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Honderden mensen in Diepenbeek en Hasselt 
liggen wakker van illegale fuif in Genkse hal

Zeker twintig klachten tijdens 
houseparty van Nederlanders 
tot half negen ‘s ochtends

DIEPENBEEK - Honderden inwoners van Diepenbeek en Hasselt hebben de 
nacht van zaterdag op zondag weinig of niet kunnen slapen. De oorzaak 
bleek een illegale fuif die plaatsvond in een lege hangar op het industrie-
terrein bij het Albertkanaal in Genk. De muziek van de houseparty bleef 
duren tot 8.30 uur zondagochtend. De organisatoren waren zich van geen 
kwaad bewust. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld.

“Ik werd zaterdagavond en -nacht 
voortdurend gebeld door mensen 
die niet in slaap geraakten door 
onophoudelijk lawaai”, zegt burge-
meester Patrick Hermans van Die-
penbeek. “Ik heb meteen de politie 
van Hazodi gebeld. Maar omdat 
het lawaai bleef duren, ben ik in de 
vroege ochtend zelf op onderzoek 
uitgetrokken. Ik kwam, tot mijn 
verbazing, uit bij een lege hangar op 
het industrieterrein bij het Albert-
kanaal in Genk. Daar stond, rond  
8 uur ’s morgens, nog altijd een 50-tal 
auto’s geparkeerd, bijna uitsluitend 
met Nederlandse nummerplaten. 
Het leek me niet aangewezen om me 
alleen tussen de veelal gedrogeerde 

 
 

aakten door 

 

 
am, tot mijn 

 

fuivers te begeven. Dat was heel 
duidelijk te zien aan de jongeren 
die in de buurt rondzwalpten.”
“Mensen hebben zelfs de 101-cen-
trale gebeld omdat ze geen oog 
konden dichtdoen”, zegt Hermans. 
“Dit was er echt ver over en het is 
vooral onbegrijpelijk dat dit zo lang 
kon blijven duren. Het was ook 
niet meteen een fuif die ik graag 
met slechts een paar politiemensen 
zou stilleggen. Maar dat Neder-
landers hier ongestraft de rust van 
onze mensen komen verstoren, is 
behoorlijk choquerend. Ik ga dan 
ook maandag contact opnemen met 
mijn collega in Genk om herhaling 
van dit soort feiten te voorkomen.”

“Wij hebben een twintigtal officiële 
klachten gehad”, bevestigt korps-
chef Philip Pirard van Hazodi. 
“Onze mensen zijn vanaf 3 uur, toen 
de eerste klachten binnenkwamen, 
op zoek gegaan naar de herkomst 
van het lawaai. Ze stelden vast dat 
het uit het Genkse industriegebied 
kwam. We hebben onze Genkse col-
lega’s verwittigd.” Een patrouille 
van GAOZ kon de locatie snel 
traceren en maande de organisato-
ren rond 6.30 uur aan te stoppen. 
Die gaven daar echter geen gehoor 
aan en zetten enkel de muziek wat 
zachter. “Tussen 7 en 8.30 uur was 
er een piek aan klachten, daarna 
is de muziek verstomd. Maar de 
nachtrust van honderden mensen 
was wel om zeep”, zegt Pirard.

“Feestje”
De organisatoren zijn zich van geen 
kwaad bewust. “Nee, we hadden 
hiervoor geen vergunning”, zegt 

“Feestje”

an Hazodi. 

tie snel 

Arjan Hogendijk uit Rotterdam. 
“Een echte organisatie is er ook 
niet. We hebben gewoon met e 
vrienden een feestje op poten 
gezet met alternatieve elektro-
nische muziek. Ik denk dat er 
ongeveer 200 mensen op af zijn 
gekomen. Dat zijn geen fuiven 
om geld aan te verdienen. We 
willen gewoon een leuke avond 
op een plaats waar we voor zo 
weinig mogelijk hinder zorgen. 
Die lege fabriekshal leek ons daar 
wel geschikt voor.”
“De ordehandhavers zijn hier ge-
weest”, beaamt Hogendijk. “We 
hebben de muziek zachter gezet, 
maar we zijn blijven doorgaan tot 
8 uur. In België kan je nog met 
de politie praten, in Nederland 
niet meer. We hebben wel de hele 
zondag gewerkt om alles netjes 
achter te laten.” Omdat er geen 
vergunning was, heeft de politie 
een pv opgesteld. DJ/CN

tot half negen ‘s ochtends

De lege fabriekshal in Genk waar een fuif zaterdag honderden 
mensen wakker hield. “Choquerend dat Nederlanders hier 
ongestraft onze rust mogen komen verstoren.” Foto Chris NELIS


