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Kempen

Faillissementen

Beperkte hinder tijdens
actiedag vakbonden
Sint-Pietersinstituut schrapt alle lessen door afwezige leraren

D

JAN ROELS
Directeur Sint
Pietersinstituut

e hinder door de actie
in de overheidssector
bleef dinsdag in de
Kempen vooral
beperkt tot het openbaar
vervoer. Enkele scholen
moesten lessen herschikken
en in het SintPietersinstituut
in Turnhout mochten zelfs
alle leerlingen thuisblijven.
b Tientallen Kempense militanten
uit de overheidssectoren, zoals het
onderwijs,
gemeentebesturen,
bpost en defensie, trokken dinsdag
naar Brussel of Gent om deel te nemen aan de manifestaties tegen de
besparingen van de federale regering. Zo vertrok dinsdagochtend in
Herentals een bus met een dertigtal
actievoerders van de socialistische
vakbond ACOD naar Gent.
De actie veroorzaakte in de Kempen nog het meeste hinder bij het
openbaar vervoer. Volgens de Lijn
reed in de regio Turnhout wel 60%
van de bussen gewoon uit. In heel
Vlaanderen reed ongeveer de helft
van de treinen uit, maar er waren
wel storingen op de treinverbindingen vanuit de Kempen naar Antwerpen en Brussel en omgekeerd.
Bij de meeste gemeentehuizen in
de Kempen verliep de dienstverlening dinsdag zo goed als normaal.
In Mol was het loket van de dienst
Toerisme wel gesloten en in Herentals konden de inwoners dinsdag
niet terecht op het recyclagepark.

Lessen geschrapt
In de meeste Kempense scholen
konden de leerlingen ook gewoon
les volgen, met uitzondering van het
Sint-Pietersinstituut in Turnhout,
waar in het secundair onderwijs alle
lessen werden geschrapt. “47 van de
ongeveer 65 leraren die dinsdag
moesten komen, lieten weten dat ze

“Ik kan zeker
begrijpen dat de
leraars actie voeren.”
FOTO BVDL

Leden van de socialistische vakbond ACOD nemen aan het station in
Herentals de bus naar Gent om deel te nemen aan de manifestatie.
FOTO MARC PEETERS

Bart de Goede is de enige scholier die dinsdag naar het SintPie
tersinstituut in Turnhout kwam. FOTO BART VAN DEN LANGENBERGH

Auto duikt in kanaal

Illegale dansschool
vraagt regularisatie
De eigenaars van de illegale
dansschool Baila in de Brulen
in Arendonk hebben bij de
gemeente een aanvraag tot
regularisatie ingediend.

Geel. Gisteravond rond 18.30u reed een auto in het Kempisch Kanaal.
Dat gebeurde een paar honderd meter voor Sas 7 op de grens van Geel
en Mol. Getuigen verwittigden de hulpdiensten. Duikers van de brand
weer konden de bestuurder, een man van 28 uit Geel, uit zijn wagen ha
len. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis ge
bracht. De precieze omstandigheden worden verder onderzocht. (mph)

BART VAN DEN LANGENBERGH
MARC PEETERS

500 Bailadansers hopen op goede afloop

Arendonk

FOTO MARC PEETERS

deelnamen aan de actiedag. Hierdoor konden we het gewone lesverloop niet garanderen en was het beter dat de leerlingen thuisbleven”,
vertelt Jan Roels, directeur van het
Sint-Pietersinstituut. “Er is dinsdagochtend dan ook maar één scholier
komen opdagen. Hij mocht de hele
dag in een klaslokaal op school studeren. Ik kan de actievoerders goed
begrijpen. Velen bekijken de onderwijsmensen als profiteurs terwijl ze
heel hard werken.”
De 16-jarige Bart de Goede uit het
Nederlandse Boxtel had dinsdag de
hele school voor zich alleen. “Omdat het personeel van het internaat
van de campus Zenit in Turnhout,
waar ik verblijf, ook ging betogen,
kon ik daar niet blijven”, legt vierdejaars uit. “Ik werk in mijn eentje in
een klas aan een lerarencomputer,
al had ik wel liever wat meer volk
rond me gehad.” In de Talentenschool in De Merodelei in Turnhout
nam een vijftal leraars deel aan de
actiedag. “Een honderdtal leerlingen uit de grafische afdeling die van
verder moesten komen, waren wel
afwezig omdat ze met het openbaar
vervoer niet in Turnhout raakten”,
zegt Saskia Michielsen van de Talentenschool. In de scholengemeenschap kOsh in Herentals was de hinder beperkt. “De lessen zijn vrij normaal kunnen doorgaan, al moesten
we wel wat leraren vervangen of
een studie organiseren”, weet Patrick Heremans van kOsh.

