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Vorige week werd de stati-
onsbuurt in Mol weer opge-
schrikt door een vechtpartij 
tussen een twintigtal jongeren.
Naar aanleiding van dat inci-
dent hielden Vlaams Belang en
Voorpost dinsdagvoormiddag 
een actie aan het station. Par-
tijmilitanten deelden daarbij 
pamfletten uit. VB-kopstuk-
ken Filip Dewinter, Sam Van 
Rooy en Anke Van dermeersch
waren ook aanwezig. 

“We willen aankaarten dat
er dringend iets aan de onvei-
ligheid aan het station moet
gebeuren”, zegt Vlaams Be-
lang-gemeenteraadslid Koen
Boeckx. “De buurt heeft te
kampen met geweldplegin-
gen, vechtpartijen en drugs.
We willen dat onruststokers
strenger worden aangepakt
en ook effectief worden ge-
straft. Burgers voelen zich
hier niet meer veilig, vooral
’s avonds en ’s nachts.” 

Meer inspanningen

Open VLD+ kaartte het on-
veiligheidsgevoel in de stati-
onsbuurt maandagavond aan
tijdens de gemeenteraad. “De
gemeente en de politie moe-

ten zeker meer inspanningen
leveren om de veiligheid van
de schoolgaande jeugd, pen-
delaars en buurtbewoners te
garanderen”, vertelt gemeen-
teraadslid Hans Schoofs
(Open VLD+). 

“Na het vorige incident begin
dit jaar heeft de politie nog
een grote actie opgezet aan
het station, maar nadien lijkt
het wat stilgevallen. Het zin-

loos geweld is ook niet het
enige probleem. Zo is openba-
re dronkenschap nog altijd
schering en inslag in de buurt.
Je krijgt een beeld van verloe-
dering waardoor andere over-
lastfenomenen zoals vecht-
partijen ook de kop opsteken.”

Prioritaire zone

Burgemeester Wim Caeyers
(CD&V) zegt dat de gemeente
en politie werken aan bijko-
mende maatregelen. “De pro-
blemen in de stationsbuurt
zijn zeker niet nieuw”, vertelt
hij. “De politie en het parket
beschouwen de stationsbuurt
de laatste zes jaar als een pri-
oritaire zone. Criminele fei-
ten die in de stationsomge-
ving plaatsvinden, worden
daardoor grondig aangepakt.
Dat is bijvoorbeeld het geval
bij kleine drugsdelicten die
op andere locaties misschien

minder snel worden opge-
volgd. De politie houdt er nu
al extra patrouilles in de om-
geving en we bekijken of we
die aanwezigheid nog kunnen
verhogen.” 

“Daarnaast ben ik zeker be-
reid om meer gerichte identi-
teitscontroles aan het station
toe te staan”, zegt burgemees-
ter Caeyers. “Op die manier
kan de politie nog beter in
kaart brengen welke jongeren
vaak in de buurt rondhangen.
De camera’s in de stations-
omgeving hebben daar al hun
nut bewezen door incidenten
in kaart te brengen. Ook denk
ik er aan om een tijdelijk
plaatsverbod op te leggen aan
onruststokers. Maar dat is
natuurlijk niet zo eenvoudig.
In ieder geval zijn we in de
politieraad volop aan het
meedenken aan maatregelen
die de stationsbuurt veiliger
moeten maken.”

Burgemeester is ook voorstander van meer gerichte identiteitscontroles

Plaatsverbod moet veiligheid 
in stationsbuurt verhogen
Na de vechtpartij van vo-
rige week vragen opposi-
tiepartijen Open VLD+ en 
Vlaams Belang meer 
maatregelen om de stati-
onsbuurt in Mol veiliger 
te maken. Volgens burge-
meester Wim Caeyers 
(CD&V) wordt daar zeker 
werk van gemaakt. Hij is 
voorstander van meer ge-
richte identiteitscontro-
les en er is ook sprake van 
de mogelijke invoering 
van een plaatsverbod.

