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Elf uitdagingen voor 11.11.11

KORT
■■Genk■-■Neonverlichting■aan■
ingangen■Shopping■3■- Om 
de toegangen tot het handels-
centrum Shopping 3 meer te 
accentueren krijgen alle vier 
ingangen een neonverlichting. 
Het winkelcentrum wil zich 
daarmee meer in de aandacht 
werken en profileren als deel-
gebied van het Stadsplein. (cn) 

■■Meeuwen-Gruitrode■-■50■km■
in■Anjerstraat■- Er wordt een 
snelheidsbeperking van 50 km 
per uur ingevoerd in de Anjer-
straat. “Concreet betekent dit 50 
km per uur vanaf het kruispunt 
van de Genitsstraat met Anjer-
straat tot aan de omleidingsweg 
N 76”, zegt Johan Bongaerts, 
schepen van Verkeer. (RDr) 

■■Maasmechelen■ -■ Inloop-
mobiel■Eetstoornissen■- De 
Inloopmobiel Eetstoornissen 
komt naar de zaterdagmarkt in 
Eisden-Dorp van 8 tot 16u. De 
Inloopmobiel Eetstoornissen 
staat open voor iedereen die 
vragen heeft over de eetstoor-
nisproblematiek. Je kan er terecht 
voor algemene informatie, een 
gesprek en begeleiding bij 
de zoektocht naar hulp. (jth) 

■■Tongeren■-■4.895■kilo■taxus-
snoeisel■ ingezameld■ - Op 
het containerpark werd in 2011 
4.895 kg taxussnoeisel ingeza-
meld. Hiermee boekt Tongeren 
het vijfde beste resultaat van de 
44 Limburgse gemeenten. “Ge-
middeld werd in Limburg 0,124 
kg per inwoner ingezameld. In 
Tongeren is dat echter 0,163 kg 
per inwoner”, weet schepen van 
Milieu Hugo Biets. “Bovendien is 
dit jaar in Tongeren 1.225 kg méér 
ingezameld dan vorig jaar.” (diro) 

■■Lanaken■■-■Omleiding■aan■
brug■-■ Maandag start Agent-
schapg Wegen en Verkeer in 
Tournebride onderhoudswerk-
zaamheden aan de brug over het 
Verbindingskanaal nabij de twee 
rotondes op de kruising van N78 
met Maaseikersteenweg. Aan 
weerskanten worden verroeste 
brugleuningen vervangen en 
nieuwe fietspaden aangelegd. 
Tijdens de werken blijft alleen het 
verkeer uit Maastricht en Smeer-
maas richting de twee rotondes 
over de brug mogelijk. In de 
andere richting wordt het verkeer 
omgeleid. De werkzaamheden 
duren uiterlijk tot het weekend 
van 2 tot 4 december. (sh)

Meer controles tegen straatprostitutie 
sinT-TRuidEn

De lokale politie gaat preventief en meer optreden tegen de overlast op 
de oude stadsvesten. Daarbij wordt speciaal de buurt rond de hoek aan 
Sint-Anneke geviseerd. Oudere bewoners durven s’ avonds niet meer 
buiten komen. Sinds kort duiken opnieuw straatprostituees op aan de 
Tiense vest en wordt de overlast van druggebruikers groter. Er komt ook 
een mobiele camera.

De buurt staat al langer bekend 
als overlastbuurt. Er wordt gere-
geld gepatrouilleerd door politie-
inspecteurs. De buurt wordt vooral 
bezocht door Indische allochtonen, 
ook al omdat er verschillende 
nachtwinkels gevestigd zijn. Buurt-
bewoners zien hoe meisjes wachten 
op de banken en na een sms enige 
tijd door een wagen worden mee-

genomen. Jozef Gyssens is een van 
de buurtbewoners die zijn buurt 
in de loop der jaren zag evalueren 
van kwaad naar erger. “Wij heb-
ben wat prostitutie betreft weinig 
overlast, veel erger is het gesteld 
met het wildplassen en hun grote 
behoeftes doen tussen de struiken 
en tegen de muren en bomen. Ook 
geregeld worden er nog drugspuiten 

11.11.11: “Veel meer dan een keer per jaar rondgaan met de collectebus.”   Foto Chris NELIS

gevonden en zien wij hoe de drugs 
verhandeld worden. Een paar ge-
weken geleden ontaardde het hier 
nog in een regelrechte vechtpartij”, 
weet Gyssens.

