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HERENTALS
Groen draagt Molekens voor als leefbuurt
Minister van Binnenlands
Bestuur Bart Somers (Open Vld)
lanceert het project Leefbuurten,
waarbij hij steden en gemeentes
de kans geeft om met de expertise
van de Vlaamse Bouwmeester en
Fietsberaad buurten en wijken
verkeersveilig te herinrichten.
Groen Herentals ziet in de grote
buitenwijk De Molekens een ideaal project om via Leefbuurten
aan te pakken en roept het stads-

bestuur op hiervoor een aanvraag
in te dienen. “De buurtbewoners
staan klaar om mee na te denken
en aangevuld met de experts kunnen zo mooie zaken gerealiseerd
worden en maken we de wijk
klaar voor de toekomst. De opgedane ervaring kan helpen om later andere wijken in de stad aan te
pakken”, zegt voorzitter Hans Van
den Eynden van Groen, zelf wijkbewoner. (ho)
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HOOGSTRATEN
Bij een controleactie op brommers
en voortbewegingstoestellen heeft
de politie Noorderkempen zes voer
tuigen getakeld omdat ze niet verze
kerd waren en acht andere bestuur
ders kregen een boete wegens het
ontbreken van een rijbewijs, verze
kering of inschrijvingsbewijs.
De Meidoornlaan in de
Molekens. FOTO HANS OTTEN

TURNHOUT
Onbekenden hebben de vitrine van
een kapperszaak op het Zegeplein
beschadigd. Vermoedelijk probeer

den ze met een zware steen het glas
te breken, maar dat is slechts ge
deeltelijk gelukt. Het liep enkele
barsten op, maar ging niet aan dig
gelen. Het is niet duidelijk of het om
een inbraakpoging of om
vandalisme gaat.

HERSELT
Onbekenden hebben ergens tussen
vrijdagavond 20u en zaterdag 13u
ingebroken in een kantine in de
Berglaan in Bergom (Herselt), maar
er bleek niets gestolen te zijn. (ho)

TURNHOUT

Drugopvolgingskamer moet
verslaafden wakker schudden
Na Antwerpen en Mechelen start
nu ook de afdeling van het Antwerps parket in Turnhout met een
drugopvolgingskamer (DOK). In
die kamer zullen bepaalde drugszaken, vooral met jonge drugsverslaafden, alternatief en sneller
worden afgehandeld. Celstraffen
wil men zo minder geven. Door
intensief samen te werken met de
hulpverlening, worden de beklaagden snel wakkergeschud en
wordt recidive tegengegaan.

Mechelen al in de DOK terechtkwamen, waren meestal jonge
mensen. “Contact met justitie
blijkt voor hen een wake-upcall te
zijn, waardoor het DOK-traject
voor een keerpunt zorgt. We stellen vast dat de extrinsieke motivatie van de beklaagde om zijn
blanco of beperkt strafblad te behouden, naarmate het traject vordert, verandert in een intrinsieke
motivatie om zijn of haar leven
weer op het rechte pad te krijgen”,
klinkt het bij het parket.

“We weten dat er in de regio van
onze afdeling Turnhout een aanzienlijke drugproblematiek aanwezig is. Door de intensieve opvolging van de beklaagde door de
DOK, streven we een gedragsverandering na. We gebruiken dus
onze macht om iemand te veroordelen, op een creatieve en participatieve manier. Zo komen we tot
structurele oplossingen”, reageert
de Turnhoutse rechtbank enthousiast op het nieuws van de gloednieuwe drugopvolgingskamer.

Niet langer in correctionele zaal
Nieuw in Turnhout, maar aan de
rechtbanken van Antwerpen en
Mechelen bestaat het systeem al
langer. Vandaag worden alle
drugsdossiers in Turnhout behandeld in de correctionele zittingszaal, vanaf 5 maart is de DOK
operationeel. Daar zullen drugs-

Het Openbaar Ministerie, het justitiehuis, CGG Kempen en CAW De
Kempen werken intensief samen bij DOK-zaken. FOTO BART VAN DEN LANGENBERGH

dossiers behandeld worden waarbij de beklaagde feiten pleegde
om zijn drugsverslaving te financieren. Beklaagden die drugs verkopen puur om winst te maken,
komen niet in aanmerking voor

de DOK. Daarnaast moet de beklaagde de feiten ook bekennen,
minimaal schuldinzicht tonen, op
zoek zijn naar hulp, en een gunstig strafverleden hebben. De beklaagden die in Antwerpen en