MOL 

W Vlaams Belang voerde dinsdagvoormiddag actie aan het station met kopstuk Filip Dewinter.
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“Het zinloos geweld 
is zeker niet het 
enige probleem. Zo 
is ook openbare 
dronkenschap nog 
altijd schering en 
inslag in de buurt”

ling van het overstromingsge-
bied. De initiatiefnemers wil-
len een antwoord op de vraag
of er naast ruimte voor water
ook plaats is voor natuur en
ontspanning. 

Online bevraging

Tot en met 4 oktober kunnen
de Beersenaren deelnemen aan
een online bevraging over de
verwachtingen van het gebied
en over de gevolgen van de kli-
maatverandering. In het woon-
zorgcentrum Heiberg worden
op donderdag 10 oktober vanaf
18.30 uur de resultaten be-
kendgemaakt. Extra ideeën en
voorstellen zijn nadien nog
welkom. Op donderdag 7 no-
vember volgt een tweede infoa-
vond in het rustoord. Dan wor-
den enkele scenario’s voor de
inrichting van het overstro-
mingsgebied voorgesteld.  (bvdl)

INFO
https://laakbeek.bpart.be

mingsgebied het water langer
vasthouden en laten insijpelen.
Dat komt de grondwaterstand,
die door de droogte bedreigd
wordt, ten goede”, gaat De Haes
verder.

Met als motto ‘Deel mee de
LAAKens uit’ krijgen de inwo-
ners van Beerse de kans om
mee te denken over de invul-

gecontroleerd op, waardoor
niet alleen de omliggende wijk
maar ook woon-, landbouw- en
industriegebieden stroomaf-
waarts beter beschermd zijn
tegen overstromingsschade”,
zegt Jan De Haes (N-VA), gede-
puteerde van Leefmilieu van de
provincie Antwerpen. 

“Anderzijds kan een overstro-

W Deze gronden tussen de Eikenstraat en de Heibergstraat in Beerse 
 krijgen een functie als overstromingsgebied. 
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matig met wateroverlast. Door
de klimaatverstoring wisselen
intensieve natte periodes zich
af met extreem droge periodes.
De overheid maakt daarom ex-
tra ruimte voor de opvang van
water vrij. 

“Een overstromingsgebied
vangt bij hevige neerslag water

JAN DE HAES
GEDEPUTEERDE VAN LEEFMILIEU

“Overstromingsgebied 
kan water langer 
vasthouden en laten 
insijpelen. Dat komt 
de grondwaterstand 
ten goede”

De provincie Antwerpen, het
lokale bestuur in Beerse en het
Regionaal Landschap Kleine en
Grote Nete maken werk van de
realisatie van een nieuw over-
stromingsgebied aan de Eiken-
straat, op de gronden Wouters
vlak bij de Laakbeek. 

De bewoners in de buurt kam-
pen bij zware regenval regel-

De inwoners van Beerse 
krijgen de komende weken 
de gelegenheid om mee na 
te denken over de invulling 
van een nieuw overstro-
mingsgebied. Een perceel 
van ruim twee hectare tus-
sen de Eikenstraat en de 
Heibergstraat moet in de 
toekomst wateroverlast in 
de buurt opvangen.

BEERSE 

Perceel van twee hectare 
vangt wateroverlast op

TURNHOUT

Politie controleert 
bij bushaltes
De politie gaat vaker bij bushal-
tes op de Grote Markt controle-
ren na klachten van jongeren die
werden lastiggevallen door leef-
tijdsgenoten. Kamerlid Reccino 
Van Lommel (Vlaams Belang) 
vraagt om camera’s te plaatsen 
en agenten in burger te laten pa-
trouilleren. “Het is ongehoord 
dat jongeren worden aange-
maand om armen en benen te 
bedekken als zij rokjes, korte 
broeken of T-shirts dragen. Bur-
gers mogen daarom niet aarze-
len om onregelmatigheden aan 
de bushaltes te melden bij de 
politie of de overheid. We vra-
gen om de overtreders hard aan 
te pakken. De tijd van preventie-
ve praatjes is voorbij.”  (gvn)

