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DUIZENDEN HASSELAREN LIGGEN WAKKER VAN ‘I LOVE THE 90’S’

“Als wij zo’n tuinfeest geven,
dan komt de politie naar hier”
HASSELT - Twintig
ofﬁciële klachten bij de
Hasseltse politie en een
veelvoud daarvan via
allerlei netwerksites. In
delen van Rapertingen,
Sint-Lambrechts-Herk
en Stevoort hebben
honderden mensen
zondagnacht pas rond
5 uur ’s ochtends de
slaap kunnen vatten.
De oorzaak: de ‘I Love
The 90’s - The Party’ in
de Ethias Arena, waar
20.000 feestvierders
uit de bol gingen. Bijna
evenveel Hasselaren
kregen de volle laag
aan bonkende bastonen
te verwerken en deden
geen oog dicht.
De geluidsisolatiewerken, die
volgens eerdere beloften eind
2012 zouden uitgevoerd worden,
gaan binnenkort van start. “Er
zijn maar vijf gespecialiseerde
aannemers in België, waardoor
we een aparte aanbesteding
moesten organiseren”, geeft Tom
Vandeput, voorzitter van de vzw
Grenslandhallen aan.

Lawaai
“Als wij een tuinfeest geven met
een fractie van dit lawaai, staat
de politie hier binnen de tien
minuten en wordt de boel stil
gelegd.” Jean-Marie Joris van
de Runksterkiezel is boos. “En
vooral moe”, zucht de man.
“Noch mijn vrouw, noch ikzelf
hebben vannacht een oog dicht
gedaan. Dit was echt een pure
schande. Ik heb de politie niet
gebeld nee. Wat helpt het trouwens? Niks. De hele tijd hebben
we wakker gezeten met hetzelfde
ritme, hetzelfde geluid.”
In de Villersstraat in Sint-Lam-

Sfeer was er zeker op ‘I Love The 90’s - The Party’ in de Ethias Arena, maar de bassen hielden
Foto RVT
ook wel heel wat Hasselaren wakker.
brechts-Herk dezelfde boze geluiden. “Triest, echt waar. Een pure
schande voor de stad. Ze mogen
van mij organiseren wat ze willen,
maar moet daar een halve stad van
wakker liggen?”
“Ik ben gaan kijken of er ergens een
auto in de straat stond met de deu.
ren open en de basboxen ‘volle bak’,
zegt Jurgen Ritzen die in Kuringen
in de buurt van het Albertkanaal
woont. “Maar het bleek om de
party in de Ethias Arena te gaan.
Nu, ik heb vroeger ook graag gefeest, mij stoort het niet dat mensen
dat graag doen, maar of daar een
halve stad moet van wakker liggen
is toch wat anders.”

zijn constant in de Grenslandhallen geweest en de muziek stond
stiller dan bij andere events. Maar
blijkbaar zat het probleem in de
inkomhal. Daar moet echt dringend
iets aan gebeuren om dit soort problemen te vermijden.”

Hal
“Elke klacht is een klacht, punt”,
zegt Steven Vandeput (N-VA)
die, namens politiek Hasselt, ook
wakker gelegen heeft. “Anderzijds
moeten we dit soort evenementen
blijven naar Hasselt halen. Maar
dan moet de stad, en zij is de enige
verantwoordelijke, ook zorgen voor
een hal die in orde is.”

Stiller

Nacht

“Twintig klachten hebben we
geteld”, geeft HaZoDi-korpschef
Philip Pirard aan. “Onze mensen

“De werken zijn nu gegund, de
aannemer is bekend”, reageert
Tom Vandeput als voorzitter van

de vzw Grenslandhallen. “In
België zijn maar vijf bedrijven
die dit kunnen en dus is de aanbestedingsprocedure opgesplitst.
Op dit moment zijn ook alle
nachtevenementen voorbij. De
werken starten voor het bouwverlof en zijn tegen het volgende
seizoen afgerond en dan is het
probleem helemaal weg. Tegelijk
wil ik toch onderstrepen dat hier
bijna 20.000 mensen, zonder één
incident, een prachtig evenement
beleefd hebben. Maar de hinder
moet weg, dat is juist.”
Dirk JACOBS
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