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Informeren  
en anticiperen

De mensen  
serieus nemen

“Grote machtsontplooiingen wekken agressie op en 
vergemakkelijken zelden de situatie, maar de politie 
moet wél haar werk kunnen doen: het kan zeker af 
en toe nodig zijn de matrak boven te halen, maar 
het mag nooit de eerste aanpak zijn. Bij groepen in 
een kwestbare positie - gemangeld door onderwijs, 
justitie... - roepen niet enkel uniformen weerzin op.  
Álles wat naar overheid riekt - ook hulpverlening - 
botst bij hen op wantrouwen.”
Het enige dat erop zit is “inzetten op goede communi-
catie. Vele gemeenten investeren in het leren kennen 
van de wijken, op goede contacten met verantwoor-

delijken. Bij een incident kan je dan meteen bij een 
beperkt aantal mensen uit de gemeenschap terecht. 
Soms komt men bij ons te rade. We geven vorming 
aan bv. De Lijn en wijkagenten over de omgang met 
hun klanten. Wij leren hen dan vooral een bepaalde 
houding aan te nemen die agressie voorkomt, want 
de enige die je kan veranderen ben jezelf. Belangrijk 
daarbij is de mensen serieus te nemen.”
Verzuurt een incident met politie ook het straathoek-
werk? “Dat valt gelukkig mee: wij steken zoveel tijd in 
het opbouwen van relaties, dat we het vertrouwen van 
de mensen niet meteen verliezen.”

“In de basisopleiding wordt getraind op ordehand-
having: zowel praktisch (technieken en materialen) 
als theoretisch (de maatschappelijke context van een 
massa). De ene manifestatie is de andere niet: bij 
een Witte Mars bijvoorbeeld moet je niet in ge-
vechtstenue klaar staan. Afhankelijk van de analyse 
van verantwoordelijken ter plaatse wordt ingeschat 
welke aanpak nodig is. Ook een vreedzame betoging 
zou kunnen ontaarden in geweld: aanvankelijk speelt 
de politie enkel een discrete toezichtsrol (in gewoon 
uniform), maar we moeten snel klaar zijn voor een 
interventierol.”  KD
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Nadenken over de 
ruimtelijke toekomst 
van een provincie in 
de overgang hoeft 
niet te vertrekken 
van locaties, maar 
kan ook concreet 
zijn vanuit enkele 
pijnpunten.

Cis Dewaele
Vlaams  
Straathoekwerk  
Overleg

Kurt Marcoen
coördinator vakwerk-
groep bestuurlijke politie 
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Stop ermee. 
De ouders van ingenieurstu-
dent Thomas Dusausoy (UCL), 
die vorige week dronken van 
een brug doodviel, klagen in 
een brief het drankmisbruik 
door studenten aan. 

Nog drie minuten! Arie, 
alsjeblieft!
Nederlands premier Rutte 
redt zijn paarse regering door 
ChristenUnie-leider Arie Slob 
te beletten op te stappen uit 
de begrotingsbesprekingen. 
Letterlijk zelfs: financieminister 
Jeroen Dijsselbloem gaat voor 
de deur staan.

Ik weet niet eens waarop het 
lijkt en hoe je het moet 
gebruiken.
Judoka Charline Van Snick 
barst in snikken uit telkens het 
woord cocaïne valt.

dit 
was 
de 
week
Wat werd er de 
voorbije week 
allemaal genoteerd in 
de media?   

Discreet
disciplineren?

Als de rellen in Meulenberg iéts leerden, dan is het dat de 
aanwezigheid van uniformen niet altijd de gemoederen 
bedaart. Zonder risico op plunderingen of vernielingen 
kan de politie zich beter low profile houden? Moet zij het 
afkoelen van heethoofden overlaten aan straathoekwerkers?

Dit zijn mijn Vlaams-nationalistische 
schoenen.
Zelfs al wisselde Anke Van dermeersch 
haar Louboutins met rode zool voor gele, 
ze moet van de rechter alle merkkledij 
mijden in haar anti-islamcampagne.

Mes frites, c’est sans mayo! :-)

Na de beleidsverklaring antwoordt Elio Di 
Rupo op tweet-vragen, de ene al zinniger 
dan de andere. 

Na veel slapeloze nachten en piekeren 
heb ik besloten om niet deel te 
nemen.
Niet haar studie taalkunde, maar wallen 
en rimpels van het nachtelijke gepieker 

woord
vd week
De Lijn deelt vandaag in 
Sint-Truiden en Tonge-
ren gratis de potverpot 
uit, waarin u bij elke 
vloek in het verkeer 
uzelf kan straffen door 
een cent in het potje te 
steken. Om u maar aan 
te moedigen voortaan 
de bus te nemen.

waarde
vd week
Afgelopen week telden 
de Vlaamse snelwegen 
dagelijks gemiddeld 
91 km méér files dan 
normaal (488 vs. 397 
km), met een piek 
op donderdag (557 
km in ochtend- en 
avondspits).

wens
vd week
Er is geen reden om 
hem te arresteren. 

(Dimitri Bontinck, vader 
van de ‘teruggekeerde’ 
Jejoen, zegt dat zijn 
zoon in Syrië humanitair 
werk gedaan heeft)
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doen Miss Limburg Carolien Mantels 
afzien van de Miss België-verkiezing.