TURNHOUT

Vader riskeert twee jaar
David D. (39) uit Turnhout ris-
keert een effectieve gevange-
nisstraf van twee jaar. Uit on-
vrede over de bezoekregeling
van zijn dochter ging D. in fe-
bruari 2016 langs het apparte-
ment van zijn ex-partner en
haar nieuwe vriend. “Hij trapte
de deur in en vloog haar naar de
hals. Ook haar vriend deelde in
de klappen. De vrouw was drie
weken arbeidsongeschikt”, zei
openbare aanklager Patti
Broeckx dinsdag. Op 1 novem-
ber 2017 was het weer prijs.
Onder invloed gaf hij de vriend
van zijn ex enkele vuistslagen
en een kopstoot. Het slachtoffer
liep een neusfractuur op. De
rechter vaardigde een contact-
verbod af, maar dat weerhield
D. er niet van om eind mei 2018
opnieuw slagen uit te delen.
“Hij stond bijna dagelijks aan
de deur om zijn dochter te kun-
nen zien en hij belaagde ze ook.
De man maakte tumult, ging in
de tuin staan en drong de wo-
ning binnen. Het meisje ont-
wikkelde een angstprobleem”,
schetste Broeckx. De beklaagde
riskeert een celstraf van twee
jaar. “Hij erkent dat er een pro-
bleem is en is bereid om dit ook
aan te pakken”, pleitte meester
Roderic Heerman. “Hij wil een
goede vader voor zijn dochter
zijn.” Vonnis op 8 oktober.  (bvdl)
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Geniet vanaf nu t.e.m.  
zondag 15 september  
van € 20 KORTING  

per aankoopschijf van € 200*

OPENDEUR
bij

Zondag 15 september uitzonderlijk 
open van 9.30-16.30u

(Turnhout gesloten)

Volg ons via 
Facebook  www.vanpeer.be

Poederlee
Dorp 42
014 88 28 28

Merksplas
Kerkstraat 21
014 63 54 47

ma 13-18u | di tem zat 9.30-18u | zon 9.30-12.30u
feestdagen gesloten

ma-zat  10-18u  
zon- en feestdagen gesloten

Turnhout
Grote Markt 64
014 41 60 24

POEDERLEE - MERKSPLAS - TURNHOUT

* korting niet cumuleerbaar met klantenkaart of cadeaucheque

Het was de vurige wens van
Jos om nog eenmaal de me-
morabilia in het museum te
bekijken en een babbeltje te
slaan met de bezoekers. Via
een vaste verpleegster van de
man werden discreet contac-
ten gelegd met Wens Ambu-
lancezorg. Die organisatie be-
zorgt mensen die ongeneeslijk
ziek zijn nog een laatste uitje.
Zo kunnen ze nog eenmaal
naar huis, naar de kust of in
dit geval dus naar het wieler-
museum. 

Jos zelf was een van de laat-
sten die op de hoogte was van
het initiatief. “Ik had wel iets
in de gaten en ik heb nog ge-
beld met Suske om te vragen
of hij van iets wist, maar Sus-
ke loog dat hij zwart zag.
(lacht) Nu zijn we hier dus
toch en ik geniet van elke se-
conde.”

Coma

Liggend op het bed uit de zie-
kenwagen wordt Jos door het
museum gereden. Hij heeft
voor de gelegenheid een wie-
lertruitje aangetrokken. Het
belang van Jos Boeckx in de
geschiedenis van het Kem-
pens Wielermuseum kan vol-
gens bezieler Suske Verhae-
gen niet genoeg benadrukt
worden. 

“Toen ik twee jaar geleden
een zware val maakte en we-
kenlang in een coma beland-
de, heeft Jos het museum
draaiende gehouden en de
gasten ontvangen”, vertelt
Suske. 

“Ook tijdens mijn lange reva-
lidatie kon ik altijd op Jos re-
kenen. Steeds op tijd aanwe-
zig en heel correct. Ook het
hele verhaal van de gedeelte-
lijke verhuis van de collectie
naar De Schorre in Boom
heeft hij mee beleefd en vorm
gegeven. Kortom, Jos is een
van de gezichten van het
Kempens Wielermuseum.”

