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BRECHT
Extra patrouilles in
Gemeentepark na
klachten van overlast
Politiepatrouilles van de zone Voor-
kempen zullen de komende weken
verstrengd toezicht houden op en
rond het Gemeentepark. De voor-
bije weken kwamen er verschillen-
de klachten over hangjongeren die
voor de nodige overlast zouden
zorgen. «Het gaat dan vooral om
het verbaal lastigvallen van kinde-
ren en volwassenen», zegt burge-
meester Sven Deckers (N-VA).
«Van fysiek geweld is er geen spra-
ke. Het is een plaats waar veel men-
sen samenkomen en passeren en
we willen voorkomen dat het uit de
hand loopt. Daarom zijn we ook
met de controleacties gestart. Nie-
mand moet zich geviseerd voelen.
We willen er alleen maar voor zor-
gen dat het een aangename plaats
blijft om rond te hangen.» (VTT)

WESTMALLE
Trappistenkaas
erkend als
streekproduct
Westmalle heeft z’n eerste streek-
product te pakken. De Trappisten-
kaas uit Abdij der Trappisten krijgt
het Vlaams erkenningslabel
streekproduct.be. Dat meldt het
Vlaams Centrum voor Agro- en
Visserijmarketing (VLAM).
De Westmalse Trappistenkaas be-
hoort tot 1 van de 227 Vlaamse
producten die erkend worden door
streekproduct.be. In de abdij van
Westmalle is er sinds de stichting
van 1794 een brouwerij en een
boerderij. In 1860 werd er dan nog
een kaasmakerij aan toegevoegd.
De Trappistenkaas is een halfharde
kaas van volle koeienmelk en wordt
verkocht in drie varianten. (EVK)

op de site waar vroeger het zwembad
stond de nodige accommodatie voor-
zien voor de verenigingen», aldus Van
Tichelt. «Dat was al zo voorzien in ons
programma. We gaan eerst bekijken
wat de precieze noden zijn en hopen
dan over vier tot vijf jaar het project te
realiseren. We denken onder meer aan
opslagruimte voor bijvoorbeeld toneel-
verenigingen en een vaste stek voor het
carnavalsgebeuren.» Het project komt
zeker op de zwembadsite. Het overko-
pen/overnemen van de gebouwen en
gronden van Dekenaat Noorderkempen
is geen optie. «We willen in de wijk Sta-

tie het culturele leven wat clusteren»,
zegt Gaston Van Tichelt. «We zitten in
die omgeving al met de Rex, Muzarto en
Tatteljee. Er is daar ook al de parochie-
zaal en de kerk die een rol kunnen spe-
len in het hele verhaal. Het lijkt ons het
meest logische dat we het culturele le-
ven daar centraliseren.»

Gesprek
Los daarvan wil de gemeente op korte
termijn dat er een oplossing komt voor
de verenigingen die nu zonder thuisba-
sis dreigen te vallen. «We gaan binnen-
kort samenzitten met Dekenaat Noor-

derkempen», aldus de burgervader.
«Dat het huurcontract met het café
stopt is één ding, maar daar hebben de
Sint-Sebastiaansgilde of Hoger Streven
niets mee te maken. Zij verdienen het
niet om zomaar ineens op straat te be-
landen. We gaan dus zeker het gesprek
aan. Langs de andere kant beseffen we
ook dat de gebouwen niet zomaar
ineens verkocht zullen worden. Het
gaat immers om een zone die inge-
kleurd is als zone voor openbaar nut.
Daar zomaar wat appartementen neer-
poten is dus zeker niet meteen aan de
orde.»

NIEUWBOUW MOET VERENIGINGSLEVEN MEER ZEKERHEID GEVEN

Van oude zwembadsite tot nieuw cultuurhuis

Vorige week geraakte bekend dat de
vzw Dekenaat Noorderkempen de in-
tentie heeft om haar gebouwen in de
Stationsstraat van de hand te doen. De
huurovereenkomst met de uitbaters
van het café en de feestzaal wordt eind
augustus stopgezet. N-VA uitte eerder
ook al haar ongenoegen dat de gemeen-
te dit had moeten voorzien en eiste een
oplossing van het gemeentebestuur en
vooral een visie op lange termijn.
Burgemeester Gaston Van Tichelt
(CD&V) countert die kritiek en is for-
meel. «Deze legislatuur nog willen we

De gemeente wil nog
deze legislatuur een
nieuwbouw neerpoten
op de vroegere zwem-
badsite om het vereni-
gingsleven wat meer ze-
kerheid te geven. Er
volgt op heel korte ter-
mijn ook een gesprek
met Dekenaat Noorder-
kempen om de toekomst
van verenigingen als Ho-
ger Streven, de school
en de Sint-Sebastiaang-
silde niet te hypotheke-
ren.
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Ook vlak voor de afbraak werd het zwembad al enkele weken gebruikt als ‘cultuurhuis’. Foto Laenen


