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Het grootste vakantiepark aan de kust
werd zaterdag gecontroleerd op aanwe-
zigheid van tweedeverblijvers. De politie
ging langs de percelen, maar er werd ook
een drone ingezet om met de warmteca-
mera te bekijken of er mensen aanwezig
waren. De gouverneur wil de controles
ook tijdens de paasvakantie verderzetten.
«Mensen die nu nog naar de kust komen,
zijn echte idioten die de boel verstoren»,
zegt Carl Decaluwé.

In De Haan werd een park met 852 perce-
len op 18 hectare gecontroleerd op de aan-
wezigheid van tweedeverblijvers. Onder-
tussen worden al enkele dagen strenge
controles uitgevoerd langs de wegen om
toeristen tegen te houden, maar de contro-
les worden nu verder uitgebreid richting
de vakantieparken aan de kust. «De vakan-
tieparken en campings zijn allemaal geslo-
ten op de permanente bewoners na», legt
burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA)
uit. «Tweedeverblijvers mogen hier nu niet
zijn. We hebben daarom tests gedaan met
een drone. Uiteindelijk werden er twee
mensen aangetroffen naast de 40 perma-
nente bewoners. Zij moesten vertrekken.
De bewoners laten we gerust. Ook voor
deze mensen is er een aparte regelgeving.
Maar we gaan niemand op straat zetten als
mensen de boodschap krijgen om binnen
te blijven.»

Vandaele pleit ervoor dat burgemeesters
meer ruimte krijgen om bepaalde situaties
te beoordelen. «Er zijn soms situaties waar-
bij mensen een goede reden hebben om in
een vakantiepark te verblijven. Zo is er een
vraag gekomen van iemand die op een co-
rona-afdeling werkt in een ziekenhuis en
de partner vecht momenteel tegen kanker.
In die situatie zou het beter zijn als de part-
ner naar de vakantiewoning mag komen,
maar dat is volgens de regels niet toegela-
ten. Voor die mensen zouden we een uit-
zondering moeten kunnen maken.»

Draagvlak
De burgemeester ondersteunt de actie sa-
men met de gouverneur van West-Vlaan-
deren en de Procureur des Konings. «We
willen een duidelijk signaal geven dat het
menens is in aanloop naar de paasvakan-
tie. Er zijn altijd mensen die hun broek ve-
gen aan de regels. Als we nu geen maatre-
gelen nemen zullen er in de paasvakantie
honderden mensen proberen om toch
naar de kust te komen», zegt Vandaele nog. 
De burgemeester merkt ook een groot
draagvlak bij de inwoners. «Mensen zijn
bezorgd en terecht. In De Haan hebben we
7.000 vaste verblijven en 7.000 tweede ver-
blijven. Ons inwonersaantal kan dus ver-
dubbelen. Als die instroom niet gestopt
wordt dan is er niet voldoende capaciteit
om iedereen op te vangen bij een uit-

braak.» 
De appartementen worden momenteel
nog niet gecontroleerd, maar de burge-
meester sluit niet uit dat er in de komende
weken geen steekproeven komen. Gouver-
neur Carl Decaluwé is tevreden met de in-
tensieve controles en benadrukt dat die
ook tijdens de paasvakantie blijven door-
gaan. «Ik snap echt niet wat sommige men-
sen niet begrijpen aan de vraag om thuis te
blijven. Echte idioten zijn het die de boel
verstoren», is Decaluwé duidelijk. «De ko-
mende weken zullen we er keihard op blij-
ven toezien met strenge controles. Dat zal
niet alleen op de toegangswegen zijn. Des-
noods gaan we tijdens de paasvakantie alle
appartementsblokken en campings af om
tweedeverblijvers te verbaliseren. Er is
geen goede uitleg meer om de regels te
overtreden.» (LBB/MMB)

KNOKKE-HEIST
Michel (49) hangt
stad vol spandoeken
Wie deze dagen in Knokke-Heist
rondrijdt - de plaatselijke inwoners
in de eerste plaats - heeft het onge-
twijfeld al gemerkt: op tal van
plaatsen hangen spandoeken om
zorgverleners en mensen die aan
het werk blijven te steunen. Het
werk van Michel Allemeersch, zo
blijkt. 
De 49-jarige man wil zo benadruk-
ken dat personeel dat aan het werk
blijft, alle respect verdient. «Dat
gaat van dokters en verpleegsters
over vissers tot mensen in het wa-
renhuis», zegt Michel. «Zij zorgen
ervoor dat de zieke mensen goed
verzorgd worden en iedereen op
een normale manier aan eten en
drank geraakt.» 
De man maakte heel wat spandoe-
ken en hing die samen met zijn
echtgenote op meer dan 10 plaat-
sen in Knokke-Heist op. Van de lo-
kale supermarkt tot de brandweer:
Michel zag niemand over het
hoofd. Ook aan het AZ Zeno hing
hij een groot spandoek omhoog.  