Wandelende wielerencyclopedie

Door zijn trouwe aanwezig-
heid in het museum kan Jos
Boeckx ook alle koersverha-
len van ‘wandelende wieler-
encyclopedie’ Suske Verhae-
gen perfect navertellen. “Wat
die verhalen betreft vond ik
het wel leuk om aan de oud-
renners zelf af en toe te vra-
gen of het allemaal wel echt zo
gebeurd was. Of Suske er
gaandeweg niet te veel aan
had toegevoegd.” Er vertrekt
een knipoog en een grijnslach
richting Sus. 

Zelf heeft Jos Boeckx nooit
gekoerst. “Toen ik jong was
heb ik aan veldlopen gedaan.
Bij de kadetten was ik bij de
beteren van mijn jaar.” Jos in-

formeert nog even naar de
mobilhome van Suske Ver-
haegen. “Die staat bij hem
thuis wat stof te vergaren.
Een van de redenen waarom
ik hem kwam helpen in het
museum was om Sus de kans
te geven er wat meer op uit te
trekken, maar zijn museum is
altijd blijven voorgaan.”

Adrenaline

Jos kampt met longproble-
men die ook in de bloedsom-
loop voor ernstige complica-
ties zorgen. “Ik geniet onder-
tussen zo veel mogelijk van de
tijd die me nog rest”. Na een
uur geeft Jos een seintje aan
het ambulancepersoneel dat
hij moe begint te worden. Er
wordt afscheid genomen en
de ziekenwagen vertrekt. De
kans dat Jos nog eens op be-
zoek kan komen is klein. 

“De aanleiding is dan mis-

schien wel droevig, maar toch
zijn dit meestal eerder vrolij-
ke dagen voor onze patiën-
ten”, weet Magda Verhoeven
van Wens Ambulancezorg,
een dienst die actief is over

heel Vlaanderen en haast da-
gelijks uitrukt. “Door de adre-
naline-opstoot van het be-
zoekje voelen de meeste men-
sen zich vaak ook even wat
beter.”

Suske Verhaegen ontvangt zieke medestrijder Jos Boeckx

“Nooit gedacht dat ik nog een laatste 
keer in het wielermuseum zou geraken”
Jos Boeckx (73) uit Ranst 
heeft dinsdag een bezoek-
je gebracht aan het Kem-
pens Wielermuseum in 
Bouwel (Grobbendonk). 
Voor de allerlaatste keer 
wellicht, want Jos, de 
rechterhand van stichter 
Suske Verhaegen, krijgt 
momenteel palliatieve 
zorgen. “Het doet zo veel 
deugd om hier nog een 
keer te zijn.”

GROBBENDONK/RANST 

W Suske Verhaegen in gesprek met Jos Boeckx tijdens zijn laatste bezoek aan het Wielermuseum.
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JOS BOECKX 
KEMPENS WIELERMUSEUM

“Toen ik hier werkte, 
controleerde ik graag 
bij de oud-renners of 
al die straffe verhalen 
die Suske vertelde 
wel klopten”

W Dankzij Wens Ambulancezorg kon Jos zijn laatste wens waarmaken.
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Verzamelen voor 35e jaar
Met een workshop rond talent, een koffieklets en praktisch overleg 
is het werkjaar van Dinamo van start gegaan. De Turnhoutse vzw 
biedt vorming en ontmoeting voor volwassenen overdag en op 
maandagavond. “Daarvoor kunnen we beroep doen op maar liefst 
265 vrijwilligers, waarvan 180 lesgevers”, vertelt coördinator Bieke 
Suykerbuyk. “Naargelang hun talenten stellen wij ons aanbod 
samen. Zo werken we rond duurzaamheid met ons Repair Café en 
richten we onder de noemer Rondom Prison voor het eerst ook onze 
blik op de gevangenissen.”  (woad)

WOAD