b Toen een jong danskoppel op 1
april de bekende dansschool Baila
in Arendonk overnam, kwam
plots aan het licht dat de zaak er
al vijf jaar illegaal gelegen is in
een kmo-zone. Een zone die dus
bedoeld is voor economische bedrijvigheid en niet voor sport en
ontspanning. Daarom hebben de
nieuwe eigenaars nu bij het ge-

meentebestuur een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd
om Baila te regulariseren. Officieel gaat het om een aanvraag tot
‘functiewijziging van een werkplaats naar een dansschool met
magazijn’. Burgemeester Kristof
Hendrickx (N-VA) liet al verstaan
dat het schepencollege de bestemmingswijziging ten volle
steunt. Hij verwacht dat de regularisatie uiterlijk over drie maanden definitief rond is. Tot zolang
heeft Baila nog een voorlopige
vergunning als pop-updansschool. De club telt vandaag zo’n
vijfhonderd leden, onder wie
vooral heel veel kinderen. (ema)

Meerhout
b De bestuurders van de bvba Wa
renhuizen Mera in de Veldstraat, heb
ben de boeken neergelegd. De recht
bank van koophandel heeft daarop
het faillissement uitgesproken. De
onderneming had nog twee arbei
ders en zes bedienden in dienst.
Rijkevorsel
b De groothandel in akkerbouwpro
ducten en veevoeders bvba Gerky in
Gammel is failliet op dagvaarding. De
advocaten Jean De Chaffoy en Luc
Plessers treden op als curatoren.
Grobbendonk
b Huis en decoratieschilder Thierry
Goovaerts uit de Zagerijstraat in
Grobbendonk werd gedagvaard en
failliet verklaard.
Balen
b Het adviesbureau nv BN Invest in
De Most is op dagvaarding failliet ver
klaard.
OudTurnhout
b De cv Jaro Consult in de Steenweg
op Ravels was gespecialiseerd in ad
vies op het gebied van bedrijfsbe
heer. De zaak werd op dagvaarding
failliet verklaard. Hetzelfde geldt voor
vennoot Johannes Rooijakkers.
Ravels
b Het licht gaat uit bij de bvba W&M
aan de Kampdijk in Ravels. De onder
neming tekende voor aannemings
werken en had zelf de boeken neer
gelegd. (mph)

100101
Laakdal
b Op Nieuwe Baan in Laakdal is
maandagnamiddag rond 16.50u
een auto van de weg geraakt. De
19jarige V.E. uit Laakdal raakte
daarbij gewond. Ze is naar het zie
kenhuis gebracht. Bij het ongeval
waren geen andere voertuigen be
trokken.
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De Kluis breidt
Turnhout
uit met tachtig
bedrijven
Kunsten eisen hun plaats op
Hoogstraten

Vier Turnhoutse organisaties wachten op toekenning Vlaamse subsidies

N

NICO VERHOEVEN
Cultuurcoördinator

og een maand lang is
het bang afwachten
voor vier Turnhoutse
kunstenorganisaties.
Dan laat minister Sven Gatz
weten hoeveel subsidies ze de
komende jaren mogen
ontvangen – of niet.

‘‘Het wegvallen
van subsidies
zou een enorme
impact hebben op de
stad en de regio.’’
FOTO MIA UYDENS

b De mensen van architectuurcentrum AR-TUR, theaterwerkplaats
Het Gevolg, kinderkunstenfestival
Storm Op Komst en kunsteducatiedienst Kunst in Zicht houden de
volgende weken hun mailbox allicht met nog iets meer aandacht in
de gaten dan gebruikelijk. Vlaams
minister voor Cultuur Sven Gatz
(Open Vld) moet namelijk voor 1
juli de knoop doorhakken wie hoeveel subsidies krijgt. Jammer genoeg zijn er meer gegadigden dan
beschikbare cheques.

Slokop Antwerpen
De cijfers spreken niet in het voordeel van de hoofdstad van de Kempen. Vlaanderen investeert jaarlijks
ruim 71,5 miljoen euro in de kunsten in de provincie Antwerpen.
Vlaamse instellingen meegeteld
gaat meer dan 93% daarvan naar
organisaties of instellingen die gevestigd zijn in de stad Antwerpen.
De twee andere arrondissementen
– Mechelen en Turnhout, die samen 46% van de inwoners van de
provincie tellen – moeten het stellen met minder dan 7% van de subsidies.
“Zoals elke centrumstad zijn we

Storm Op Komst. “Dit zijn heel
spannende dagen”, bekent artistiek
leidster Sarah Rombouts. “Als we
Vlaamse middelen krijgen, gaan we
zeker door tot 2021, anders is er
volgend jaar een afscheidsfeest.”

Een voorstelling van Storm Op Komst in de Warande.
onlangs naar het kabinet gegaan
om de zaak van de kunstenorganisaties te behartigen”, vertelt schepen van Cultuur Astrid Wittebolle
(Groen). “Dat was een gemakkelijk
onderhoud aangezien we een interessant kunstenlandschap hebben.
Ieder speelt zijn eigen rol en vult elkaar aan. De organisaties hebben
allemaal goede jureringen gekregen, dus we hebben hoop op een
goede afloop.”