(MMB)

BRUGGE
Politie betrapt op
paar dagen tijd
tweemaal feestende
jongeren in zelfde
appartement
De politie van Brugge moest op en-
kele dagen tijd al twee keer tussen-
komen in een appartement in de
Boudewijn Ravestraat. In beide ge-
vallen kwamen jongeren er samen
om te feesten.
Het waren buurtbewoners die op-
merkten dat er heel wat mensen in
het appartement aanwezig waren
die er niet woonden. Ze verwittig-
den de politie en de patrouilles stel-
den tot tweemaal toe vast dat er te
veel personen aanwezig  waren. Er
werd dan ook proces-verbaal opge-
steld. 
Uit hun verklaringen bleek het om
jongeren te gaan die samenkwa-
men om te feesten. Ze kunnen zich
aan een boete van minstens 250
euro verwachten.  (MMB)
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DE HAAN Politie zet drone met warmtecamera in: 
«Tweedeverblijvers opsporen in vakantieparken»

Tweedeverblijvers mogen hier
nu niet zijn. Daarom hebben
we tests gedaan met een
drone. Twee mensen moesten
vertrekken

CARL DECALUWÉ

De politie controleerde in De Haan of er tweedverblijvers op cam-
pings aanwezig waren. Ze schakelde daarvoor zelfs een drone in. 

Foto Proot

CORONAVIRUS

dingen tijdelijk niet mogelijk zijn, bete-
kent rechtstreeks dat er geen kwalita-
tieve Heilig Bloedprocessie kan georga-
niseerd worden. «Het ziet ernaar uit dat
de huidige maatregelen tegen het coro-
navirus nog niet meteen zullen afge-
zwakt worden. Zelfs al is dat in de
maand mei wel het geval, blijft het de
vraag of het organiseren van een 
massaspektakel met 2.000 figuranten
en medewerkers en 40.000 toeschou-

wers een verstandige keuze is. Als orga-
nisatie hechten we vanzelfsprekend het
grootste belang aan de veiligheid en de
gezondheid van de figuranten, de me-
dewerkers en het publiek», zegt Matt-
hieu Clarysse.

Editie 2021 wordt bijzonder
In samenspraak met burgemeester Dirk
De fauw (CD&V) viel het harde verdict.
«Dit is een moeilijke en pijnlijke beslis-
sing voor de stad Brugge en haar inwo-
ners», zegt De fauw. «Al sinds 1304 gaat
de Heilig Bloedprocessie jaarlijks uit,
met uitzondering van periodes tijdens
de godsdienstoorlogen, de Franse over-
heersing en de wereldoorlogen. Ook de
weersomstandigheden hebben wel
eens roet in het eten gegooid, maar dit
is toch een uitzonderlijke situatie.» 
Niet alle voorbereidingen zijn voor niets
geweest, beklemtoont de burgemees-

ter: «Mijn dank gaat uit naar de inspan-
ningen die vele vrijwilligers al leverden
om de processie te organiseren. Alle
vernieuwingen zullen in de volgende
editie te zien zijn, tegen dan aangevuld
met nog meer nieuwigheden. We wil-
len Brugges mooiste dag in optimale
omstandigheden kunnen beleven. De
editie 2021, op donderdag 13 mei,
wordt zonder twijfel een bijzondere
processie.»

CORONA VERPEST NU OOK BRUGGES SCHOONSTE DAG

Geen Heilig Bloedprocessie in 2020

Het is het zoveelste evenement dat
sneuvelt door de coronapandemie en
wellicht nog lang niet het laatste. «De
voorbereidingen zaten op schema»,
zegt Matthieu Clarysse, algemeen coör-
dinator van de Heilig Bloedprocessie.
«De samenwerking met alle betrokke-
nen, zoals koren, ruiters, muziekkorp-
sen, dansers en zo meer, was vastgelegd.
Alle logistieke aspecten waren inge-
pland.» Maar de voorbereidingen vor-
men een probleem. «Het samenkomen
met grote groepen figuranten om alle
taferelen te repeteren is nu onmoge-
lijk», vervolgt Clarysse. «Er zit weinig
marge op de voorziene timing: enkele
weken uitstellen, was onmogelijk.» 

40.000 toeschouwers
Dat repetities en logistieke voorberei-

Vrees wordt werkelijk-
heid: de Heilig Bloedpro-
cessie, Brugges schoon-
ste dag gepland op don-
derdag 21 mei, gaat niet
door. Dat is zondag-
avond beslist. Al sinds
1304 gaat de Heilig
Bloedprocessie jaarlijks
uit, met uitzondering van
periodes tijdens de
godsdienstoorlogen, de
Franse overheersing en
de wereldoorlogen. «We
kunnen niet anders»,
zegt coördinator Matt-
hieu Clarysse.
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BRUGGE

Het samenkomen met grote
groepen figuranten om alle
taferelen te repeteren is nu
onmogelijk
COÖRDINATOR MATTHIEU CLARYSSE

Een archiefbeeld van vorig jaar van de Heilig Bloedprocessie. Dit jaar zal die niet plaatsvinden. Foto Benny Proot

Ook het weer heeft wel
eens roet in het eten
gegooid, maar dit is toch
een uitzonderlijke situatie
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