
Antwoord van de heer Benoit Cerexhe, bevoegd voor sport, op de schrifteliike vraag van mevr.  

Carla Delonghe in verband met drugshandel in Sportcitv  

Er werd ons niet gemeld dat er sporen van drugshandel gevonden zouden zijn in de kleedkamers. Het 

is jammer dat de Directie van het Sportcentrum niet van deze feiten op de hoogte werd gebracht. 

Wat bedoelt men met `sporen van drugshandel' welke vaststellingen werden er juist gedaan? Op 

welke plaatsen (precieze omschrijving) werden deze sporen juist waargenomen? 

Wij grijpen regelmatig in wanneer we een sterk vermoeden hebben dat bepaalde jongeren joints 

roken of andere drugs gebruiken. 

Het is evident dat de nabijheid van de scholen personen van bedenkelijk allooi aantrekt die hun waar 

proberen te verkopen op het ogenblik dat de school uit is. Dat tijdens de middagpauze veel 

leerlingen naar het Sportcentrum trekken, om er te lunchen in het club house, in de cafetaria of 

buiten in de directe omgeving van de ingang van het Centre scolaire Eddy Merckx. Ook de 

schooldirectie kijkt nauwlettend toe op het gedrag van haar leerlingen; sommige leerlingen werden 

al van school gestuurd toen ze er op werden betrapt andere substanties te roken dan tabak. Telkens 

wanneer wij een vermoeden hebben, nemen wij contact op met de politie. 

Het personeel moet ons op de hoogte houden van elke onregelmatigheid of als ze ook maar iets 

verdacht vinden rondom of in het centrum. 

De politie wordt gewaarschuwd en opgeroepen als dat nodig is, met de nodige discretie. De politie is 

trouwens bijna permanent aanwezig op de site van Sportcentrum, rekening houdend met de 

trainingen op de schietstand van verschillende politiekorpsen van verschillende zones en van de 

federale politie. 

lk herinner er u ook aan dat wij afscheid hebben moeten nemen van 3 medewerkers van het 

sportcentrum omdat zij op heterdaad werden betrapt op het roken van joints; sommigen werden 

eerst opgevolgd door de arbeidsgeneesheer alvorens zij werden ontslagen. Dit was één van de 

onderwerpen die besproken werden in het Directiecomité, door de leden van het Comité der 

Benoemingen en op de Raad van Bestuur. 
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