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tijdig geleverd werden, kwamen
die tenten er toch, met de belofte
dat de wooncontainers in novem-
ber zouden arriveren.

“Omdat we nu al half december
zijn en de tenten er nog altijd
staan, heb ik vorige week nog
eens contact opgenomen met Fe-
dasil”, zegt burgemeester De
Ryck. “Blijkbaar zit er toch schot
in de zaak, want ik zag deze week
al opleggers met zulke wooncon-
tainers rijden. Ik ga ervan uit dat
die voor het asielcentrum be-
stemd waren.”

Politietussenkomsten 
Lies Gilis, adjunct-woordvoerder

van Fedasil, bevestigt dat de
wooncontainers dinsdag in het
asielcentrum geplaatst werden.
Ze worden nu eerst operationeel
gemaakt en bemeubeld. Daarna
verhuizen alle asielzoekers die in
de tenten verbleven naar de con-
tainers. “Die tenten zijn overigens
geen kampeertenten en ze staan
niet buiten in de koude”, stelt Gi-

In september trok burgemeester
Johan De Ryck (N-VA) van Ranst
nog aan de alarmbel toen bleek
dat het al overvolle asielcentrum
van Broechem nog uitgebreid
werd met 72 personen. De officië-
le vergunde capaciteit is 264. Mo-
menteel zijn er zo’n 450 personen
aanwezig. 

Omdat alleen het gemeentebe-
stuur een vergunning voor woon-
containers kan verlenen, wilde
Fedasil tenten zetten in de han-
gars. De korpschef van de zone
Zara raadde dat toen af, omdat
die tenten in de loodsen komen
waar de sportaccommodatie voor
de asielzoekers is. Hen dat ontne-
men, kon tot extra spanningen
leiden. Omdat de containers niet

In het asielcentrum van Broechem 
arriveerden deze week met drie 
weken vertraging de 
wooncontainers. De asielzoekers 
die er al sinds september in 
legertenten verblijven, zullen zo 
gauw mogelijk verhuizen.  

lis duidelijk. “Het gaat om woon-
tenten van Defensie.”

De nieuwe wooncontainers met
vier bedden mogen wettelijk ge-
zien vier maanden per kalender-
jaar blijven staan. Ze kunnen dus
nog tot eind april 2020 blijven.
“We zullen zien hoe alles evolu-
eert”, zegt burgemeester De Ryck.
“We zijn al opgelucht dat de capa-
citeitsuitbreiding nooit boven de
vijfhonderd is gegaan, zoals we
hadden gevreesd. De voorbije
maanden zijn er enkele politietus-
senkomsten geweest, vooral voor
gevechten tussen Irakezen en Af-
ghanen. Maar onze ordediensten
spelen zeer kort op de bal.”

Het asielcentrum van Fedasil in
Broechem beleefde een gitzwart
jaar, na de moord op de 9-jarige
Palestijnse jongen Daniël in april
van dit jaar. De familie van het
slachtoffer klaagde toen over gro-
te samenlevings- en veiligheids-
problemen. De oom eiste zelfs de
sluiting van het opvangcentrum. 
KRISTIN MATTHYSSEN

BROECHEM 

Asielzoekers verhuizen voor kerst 
nog van tent naar wooncontainer

Wooncontainers mogen wettelijk tot eind april 2020 blijven staan

De wooncontainers arriveerden deze week. FOTO'S JOREN DE WEERDT

In oktober nam Emily Sterkmans
ontslag als gemeenteraadslid voor 
N-VA. Ze werd opgevolgd door Ma-
rijke Lambrechts. Burgemeester 
Luc Van Hove (CD&V) haalde toen 
onverwacht hard uit. “De gemeen-
teraad is geen duivenkot”, zei hij. 
“De functie en de kwaliteiten van 
een gemeenteraadslid zijn daarom 
belangrijk. (...)  N-VA heeft in totaal
zes verkozen raadsleden en is nu al 
aan de zesde opvolger toe. Dat is 
niet ernstig meer.”