Onderzoek lopend
Johan Gielen, korpschef ad inte-
rim, voert al jaren strijd tegen de 
overlast. “Geregeld houden we 
preventieve acties maar treden 
ook repressief op. Ondanks alle 
inspanningen is het een helse taak 
om telkens bewijslast te verzame-
len. Nu het vroeger donker wordt, 
krijgen wij ook weer klachten van 
buurtbewoners over straatprostitu-
tie. Onlangs werd een jonge vrouw 
van allochtone afkomst opgepakt 

waarvan wij dachten dat ze aan 
straatprostitutie deed. Na klachten 
hebben wij haar geobserveerd, haar 
als verdachte opgepakt en een pv 
opgesteld. Het onderzoek is nog 
lopende. Dat zal uitsluitsel moeten 
brengen of het daadwerkelijk over 
prostitutie gaat. Ik heb de gemeen-
schapswachten en de interventie-
ploegen opdracht gegeven om tus-
sen 21 en middernacht opgedreven 
controles uit te voeren in functie 
en met anonieme voertuigen. Als 
extra afschrikmiddel werd ook de 
camerawagen geplaatst waarvan de 
beelden geanalyseerd zullen worden 
op verdachte en gekende personen 
bij ons uit de verschillende milieus”, 
besluit Gielen. Jozef CROuGHs

20 creatieve Limburgers 
gebundeld in boek
HassElT

De provincie Limburg en uitgeverij Concen-
tra Media hebben, naar aanleiding van het 
jaarlijkse ‘Creativity World Forum’ dat vol-
gende week in Hasselt neerstrijkt, een boek 
gemaakt waarin 20 innoverende en creatieve 
Limburgers zijn samengebracht. “Onder 
de noemer ‘Dromen, denken, durven en 
doen’ hebben we, zowel in het Nederlands 
als het Engels, een beeld geschetst van onze 
creatieve samenleving en de innoverende 
economie waar wij in onze provincie voor 
staan”, zegt gedeputeerde van Economie 
Marc Vandeput.
“Wij koesteren deze mensen”, vertelt 
gouverneur Herman Reynders. “Tegelijk 
is deze uitgave een oproep aan andere 
mensen, ondernemers maar ook aan onze 
besturen, om creatief te durven zijn. Er zijn 
steeds minder middelen. Dus is het zaak 
om op een innoverende en creatieve manier 
nieuwe dingen te doen. Als provinciebestuur 
zullen we deze mensen alle ruimte geven 
om hun ideeën om te zetten in innovatief  
ondernemerschap.”  dJ

GEnK

Gisteren omstreeks 11.11 uur werd duidelijk 
dat medewerkers en sympathisanten van 
11.11.11 wel degelijk geslaagd zijn in de elf 
uitdagingen die ze zijn aangegaan. Daarte-
genover staat dat het Gemeentelijk Centrum 
voor Ontwikkelingssamenwerking (GCOS) de 
wisselbeker ‘De Gouden Elf’ terug in ontvangst 
mocht nemen van het schepencollege.

“Bedoeling van die uitdagingen is 
11.11.11 meer en anders onder de 
aandacht te brengen”, zegt Riet Van-
derleyden van het GCOS. “De meeste 
mensen zien 11.11.11 als een project 
waarvan de medewerkers één maal 
per jaar met de collectebus rondgaan. 
Maar het is veel meer. Bewustmaking 
en educatie maakt ook deel uit van het 
geheel. Daarom dat we ook de uitda-
ging zijn aangegaan om onder meer 
1.111 klimaatakkoorden af te sluiten 
met individuele burgers. Door dat ak-

koord te ondertekenen engageren zij 
zich om veel bewuster om te gaan met 
energie en het klimaat in zijn geheel.” 
Nog een uitdaging was om grootou-
ders met elf kleinkinderen bijeen te 
krijgen op 11.11.11 om 11 uur. En daar 
is de familie Aerts in geslaagd. Voorts 
waren er onder meer uitdagingen om 
zoveel mogelijk zwemmers bijeen te 
krijgen, om in elf straten op huisnum-
mer elf een affiche aan het raam te 
laten hangen en om 1.111 biologische 
boterhammen te bedelen.” Cn

