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TONGEREN

Elke kroningsdag kunnen we re-
kenen op het volledige lokale poli-
tiekorps en ongeveer 150 perso-
neelsleden in steun. Dat zijn agen-
ten uit andere korpsen, zelfs uit
Antwerpen, Brussel en Oost-
Vlaanderen. We kunnen ook re-
kenen op een explosievenhond, 
motorrijders van de federale poli-
tie, cavalerie en DOVO. Iedereen
die naar de Kroningsfeesten 
komt, kan gecontroleerd wor-
den.” 
“Er worden drie perimeters inge-
steld: op de Omleidingsweg zullen
motards selectief voertuigen con-

“Onze agenten 
krijgen nu 
geen verlof”

Voltallig politiekorps
plus extra troepen 
waken over Kroningsfeesten
De zevenjaarlijkse Kroningsfeesten zijn telkens een hele uitdaging voor 
de veiligheidsdiensten. Het aanhoudende terreurdreigingsniveau drie 
en het bezoek van de koning en koningin zondag, zorgen dan ook voor 
extra waakzaamheid bij de politie. Maar korpschef Tony Verlackt is er 
gerust in. “Zonder te vervallen in angstpsychoses, wordt van iedereen 
de nodige waakzaamheid gevraagd.”

Dirk ROEFFLAER

Werner Bruneel en zijn mugmotor FOTO DIRK ROEFFLAER
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X Werner Bruneel (AZ Vesalius)

Het AZ Vesalius zet een mug-
motor in tijdens de processies.
Werner Bruneel, verpleegkun-
dige van de Spoedafdeling, stelt
daat zijn privémotor voor ter 
beschikking: “Zo kunnen we
onze mugdienst ontdubbelen”,
vertelt Bruneel. “Ik ga postvat-
ten achter het stadhuis om een
verbinding te vormen tussen de
mugziekenwagen en het zieken-
huis. Bij elke oproep springt er
een spoedarts achterop.”
De motor is ingericht als een

echte mug, compleet met de-
fibrillator. “Enkel gipsen
doen we niet ter plaatse. In
de commandopost zullen
onze twee rampencoördina-
toren postvatten: Niels Prin-
cen en Niels Medard. Daar-
naast zijn er ook vier zieken-
wagens paraat voor 
oproepen via de dienst 100, 
samen met de ziekenwagen 
van de brandweer. Het Rode
Kruis houdt 55 medewer-
kers ter beschikking.” 
Tijdens de editie van 2009 
werd ook een mugmotor ter
beschikking gesteld. Toen
waren er negen ernstige in-
terventies onder de toe-
schouwers, onder andere 
hartinfarcten en hersen-
bloedingen.  (DiRo)

Ook het ambulancepersoneel 
is helemaal voorbereid voor de 
massa die de Kroningsfeesten 
zal bezoeken. Verpleger 
Werner Bruneel bouwde zelfs 
zijn motor om tot een echte 
mugmobiel.

“Bij elke oproep springt 
er een spoedarts achter 
op mijn motor”

De afgelopen dagen werd er nog volop geoefend, zondag beginnen de Kroningsfeesten pas echt. FOTO SERGE MINTEN

We kunnen rekenen op 
een explosievenhond, 
motorrijders van de 
federale politie, cavalerie
en DOVO

korpschef Tony VERLACKT

 

troleren. Op de rand van de ver-
keersvrije zone staan 17 posten 
opgesteld. Zij zullen selectief con-
troles uitvoeren.” 

Explosievenhond
“Tot slot zijn er twee extra bevei-
ligde zones: de zone van de tribu-
nes op de Leopoldwal en de zone
van het avondspel, inclusief de 
Grote Markt. Deze zones worden
ook vooraf gecontroleerd met een
explosievenhond. Voor de Grote
Markt zijn er slechts drie door-
gangen: via het Plein en de 
Hondsstraat, via de Sint-Truider-
straat en via de Hemelingen-
straat. Hier wordt telkens ieder-
een gescreend met een handscan-
ner. Voor het avondspel worden 
toeschouwers op het Vrijthof ge-
scand. De deelnemers moeten via
de Kloosterstraat komen. Naast 
de geüniformeerde aanwezigheid 
zullen ook ploegen in burger inge-
schakeld worden om de massa 
langsheen het parcours en op de
zone van het avondspel te obser-
veren. Het geheel wordt bewaakt 
vanuit een operationele comman-
dopost in café Lido op de Grote 
Markt waar alle veiligheidsdisci-
plines aanwezig zijn.” 

Filip en Mathilde
Voor de komst van het konings-
paar worden tien extra agenten
voorzien. “De koning en koningin
zullen vanuit De Velinx in een 
voertuig tot aan de tribune wor-
den gevoerd. In samenwerking 
met het kroningscomité en het le-
ger zijn een aantal veiligheidspro-
cedures afgesproken met alle deel-
nemende groepen om de veilig-
heid nog te verhogen. Zonder te 
vervallen in angstpsychoses, 
wordt van iedereen de nodige
waakzaamheid gevraagd. Bezoe-
kers moeten elke verdachte toe-
stand onmiddellijk melden aan
een lid van een veiligheidsdienst”,
besluit korpschef Tony Verlackt. 
De groepsleidingen zullen toezien
of er geen ongekende individuen
in de groep meelopen. 

X Omwille van de Kroningsfeesten verhuist 
de antiekmarkt twee zondagen naar een
andere locatie: op 3 en 10 juli kan je 
terecht op Tongeren Oost (Maastrichter-
steenweg, Vrijheidweg, Sportoase).

“Het beheersen van de grote men-
senstroom en de verkeersafhan-
deling zijn de klassieke aan-
dachtspunten bij een groot evene-
ment”, weet Verlackt. “Het 
voltallige lokale politiekorps 
wordt ingezet, verlof nemen kan 
nu even niet. Op elke dag van de 
processie zetten we 45 agenten in,
naast de ploegen die instaan voor
de dagelijkse taken. Hoewel er
volgens het OCAD geen bijzon-
dere dreiging rust op de Kro-
ningsfeesten, vallen wij onder de 
zogenaamde ‘soft targets’ vermits
er grote mensenmassa’s verza-
meld zijn op een relatief beperkte
ruimte. In overleg met alle part-
ners en de veiligheidscel  werd een
veiligheidsanalyse gemaakt met
voorziening van de gepaste maat-
regelen.” 

Korps + 150 agenten
“Het spreekt vanzelf dat de  capa-
citeit van de lokale politie onvol-
doende is om een dergelijk evene-
ment te beheersen. Daarom krij-
gen we versterking van buitenaf.


