brabant, de 
voorbereidingstrajecten bij PIVO die de 
slaagkansen kunnen verhogen en de 
verkorting van de rekruteringsprocedu-
re van twaalf naar vier maanden. ‘Wat 
de mensen vaak niet weten, is dat 
aspirant-inspecteurs van bij de aanvang 
van hun opleiding een verloning krijgen’,  
zegt Scrayen. Het nieuwe hoofdcommis-
sariaat aan het station van Asse, dat 
vanaf begin 2023 in gebruik wordt 
genomen, zou de bereikbaarheid moe-
ten verbeteren. Daarnaast kunnen 
agenten ook beschikken over leasefiet-
sen, bodycams, een smartphone, medi-
sche begeleiding en maaltijdcheques. 
‘Om echt te kunnen concurreren met 
Brussel lijkt een Randpremie ons een 
belangrijk deel van de oplossing’, besluit 
Scrayen. ‘Uit gesprekken met politie-
mensen uit het Brussels Gewest blijkt 
toch dat het substantieel verloningsver-
schil heel vaak de reden is om niet in de 
Rand te komen werken.’

Michaël Bellon

Thinning blue line
A shortage of staff is a problem in almost all local police departments in the Halle-Vilvoorde 
area. Concern is also being raised in municipalities with language facilities. Police chiefs from 
Halle-Vilvoorde have written an open letter to Home Affairs Minister Annelies Verlinden 
(CD&V). They and the various mayors report that the duties and services of their police 
forces are now being jeopardised. Emergency calls are being answered but response services, 
traffic departments and community work are being hampered owing to low staffing levels. An 
ever-increasing number of prevention tasks are also having to be scaled down. Many 
commanding officers believe that the proximity of the Brussels region, where police receive 
bigger allowances, is one cause of the shortage, suggesting a special allowance for the Rand 
might be one of the solutions. Recruitment campaigns also need to be improved. A review has 
also been made about the situation for police divisions in special status municipalities.
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TA N K S TAT I O N

naar waar gaat de reis?

Administratief medewerker Ingrid Jacobs (51) uit Meise stopt 
aan het Esso tankstation, haar tank is helemaal leeg. ‘Ik moet 
binnen een uur in Écaussinnes in Henegouwen zijn voor een 
pingpongsessie. Dat is zo’n 60 kilometer van hier, ik ben dus wel 
gehaast en ik hoop dat ik het haal. Ik ben op doortocht. Ik kom 
van Tennisclub Laken in de Tennisdreef achter het recyclagepark 
in Wemmel. Daar hebben ze padelterreinen, dat speel ik heel 
graag. Ik vind de zondagsmarkt in Wemmel ook een aanrader,  
ik ga er soms naartoe.’ 

Wemmel telt vier tankstations die wekelijks vele honderden 
bezoekers over de vloer krijgen. Wie zijn die bezoekers? Hebben 
ze een band met Wemmel? Of zijn ze enkel op doortocht? Wij 
brachten een bezoekje aan de vier pompstations en kwamen tot 
de vaststelling dat mensen met een heel verschillende achter-
grond even halthouden om te tanken. (JH) 
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Pingpongsessie in Henegouwen
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