Herfst, het seizoen om uw oude zetel wandelen te sturen.
Geniet van speciale voordelen op de Idaho, Square en Brainbuilder van 1 november t.e.m. 31 december 2011
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• De tijdelijke tentoonstelling ‘Sa-
galassos, city of dreams’ in het 
Gallo-Romeins Museum kost 1,9 mil-
joen euro. “Met 100.000 verwachte 
bezoekers betekent dat toch dat elke 
Limburger nog 1,09 euro bijdraagt 
in de kosten. Ik vind dat veel geld”, 
merkte Rik Beckers (Vlaams Belang) 
op. “Bij die kosten is ook voor 350.000 

euro geïnvesteerd in technologie die 
het museum nog kan gebruiken”, 
aldus Van Baelen. “Cultuur mag 
trouwens iets kosten, het is onze taak 
als overheid om moeilijke thema’s 
toegankelijk te maken. Er is ook het 
economische terugverdieneffect. Nog 
maar net is becijferd dat een dagjes-
toerist gemiddeld 40 euro uitgeeft.”

• Anne Cuypers (CD&V) argumenteer-
de, ook met onthutsend fotomateriaal, 
dat de provincie dringend oog moet 
hebben voor huisjesmelkerij. “In 
mijn gemeente, Beringen, loopt het 
echt uit de hand. Daar kan je gerust 
spreken van matrassenverhuur voor 
200 tot 300 euro per maand.”
“Het beeld dat u schetst is me onbe-

kend in mijn gemeente”, antwoordde 
Neerpeltenaar Van Baelen, “maar dit 
is duidelijk een problematiek waarover 
dringend overleg moet komen tussen 
alle overheden om initiatieven te ne-
men. Dat overleg wil ik aankaarten.”
• Jef Van Bree (Vlaams Belang) vond 
het niet kunnen dat de commissiebe-
spreking over de detachering van de 

voormalige Hazodi-zonechef (Mi-
chel Beckers, nvdr.) naar de provincie 
uitgesteld was na de novemberzitting. 
Raadslid en commissievoorzitter Diane 
Vossius kwam tussen: “Ik oefen geen 
openbaar ambt uit. Ik kan volgende 
woensdag pas opnieuw vergaderen. 
U suggereert manipulatie, maar daar 
is geen sprake van.” JBx

Reacties van de pRovincieRaad

PROVINCIEPLANNEN 

2012
In november stellen de zes gedeputeerden traditioneel hun plannen voor het 
komende jaar voor. Met nog één jaar te gaan voor de verkiezingen, wordt deze 
beleidsverklaring 2012 meteen de laatste van de huidige deputatie. Wij blikken dan 
ook vooruit op dat laatste jaar, maar willen tegelijkertijd weten wat gerealiseerd is 
van de voorbije plannen.

VANDAAG Gilbert Van baelen (Open Vld),  
gedeputeerde voor cultuur, personeel en 
wonen

“We doen wél veel voor de amateurkunst”

Als ultieme personeelschef be-
heert u 66 miljoen euro, zo’n 40 
procent, van het jaarbudget van 
de provincie. Vlaanderen knab-
belt aan de verantwoordelijkhe-
den van de provincies. Moeten de 
ambtenaren zich zorgen maken?
“We hebben zo’n 1.170 mede-
werkers. Al zijn dat niet allemaal 
voltijdse equivalenten. Een aan-
tal dat redelijk stabiel blijft. Het 
kan op en neer gaan, maar dat 
heeft te maken met projecten die 
al dan niet gesubsidieerd worden 
door Vlaanderen. Ik wil geen 
paniekvoetbal spelen, Limburg 
zal altijd een meerwaarde blij-
ven voor onze regio, voor onze 
mensen, maar we moeten wel 
voorzichtig blijven. Er is weer 
beweging rond het groenboek. 
Pas in 2013 wordt het bestuurs-
akkoord getekend tussen Vlaan-
deren en de provincies.”

Komt er dan ook druk op cultuur?
“Blijkbaar wel. Nu wordt weer 
gesuggereerd dat provincies geen 
amateurkunsten en verenigingen 
zullen kunnen steunen.”

U krijgt schouderklopjes voor 
cultuur met de grote C, maar doet 
u wel evenveel voor amateurkun-
stenaars en cultuurverenigingen?