TURNHOUT

Twaalf maanden
Het Openbaar Ministerie, het
justitiehuis, CGG Kempen en
CAW De Kempen werken intensief samen bij DOK-zaken. De beklaagde zal een traject afleggen
dat gekoppeld is aan zijn persoonlijke problematieken. Als het plan
ondertekend wordt door de beklaagde, zal er al na één maand
een opvolgingszitting volgen. Met
testen wordt nagegaan of de beklaagden hun verslaving onder
controle hebben.
“De justitie-assistenten volgen
het verloop van het DOK-plan op
en zijn aanwezig op de zittingen
om feedback te geven over het
traject en om eventuele adviezen
te formuleren. Zo blijft maatwerk
doorheen het volledige begeleidingstraject, dat twaalf maanden
kan duren, gegarandeerd.”

“De sterkte van de DOK ligt in de
snelheid en de laagdrempeligheid. Repressie alleen faalt in de
aanpak van kleine criminaliteit,
die verbonden is aan complexe
samenlevingsproblemen, zoals
verslaving. Het duurt ook allemaal te lang. Vooraleer begeleiding in ons klassieke strafsysteem
opgestart kan worden, zien we
beklaagden hervallen in crimineel gedrag en ontstaat een vicieuze cirkel van veroordelingen en
recidive. De drugopvolgingskamer doorbreekt dit patroon.”

Herstel
Ook CAW De Kempen heeft vertrouwen in de DOK. “Samen met
de verslaafde bepalen we de
duurtijd van het traject dat nodig
is voor een goed herstel. We geven het vertrouwen én de verantwoordelijkheid aan de hulpvrager
om het eigen hersteltraject zichtbaar te maken aan de betrokken
samenwerkingspartners.
De
sterkte van dit project beantwoordt aan één van onze beleidsdoelstellingen: samen doen we
meer en beter.”
Vlaams Minister van Justitie en
Handhaving Zuhal Demir (N-VA)
laat weten te investeren in meer
justitie-assistenten om gepaste
opvolging te verzekeren.
BRITT PEETERS

Nachtelijke complimenten

Gezocht: veertig postminnende
gezinnen voor kinderkunstenfestival
Kinderkunstenfestival
Stormopkomst vervangt het
geplande festival eind deze
maand door een installatie, een
datingproject en het
brievenavontuur ‘How to start a
movement’.
Normaal zou ‘How to start a
movement’ eindigen op zondag
28 maart, de eerste festivaldag
van Stormopkomst in 2021. Nu
trapt het net het festival op gang.
Twee en een halve week lang, van
dinsdag 30 maart tot vrijdag 16
april, ontvang elk gezin elke dag
een brief. Op sommige dagen
wordt er gewoon gelezen of nagedacht, op andere dagen moeten
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er missies uitgevoerd worden, op
weg naar school of de supermarkt
of tijdens een wandeling. Zo onderzoeken de gezinnen de dynamiek van de plek waar ze wonen
en gaan ze anders kijken naar het

dagelijkse leven.
‘How to start a movement’ is een
idee van de Nederlandse kunstenares Merel Smitt. Het werd gemaakt voor theater Rotterdam en
trekt nu voor het eerst de grens
over, in een special versie voor
kinderen en hun ouders. Het project maakt deel uit van een minifestival, samen met de installatie
Pure van Christian Bakalov en
The (play) Dating Project van
Dan Mussett. Andere projecten
verschuiven naar mei of september 2021. Deelnemen aan ‘How to
start a movement’ is helemaal
gratis, inschrijven kan via de website van Stormopkomst. (woad)
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www.stormopkomst.be
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HERENTALS ‘Jij bent uniek!’ Om Complimentendag van maandag niet
onopgemerkt te laten passeren, lieten leden van Jong CD&V Herentals
zondagnacht al bemoedigende woordjes voor de passanten achter op de
rijbaan en voetpaden. “Normaal is dit een dag die we nogal snel vergeten
en daarom wilden we hem extra in de kijker zetten. Dit doen we door leuke complimenten voor iedereen te verspreiden in heel Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. De buurten reageerden alvast enthousiast”, zegt
Polien Willems van JONG CD&V Herentals. (ho)

