
/

© Het Nieuwsblad / www.nieuwsblad.be.

Voorbereidingen vaccinaties in oude witloofveiling van start

Historische site voor historische
periode: “Dit is een moment
waarvan je hoopt dat je het maar
een keer hoeft mee te maken”
Vandaag om 06:00 door Erik Van Eycken
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Vanaf 15 februari maken de inwoners van Kampenhout, Haacht, Keerbergen, Zemst en
Steenokkerzeel en Boortmeerbeek zich op voor een eerste — voor velen zelfs tweede —
coronaprik in de oude witloofveiling op Kampenhout-Sas. De gemeentebesturen en het
coördinerende eventkantoor Mundo Matic brengen alles in gereedheid voor de grootste
logistieke operatie in tachtig jaar.

Vanaf donderdag wordt het nieuwste gedeelte van de witloofveiling omgetoverd tot een mega
vaccinatiecentrum. Op 1 februari start de testfase, veertien dagen later kan de massale vaccinatie van start
gaan.

“Dit is een moment waarvan je hoopt dat je het maar een keer hoeft mee te maken”, steekt burgemeester Kris
Leaerts (Team Burgemeester) van wal. Amper een week geleden raakte bekend dat de witloofveiling werd
weerhouden voor zes gemeenten waardoor onmiddellijk een versnelling hoger diende te worden geschakeld.

Turbo rotondes

“We nodigden enkele eventkantoren uit voor een plaatsbezoek, tegelijkertijd waren er verschillende digitale
overlegmomenten met de buurgemeenten en met de eigenaars van de veiling zoals BelOrta die de hal gratis
ter beschikking stellen. Hier is zelfs een drive in-systeem mogelijk, maar dat wordt niet gevraagd”, zegt
Leaerts. (Lees verder onder de foto)

De hal ligt op de hoek van de Haachtsesteenweg en de Leuvensesteenweg, telt voldoende parkeerplaatsen
en heeft een centrale ligging. De ‘turbo rotondes’ die net werden aangelegd, zijn geen overbodige luxe, de
burgemeester zegt dat ook aan De Lijn wordt gevraagd om extra inspanning te leveren. De vaccins worden
aangeleverd vanuit AZ Jan Portaels uit Vilvoorde, het Imeldaziekenhuis in Bonheiden en UZ Gasthuisberg.

Toiletten en wifi

De centrale inrichting en coördinatie van het centrum ligt in handen van eventkantoor Mundo Matic uit Lier dat
maandagavond door het Kampenhoutse college werd toegewezen. (Lees verder onder de foto)

De hal ligt op de hoek van de Haachtsesteenweg en de Leuvensesteenweg, telt voldoende parkeerplaatsen
en heeft een centrale ligging. (FOTO: EVB)
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“We hebben ervaring met dit soort van werk. In het Luxemburg richtten we niet lang geleden grote Covid-19-
testdorpen in. Maar eigenlijk heeft dit veel weg van het organiseren van een vrijetijdsevent. We starten met
een lege hal en bouwen gestaag op met onder vertrouwde leveranciers”, zegt Piet Winten.

Het kantoor staat in voor de coördinatie van het medische gedeelte, de veiligheid van de volkstoestroom, de
verwarming tot het goed functioneren van de WiFi-verbinding: “Elk aspect is belangrijk, het draaiboek bestaat
uit honderd aandachtspunten.”

Gemeentelijke steun

Maar ook het Kampenhouts personeel is onmiskenbaar een belangrijke schakel. Inge Koekoekx is
projectmanager infrastructuur en staat voortdurend in contact met de vijf andere gemeenten die gebruik
maken van de veiling. (Lees verder onder de foto)

“Daarnaast sta ik ook in contact met de twee Eerstelijnzones Bravio en Leuven-Noord, ik coördineer en
verspreid ook de info die we dagelijks van de hogere overheid krijgen. Dit is het grootste project dat ik ooit
coördineerde”, verduidelijkt ze. (Lees verder onder de foto)

Piet Winten. (FOTO: EVB)

Inge Koekoekx. (FOTO: EVB)
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Tom Ketelslegers is noodplanningscoördinator voor Bravio en neemt deze functie tijdelijk ook op voor de zone
BHK: “Vanuit de crisiscel van de gemeente Kampenhout coördineer ik overkoepelend, ik ben de link tussen
het coördinatiecentrum en de lokale besturen inzake crisismanagement. Het is de eerste keer in mijn carrière
dat ik word geconfronteerd met een crisissituatie die maanden duurt. Ik merk dat niemand klaar was voor een
dergelijk scenario, de gemeentebesturen noch de hogere overheid. Dit is uniek maar ik hoop snel terug te
kunnen keren naar onze dagelijkse bezigheden.”

Voorlopig contact (vrijwilligers/vragen over het virus): corona@kampenhout.be

Burgemeester Leaerts van Kampenhout. (FOTO: EVB)


