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Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dS Audio. Sinds anderhalf jaar 
maakt De Standaard podcasts, u luistert massaal en u laat ons ook weten wat 
u van onze podcasts vindt. Zodat we ons aanbod daarop kunnen afstemmen. 

Dit voorjaar lanceerden we zo de dagelijkse podcast. Dit najaar zetten we 
een volgende stap. De vaste formats - zoals Bits&Atomen en De MachtWacht - 
verdwijnen. In plaats daarvan krijgt u vanaf nu elke werkdag één 
verhaal dat u gehoord moet hebben, verteld door een redacteur van  
De Standaard. Om naar te luisteren onderweg, bij het sporten of thuis. Zo 
blijft u altijd geïnformeerd.

De podcasts van De Standaard  
zijn terug

Elke werkdag 1 verhaal dat u gehoord moet hebben

Luister nu op standaard.be/audio 

en in onze nieuwsapp dS Nieuws

BRUSSEL  I   Burgemeester Peter
Reekmans (Dorpspartij) van 
Glabbeek kreeg de jongste twee 
weken tientallen klachten over 
automobilisten die met hoge 
snelheid met patserwagens door 
de straten racen. Hij vaardigt er 
een politiereglement tegen uit.

‘Er moet paal en perk worden
gesteld aan dat roekeloze rijge
drag’, zegt hij. ‘Een politieregle
ment laat voortaan toe dat de 
wagens van verkeerscriminelen 
aan de ketting worden gelegd. 
Als burgemeester kan ik dat re
glement dadelijk van kracht la
ten treden. Later bekrachtigen 
het schepencollege en de ge
meenteraad het. Het houdt in 
dat de politie streng gaat pa
trouilleren. Betrapten spelen 
hun voertuig dadelijk kwijt voor 
minstens zes maanden en lopen 
ook een serieuze boete op. 
Mogelijk wordt zelfs hun auto 
verbeurd verklaard.’

Patserwagens zijn genoemd
naar het roekeloze rijgedrag van 
de chauffeurs. ‘Vooral in Glab
beek en Bunsbeek slaan de ra
cers toe op voornamelijk smalle 
wegen. Ze racen met hoge snel
heid met twee naast elkaar door 
straten met huizen, met veel la
waai en piepende banden, zon
der licht en zonder respect voor 
de verkeersregels.’

Het reglement werd eerder al
ingevoerd in Antwerpen, Meche
len en Diest. (be)

Glabbeek

Burgemeester 
verzet zich tegen
‘patserwagens’

jongeren.  Dat  gebeurt  volledig
gratis,  met  alle  respect  voor  de
privacy. 

Het Tejohuis  in Leuven  is de
veertiende vestiging van het soci
ale  initiatief,  en  de  eerste  in
VlaamsBrabant.  ‘Eigenlijk is het
gek  dat  een  studentenstad  als
Leuven  nog  geen  huis  van  Tejo
had’,  vertelt  initiatiefnemer  Luc
Deneffe.  ‘Officieel  bieden  we
therapie voor jongeren tussen tien
en twintig jaar, maar we zullen je
niet wegsturen als je net boven die
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RUBEN DE KEYZER
LEUVEN  I   Een twintigtal erken

de therapeuten zullen in het Huis
van Tejo op vrijwillige basis hun
expertise  bieden  aan  de  lokale

Sociaal initiatief Tejo opent eerste VlaamsBrabantse vestiging in Leuven

Gratis mentale zorg voor studenten
leeftijdsgrens valt.’

Volgens  cijfers  die  VTM
Nieuws opvroeg moeten jongeren
gemiddeld  122  dagen  wachten
voor ze kunnen worden geholpen
in  centra  voor  de  Geestelijke
Gezondheidszorg.  Bij  Tejo  kun
nen jongeren vrij langskomen, of
een afspraak maken.

‘Als er na een tiental sessies nog
steeds geen beterschap is, verwij
zen we door naar andere centra’,
zegt  medeoprichter  Luc  Witters.
‘In tussentijd laten we hen niet in

Het eerste Huis van Tejo  in VlaamsBrabant  is een feit.  ©  dkr

de steek: jongeren blijven bij ons
zolang  ze  elders  geen  plek  heb
ben.’

‘Er  is een heel hoge nood aan
dit  soort  initiatieven’,  zegt  Ilse
Lemmens, zorgleerkracht van ba
sisschool  De  Mozaïek.  ‘Als  leer
kracht hebben we niet alle infor
matie en kennis die  therapeuten
hebben, dus het is waardevol om
hiernaar  te  kunnen  doorverwij
zen.’

‘Dat de therapie gratis is, heeft
een  bijkomend  voordeel:  kinde
ren  kunnen  hier  terecht  zonder
medeweten van hun ouders, hun
privacy wordt gerespecteerd. Om
gekeerd kunnen kinderen ook kie
zen om net wel hun ouders mee te
nemen.’

Meteen geholpen 
Dat Tejo een waardevol initia

tief  is,  beaamt  Geert,  vader  van
een zoon die nergens terecht kon
met zijn problemen.  ‘We vonden
geen enkele weg waarlangs we on
ze  zoon  konden  helpen’,  zegt
Geert. ‘De wachttijden waren veel
te  lang.  Bij  Tejo  kon  mijn  zoon
meteen  langskomen  en  praten
over zijn probleem. Vandaag voelt
hij zich opmerkelijk beter. Ik ben
heel blij dat Tejo vandaag een af
deling in Leuven kent.’

Volgens Lieve Van Boxem van
TejoVlaanderen  zijn  het  vooral
jongeren tussen 13 en 17 jaar die
gebruikmaken van Tejo. 

Voorlopig is het huis gevestigd
aan de Verkortingstraat 5. 

Volgens een enquête van de 
Vlaamse Jeugdraad voelt 38% 
van de jongeren in Vlaanderen 
zich niet goed in hun vel. Het 
Tejohuis in Leuven biedt 
gratis, laagdrempelige hulp.