Film maar als ‘t hier wat rustiger is.
Hoe het geïntimideerde TVL zélf even 
nieuws werd door te gaan draaien in 
Meulenberg.

Alsof iemand die een bank pro-
beert te beroven maar de kluis 
niet openkrijgt, niets gedaan zou 
hebben.
Peter Dedecker (N-VA) krijgt hierop in 
de Kamercommissie een “inderdaad” 
van een zichzelf onschuldig vindende 
Didier Bellens, die later opmerkt dat 
hij zijn (Nederlandstalige) opmerking 
niet goed begrepen had. 

Dit is een ongelooflijke overwin-
ning. 
Vindt Ted Cruz (Tea Party). Inderdaad, 
dat de Tea Party goed uit het bijna-
faillissement van de VS komt, gelooft 
niemand.

Gideon Boie, Architectuurwijzer
De ruimtelijke toekomst van Limburg
Ikea komt naar... Stad Limburg

N.a.v. de Dag van de Architectuur 
schreef Architectuurwijzer in een 
denkoefening over de ruimte in Lim-
burg een nota waarover deze krant 
berichtte onder de titel Ikea beter 
naar Genk? (HBvL 10/10). De pro-
jectnota handelt echter amper over 
Ikea, dat slechts kort ter sprake komt 
in een gedachtenexperiment waarin 
het verhuist van Hasselt naar Genk 
én terug. Beweren dat Ikea meer 
thuishoort in Genk doet onrecht aan 
een opbouwend toekomstverhaal. 
Daarom even een alternatieve lijst 
van problemen en werkpunten, die 
tonen dat een algemene discussie ook 
concreet is.

Vijf probleempunten
1. De stad is een fabriek. Eeuwen-
lang heeft de fabriek de structuur, 
het ritme en het leven in de stad be-
paald. De fabriek was ook een plaats 
van conflict. De dominantie van de 
fabriek verdwijnt vandaag echter 
snel. De vraag is wat er in de plaats 
komt. Kunnen we Stad Limburg zien 
als de productieve eenheid? Als een 

plaats waar welvaart, gemeenschap 
en conflict geproduceerd worden? 
2. Een nieuwe kaart. Van Limburg 
wordt al eens gezegd dat het ver-
binding mist met de buitenwereld, 
terwijl elke Limburger zich thuis 
voelt in steden als Maastricht, Eind-
hoven en Luik. Ook wordt gezegd 
dat Limburg interne samenhang 
mist, terwijl de diverse streken 
niettemin de rijkdom van Limburg 
vormen. Kunnen we een nieuwe 
kaart tekenen van Stad Limburg 
die recht doet aan haar complexe 
mentale geografie?
3. Twee uiteenlopende sporen. Het 
SALK zet in op een twintigtal ont-
wikkelingsprojecten die op korte ter-

mijn jobs creëren. Daarnaast stelt het 
SALK zijn hoop op een lange-termijn-
cultuuromslag. Maar de zogenaamde 
korte-termijnprojecten hebben hoe 
dan ook een lange-termijnimpact. 
Kunnen we een economische relance 
uitdenken waarin de twee sporen weer 
samenkomen? 
4. Ruimtelijke ontvoogding. Gewest-
plannen met mooie kleurtjes hebben 
we niet meer nodig - heel zeker. Maar 
plannen volgeschreven met generieke 
krachttermen en voorgekauwde re-
cepten beantwoorden evenmin aan 
de behoefte van lokale actoren. Kun-
nen we een Stad Limburg uitdenken 
waarin iedereen volwassen genoeg is 
om een eigen bijdrage te leveren?
5. Elk succes schept een probleem. Re-
conversieprojecten gebeuren vaak op 
basis van unieke programma’s en dito 
ontwerpen. C-Mine is een ongekend 
succes. Maar in Stad Limburg staat 
massaal veel mijnerfgoed te wachten 
op een nieuwe invulling. Kunnen 
we innovatieve ontwerpoplossingen 
formuleren die herhaalbaar zijn in 
meerdere situaties? 

Drie werkpunten
1. Provincie Limburg moet een bo-
venlokale ruimteregisseur aanstellen. 
De ruimteregisseur verzamelt alle 
betrokken publieke en private partijen 
rond urgente ontwerpuitdagingen. 
In samenspraak formuleren zij een 
samenhangende visie voor de leefom-
geving. 
2. De 44 steden en gemeenten moeten 
zich organiseren als de eerste Multi-
pool. Transversale samenwerkings-
verbanden worden uitgebouwd rond 
gemeenschappelijke ontwerpuitda-
gingen, complementaire troeven en 
uitwisselbaar kapitaal. 
3. Architecten en ruimtelijk ont-
werpers herdenken hun praktijk in 
functie van de economische relance in 
Limburg. De naam van de architect 
wordt ondergeschikt aan het ontwerp 
van een stedelijke katalysator. 

Met deze drie werkpunten toont 
Limburg dat het niet achterop hinkt, 
maar juist de bakens van de ruimte-
lijke ontwikkeling verzet binnen een 
ambitieus toekomstproject. 

De 44 steden en gemeenten 
moeten zich organiseren als 
de eerste Multipool.  

Minister van Bin-
nenlandse Zaken 
Milquet werkt aan 
een draaiboek waarin 
beschreven wordt hoe 
lokale of federale po-
litiemensen bepaalde 
situaties moeten 
inschatten, hoeveel 
mensen ze moeten 
inzetten, in welke 
uitrusting enz.


