Huizingen: hogere tarieven en controles na incidenten
door © brusselnieuws.be - 24/06/2014

De provincieraad van Vlaams-Brabant gaat de toegangstarieven voor het
zwembad in domein Huizingen sterk verhogen. Wie niet in de provincie
woont, zal 12 euro betalen. Er komen ook identiteitscontroles aan de
toegangspoort. De beslissing komt er na incidenten met jongeren uit
Brussel.
De provincie voert een identiteitscontrole in voor bezoekers van het zwembad in Huizingen.
Dat gebeurde na enkele incidenten met Brusselse jongeren. "Het ging om incidenten waarbij
jongeren mensen lastigvielen en provoceerden", zegt gedeputeerde Walter Zelderloo (Open
VLD) aan brusselnieuws.be.
"We hebben in 2006 gelijkaardige problemen gehad, daarna bleef het jarenlang rustig.
Daarom nemen we nu meteen maatregelen. We willen niet opnieuw te lang wachten en de
boel laten escaleren. Wie geen identiteitskaart kan tonen, komt er niet in."
Ook op de domeinen van Hofstade en Mechelen zijn de voorbije jaren identiteitscontroles
ingevoerd. Hofstade had zelf enkele jaren te kampen met incidenten. "We hebben met de
mensen van Hofstade samengezeten en hebben beslist hun maatregelen over te nemen."
Prijzen
De toegangsprijzen gaan eveneens omhoog. Voortaan betalen mensen van buiten de provincie
12 euro voor een toegangskaartje. Voor wie wel in Vlaams-Brabant woont, is dat 4 euro.
Zelderloo ontkent dat de tariefverhoging Brusselaars moet weren. "Ook voordien betaalden
mensen van buiten de provincie al 5 euro meer. Normaal, want het domein wordt
opengehouden met belastinggeld van Vlaams-Brabanders. En de vorige tarieven waren niet
meer van deze tijd, gezien ons aanbod."
Het geld zal onder andere gebruikt worden om een bewakingsfirma te betalen en de stijgende
energiekosten te dekken.
Op een overleg werd verder ook afgesproken dat de politie meer manschappen zal inzetten,
ook op de bussen naar de domeinen, en meer identiteitscontroles zal uitvoeren.

'Huizingen moet creatievere oplossing vinden dan prijsverhoging'
door © tvbrussel - 25/06/2014
Niet-Brabanders die gaan zwemmen in het provinciaal domein in Huizingen moet
plots veel meer entreegeld betalen. Ook controleert het domein de identiteitskaart
van al wie er binnenkomt. De Brusselse jeugdorganisatie D'Broej vindt dat de
provincie Vlaams-Brabant creatievere oplossingen moet vinden om amokmakers te
weren.

'We kunnen een iets creatievere oplossing zoeken dan een hele bevolkingsgroep
straffen', Bruno Bauwens (D'Broej)
Begin juni vielen enkele Brusselse amokmakers bezoekers lastig en beschadigden
ze een paar auto's. Daarop besliste de provincie Vlaams-Brabant om de
toegangsprijzen te verhogen.
Bovendien past het domein een identiteitskaartcontrole toe en schakelt het een
bewakingsfirma in.
Gedeputeerde Walter Zelderloo (Open VLD) vindt de maatregelen niet overdreven.
"Ook de Brusselse klanten met goede bedoelingen gaan blij zijn als er zich minder
spanningen voordoen", zegt hij aan tvbrussel.
"De maatregel wordt na de zomer ook geëvalueerd".
¨Bruno Bauwens van de jeugdorganisatie D'Broej is het daar niet mee eens. "De
onveiligheidsproblemen moeten inderdaad aangepakt worden. Maar dat had op een
creatievere manier gekund. Ik hoop dat de verantwoordelijken daarover met ons
contact opnemen voor overleg. Want nu worden alle gebruikers gestraft".

	
  

