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VORIG JAAR 1.542 KLACHTEN OVER LAWAAI

Overlastofﬁcier
pakt geluidshinder
in Hass
sselt aan
Hasselt
HASSELT - Hoofdinspecteur Johan Tomsin van
politiezone HAZODI moet
alle vormen van overlast
in Hasselt aanpakken.
Vooral geluidsoverlast is
daarbij een prioriteit. Vorig jaar liepen er hierover
in totaal 1.542 klachten
binnen bij HAZODI.
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STATION
HASSELT

Tomsin krijgt de titel ‘overlastofficier’. Hij zal samen met iemand
van de Hasseltse milieudienst
de overlastproblemen in de stad
aanpakken. Daarbij richten ze zich
specifiek op geluidsoverlast, zowel
overdag als ‘s nachts.
Het voorbije weekend klaagden
heel wat Hasselaars nog over
nachtlawaai van de I Love the
90’s-fuif in de Ethias Arena. “Ik
was daar”, zegt overlastofficier
Tomsin. “Samen met db Control,
dat gespecialiseerd is in geluidsbeheer bij evenementen, en ik heb
vastgesteld dat de organisatie de
hele nacht onder de wettelijke
norm heeft gespeeld. Maar in de
wet staat niks over de bastonen en
die zorgen overal voor problemen.
Dat het toch mogelijk is, bewijzen
Johan
Tomsin wordt
aangesteld
als overlastofﬁcier binnen HAZODI.
Foto Tom PALMAERS
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TOP 10 BUURTEN MET MEESTE GELUIDSOVERLAST
(eerste drie maanden 2013)

Aantal klachten
geluidshinder

Aantal klachten
nachtlawaai

6 Kol Dusartplein

9-7

2 Maastrichtersteenweg 18-12

7 Badderijstraat

7-7

3 Oude Kuringerbaan

16-12

8 Meldertstraat

8-4

4 Stokrooieweg

14-13

9 Kuringersteenweg

7-4

5 Havermarkt

13-13

10 Hovenstraat

6-3

1 Kempische steenweg

27-19
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de studenten in Diepenbeek.
Daar krijgen we nauwelijks nog
opmerkingen over de tentfuiven:
hét bewijs dat alles ook iets rustiger
en op een correcte manier kan, zelfs
in een tent.”

Geluidsmeters
De stad gaat voorts preventief
samenwerken met de politie. “In
Hasselt vinden jaarlijks
2.000 evenementen

plaats waarbij meer dan 85 decibel
geproduceerd wordt”, zegt schepen van Milieu Toon Hermans.
“Die moeten vanaf de zomer allemaal zes weken op voorhand een
vergunning aanvragen, zodat we
de organisatoren kunnen helpen
om zich aan de nieuwe, strengere
geluidsnormen te houden.Het
laatste wat we willen is dat er minder evenementen georganiseerd
worden. Maar het moet wel op
een ernstige manier gebeuren.
Daarom ook koopt de milieudienst vijf geluidsmeters aan die
verenigingen kunnen lenen. Zalen
waar meer dan 12 evenementen
per jaar plaatsvinden, moeten
zelf een vaste geluidsmeter installeren.”
Dirk JACOBS