“Ik hoor die toch niet klagen. We 
hebben de steun voor het vereni-
gingsleven weer opgetrokken, de 
subsidies voor harmonies en fanfa-
res zijn verder verfijnd. In het kader 
van Manifesta voorzien we 100.000 
euro voor randactiviteiten met ama-
teurkunsten. Al hou ik niet van die 
term. Daar zit heel veel kwaliteit 
tussen, alleen leven die mensen niet 

van hun kunst. De bedoeling is dat 
onze lokale kunstenaar wereldwijde 
inspiratie krijgt. Zo gaat Manifesta 
niet zomaar voorbij, zo blijft er 
iets structureel hangen. Ook dat 
is Limburg op de kaart zetten als 
creatieve regio.”

Z-Out met kunst in het Limburgse 
landschap is eindelijk van start ge-

gaan. Met succes. Maar het heeft 
wel heel lang op zich laten wachten.
“Dat klopt. Bert Anciaux, toen nog 
minsiter van Cultuur, had monde-
ling beloofd dat Vlaanderen zou 
steunen met vier miljoen. Het heeft 
veel voeten in de aarde gehad eer 
we die Vlaamse inbreng konden 
verzilveren. En ik wil eerst dat de 
rekening klopt vooraleer met iets 

te starten. In 2012 maken we de 
cluster in Borgloon rond met 
een laatste project en bakenen 
we volgende clusters af om er in 
2013 aan te beginnen: Hasselt-
Genk, Beringen, het Maasland 
en de kanaalroute in Noord-
Limburg.”

Aansluitend: de verbouwing van 
Z33 aan het Hasseltse Begijnhof 
gaat ook niet echt vooruit.
“We hadden inderdaad gehoopt 
om open te gaan in 2012. Nu 
zal het 2014 zijn. We hebben 
tijd verloren met een complexe 
situatie ter plekke. Daar zaten 
ook kerkelijke organisaties bij. 
Dat is nu achter de rug, er is weer 
duidelijkheid en we kunnen weer 
vooruit. Er loopt een offerte. 
Een 90-tal kandidaten hebben 
die opgevraagd, ook uit het bui-
tenland, er komen 27 visienota’s 
tegen eind dit jaar en ik hoop 
het definitieve ontwerp volgende 
zomer te kunnen presenteren.”

Even terug naar de personeelschef 
in Gilbert Van Baelen: hoe komt 
het toch dat voor heel wat topfunc-
ties vertrouwelingen uiteindelijk 
aan het langste eind trekken?
(fel) “Die perceptie is toch niet 
helemaal juist. Ik kan ook 
voorbeelden geven waarbij er 
geen mensen uit kabinetten uit-
eindelijk de job kregen. Het is 
heel eenvoudig: we nemen altijd 
de persoon die als nummer 1 uit 
de procedure komt. We wijken 
nooit af van wat een externe 
jury - zes mensen buiten Limburg 
en zonder politieke kleur - als 
besluit heeft genomen. Het is 
natuurlijk wel zo dat er op onze 
kabinetten veel knowhow is. Je 
kan die mensen toch ook niet 
verbieden om zich kandidaat 
te stellen voor een belangrijke 
functie.”

En uw persoonlijke ambitie in 
2012?
“Ik wil de lijst wel trekken, maar 
zover zijn we nog niet. Als ik de 
kans krijg, wil ik inderdaad op-
nieuw gedeputeerde worden om 
zo continuïteit te verzekeren.” 

Jan BeX

DINSDAG: 
Frank Smeets, gedeputeerde 
voor milieu en onderwijs

Gilbert Van Baelen bij een topstuk uit Sagalassos:
Moeilijke thema’s toegankelijk maken, is ook een taak.”  Foto Sven DILLEN 

Het Gallo-Romeins 
Museum als beste 
Europees museum van 
het jaar, de waardering 
voor de Sagalassos-
tentoonstelling, het 
binnenhalen van kunst-
biënnale Manifesta. 
Die cultuurfeiten uit 
2011 werden don-
derdagavond in de 
provincieraad geap-
precieerd. “Maar in 
2012 hoef je niet veel 
nieuwe initiatieven te 
verwachten. Continu-
iteit verzekeren, daar 
gaat het nu om”, aldus 
gedeputeerde Gilbert 
Van Baelen. Toch zijn er 
nog vragen.
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