Pieter Helsen haalde bij de ge-
meenteraadsverkiezingen in 2018 
nog de meeste voorkeurstemmen 
van zijn partij – 735 in totaal – en 
was altijd een van de sterkhouders. 
Dieter Stulens, voorzitter van N-VA,
hoopt dat de burgemeester nu meer
begrip zal tonen. “Pieter neemt ont-
slag om persoonlijke redenen. Door
omstandigheden heeft hij momen-
teel niet langer de tijd en energie 
om zijn mandaat uit te oefenen zo-
als hij dat altijd gedaan heeft. Maar 
hij blijft lid van N-VA en blijft ter be-
schikking van onze fractie staan. 
Toen Hans Soetemans ontslag nam 
als CD&V-schepen omdat zijn 
werksituatie veranderd was, heb-
ben wij hier ook begrip voor ge-
toond. Waarschijnlijk wordt Pieter 
opgevolgd door Paul Nagels uit 
Massenhoven, ook iemand die zijn 
dossiers goed kent. Ik weet dat som-
migen het vertrek van Pieter zullen 
aangrijpen om te doen alsof het een
leegloop is bij ons, maar het tegen-
deel is waar. Ons ledenaantal is dit 
jaar met 45% gestegen.” (kma)

Pieter Helsen (N-VA) neemt vol-
gende donderdag ontslag uit de 
gemeenteraad van Zandhoven. 
Waarschijnlijk wordt hij opgevolgd
door Paul Nagels. In oktober hield 
burgemeester Luc Van Hove 
(CD&V) nog een donderpreek over 
de “stoelendans” bij N-VA.

Pieter Helsen 
(N-VA) verlaat 
gemeenteraad
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De wooncontainers worden nu nog 
bemeubeld en operationeel 
gemaakt.

De tenten kunnen binnenkort 
worden opgekraamd.

Hugo Sannen, Kristin Geerts en
andere noeste werkers zijn er klaar 
voor. “We hebben er met de Muse-
umbus van het Vlaams Tram- en 
Autobusmuseum een mooie attrac-
tieve stand bij”, vertelt Geerts. “Wij 
gebruiken die opvallende stand 
graag voor onze kinderanimatie: 
grime en een workshop armband-
jes knutselen.” Wegens het succes 
van vorig jaar staan de koren op-

De Deuzeldlaan en ruime 
omgeving van de Heilig Hart-kerk 
vormen zaterdag vanaf 15 uur het 
decor voor de kerstmarkt van de 
lokale Kerstgezellen. Ze 
verwachten er meer dan 
vijfduizend bezoekers.

nieuw op de trappen van de kerk, 
waar ze sfeervolle kerstliederen 
brengen. Als afsluiter rond 18.30u 
treedt Jachthoorngroep Boter-
melck-La Garenne op.

In het parochiecentrum treedt

BERENDRECHT Als de keizer van het gansrijden iemand is van een
gansrijdersvereniging uit Berendrecht, Zandvliet of Lillo, is het een vaste
gewoonte dat hij ontvangen en geëerd wordt in het districtshuis. Die eer
viel opnieuw Maarten Gabriels te beurt. Keizer Maarten kent ondertus-
sen de geplogenheden, want dit jaar ging hij al aan de haal met zijn vier-
de keizerstitel. Uit de handen van districtsschepen Rudi Sempels (N-VA)
mocht hij een gepersonaliseerd zadeldek ontvangen. Volgend jaar op
zondag 29 maart verdedigt hij in Zandvliet zijn titel. (evdw)
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Keizer ontvangen op districtshuis

Helmut – niet Lotti – op met een 
keyboardshow als vervanging van 
de bewoners van zorginstelling De 
Vier Notelaars. De bewoners met 
een beperking, die vele jaren toneel
opvoerden op de kerstmarkt, wor-
den stilaan te oud en verschillende 
onder hen zijn te weinig mobiel.

De vzw Feestvarken, die de ver-
jaardag van ieder kind bijzonder 
maakt, is de instelling waar de op-
brengst naartoe gaat. De cheque 
wordt overhandigd op 12 januari. 
Medewerkers Ann en Tine geven de
grote kerststal de sfeer van ‘Dui-
zend-en-een-nacht’. Die zal vrijdag-
avond pas klaar zijn. (jaa)
i Kerstmarkt Deuzeld, van 15-22u 
in de Deuzeldlaan en omgeving

Museumbus en kerststal uit 
‘Duizend-en-een-nacht’ op kerstmarkt

SCHOTEN 

Kristin Geerts, Hugo Sannen, Lode 
De Kesel en andere Kerstgezellen 
zijn bijna klaar voor de grote 
kerstmarkt in de wijk Deuzeld. FOTO JAA