FOTO BERT DE DEKEN

Ook cultuurcoördinator Nico Verhoeven was aanwezig bij het overleg. “Belangrijk is dat de regionale
spreiding niet uit het oog wordt verloren. Als de hoofdfinanciering
vanuit Vlaanderen weg zou vallen,
wordt het moeilijk om het werk
voort te zetten. Dat zou een enorme
impact hebben en niet alleen in de
stad zelf.”
De Vlaamse subsidies maken 75%
uit van de financiële middelen van

Uitdaging
Anderen zien dan weer een uitdaging in het mogelijk verdwijnen van
de financiële steun. “Onze eigen inkomsten moeten omhoog, we moeten meer en op eigen benen staan”,
beseft Stefan Perceval, artistiek leider van Het Gevolg. “Natuurlijk bereik je dat niet door van de ene dag
op de andere te stoppen met een
systeem dat dertig jaar gewerkt
heeft.”
Op het kabinet van minister Gatz
wordt naarstig voortgewerkt om de
deadline te halen. “De gesprekken
met de steden en gemeenten zitten
in de laatste fase”, vertelt woordvoerster Eva Vanhengel. “De minister gaat daarna aan de slag met alle
input. Ten laatste op 30 juni beslist
de Vlaamse regering op voorstel
van de minister over de toekenning
van de structurele subsidies.”
WOUTER ADRIAENSEN

b De geplande uitbreiding van industriezone De Kluis met 40 hectare komt dichterbij. De gemeenteraad heeft deze week de aanleg
van wegen en infrastructuurwerken goedgekeurd. “Het gaat om
een verkaveling op maat, zonder
vooraf ingetekende kavels”, zegt
schepen van Ruimtelijke Ordening Ward Baets (CD&V).
“We willen maximale kansen geven aan alle types van bedrijven.
Grenzend aan de Heuvelstraat
komt een zone voor kleinere bedrijven. De minimumoppervlakte
van de andere percelen schommelt tussen 2.500 en 5.000 vierkante meter. In totaal is er plaats
voor een tachtigtal bedrijven. Het
aantal arbeidsplaatsen wordt geschat op bijna 1.000. Dat gaat niet
allemaal nieuwe tewerkstelling
zijn. Een aantal bedrijven komt
zich op De Kluis herlokaliseren,
omdat ze nu zonevreemd zijn of
grotere huisvesting nodig hebben.”
Het nieuwe industrieterrein
krijgt een groen uitzicht. Fietsers
kunnen over een tweerichtingsfietspad rijden. “Dat komt langs
de hoofdweg. De andere straten
hebben een fietssuggestiestrook.
Een groot gedeelte van het gebied
ligt in de beekvallei van de Raamloop. De grote verharde oppervlakte in een industriegebied verhindert vaak de natuurlijke infiltratie van regenwater. Dat wordt
opgelost met bufferzones om het
water op te vangen en vertraagd
af te voeren om wateroverlast te
voorkomen. Aan intercommunale
IOK is gevraagd om optimaal rekening te houden met de mogelijke aanleg van warmtenetten”,
legt schepen Ward Baets uit. (ram)

Geel
b Dieven hebben maandagnacht
hun slag geslagen op een werf op
Kemeldijk in Geel. Ze gingen aan de
haal met enkele metalen rijplaten.
De diefstal werd dinsdagochtend
vastgesteld.
Mol
b Op het kruispunt van de Sint
Apollonialaan met Postelarenweg
in Mol reden dinsdag rond 8.30u
twee auto’s op elkaar in. Dat ge
beurde nadat één van de bestuur
ders geen voorrang had verleend.
K.C. (20) uit Mol en J.R. uit Neerpelt
liepen lichte verwondingen op.
Mol
b De 82jarige fietser R.P. uit Mol
werd gisteren rond 9.50u aangere
den op de Turnhoutsebaan in Mol.
De bejaarde man is met zware ver
wondingen opgenomen in het zie
kenhuis.
Turnhout
b In de Parklaan in Turnhout werd
gisteren rond 9.25u een bromfiet
ser aangereden. Het ongeluk ge
beurde bij de Carrefour. De 17jari
ge V.J. uit Turnhout werd naar het
ziekenhuis gebracht maar mocht
na verzorging weer vertrek
ken. (mph)
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Deze zomer
bent u de chef
in huis!

Voorjaa
receptenrs-

aperitieven
amuses
voorgerec
hoofdger hten
echten
desserts
wijnsugges
ties

Rondom Culinair, meer dan 30 heerlijke
zomerse recepten gebundeld in een handig magazine.
Om uw smaakpapillen heel de zomer de kost te geven.
Gratis bedeling via displays in uw buurt!

