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“In totaal zijn er op ons grondge-
bied 200 landbouwers en 750 par-
ticulieren getroffen door het zwa-
re noodweer van 23 en 24 juni”,
zegt Hilde Vautmans (Open
Vld), schepen van Landbouw in
Sint-Truiden. “We hebben een
vraag ingediend om die dagen als
ramp te erkennen. Maar het staat
vast dat de regering meer zal
moeten doen. Het maximumbe-
drag per schadedossier bedraagt
114.000 euro en dat is in vele ge-
vallen veel te weinig.”
In Sint-Truiden waren er 300
schadegevallen door hevige re-
genval. “Goed voor zo’n 18,3 mil-
joen euro. Ook de beken en de ri-
vieren die uit de oevers traden, 
veroorzaakten voor meer dan 3
miljoen euro aan schade. De hagel
en de wind vertegenwoordigen 
dan weer 600 dossiers met een
prijskaartje van 36,5 miljoen”, al-
dus Vautmans. “Het is dus niet de
vraag of het wel een ramp is, maar
vooral hoeveel de getroffen men-
sen gaan krijgen. Er zijn landbou-

wers en fruittelers die alles verlo-
ren zagen  gaan. Dan kom je met 
114.000 euro niet toe.”
Vautmans gaat nu naar eigen zeg-
gen alle politici oproepen om aan
te dringen bij de Vlaamse regering
om het maximumplafond in dit
geval te verhogen. “Vooral vanuit
het provinciehuis moet er ook een
signaal komen.”

Toekomstmuziek
Op het kabinet van de Vlaamse mi-
nister-president Geert Bourgeois 
(N-VA), bevoegd voor het Ram-
penfonds, denkt woordvoerder 
Mark Andries dat de vraag van 
Vautmans moeilijk haalbaar is. 
“Schade die al heeft plaatsgevon-
den, wordt behandeld volgens de 
spelregels die al gelden. Het lijkt me
dan ook weinig waarschijnlijk dat 
daar aan geraakt wordt”, zegt hij. 
“Er wordt wel gepraat om een aan-
tal wijzigingen door te voeren, zo-
als de verhoging van het bedrag van
de franchise, maar dat is dan voor 
schadegevallen in de toekomst.” 

Ook in Wellen is er ondertussen 
een prijskaartje geplakt op de 
schade die het noodweer van 23 
juni veroorzaakte. “Maar liefst 
553 op zo’n 3.000 huizen liepen 
schade op”, zegt burgemeester Els
Robeyns (sp.a/Rob). Het gaat dus
om bijna een op de vijf huizen.
“Dat is ongezien. De totale scha-
de is geraamd op 10.921.000 euro.
Dat zal niet allemaal gedekt wor-
den door het Rampenfonds, maar

we hebben de vraag om het als 
ramp te laten erkennen donder-
dag wel ingediend.” De schade
door regen bedroeg zo’n miljoen
euro en de hagel zorgde voor 4,1 
miljoen aan schade. Voor de ge-
volgen van de wind was dat bijna
5,8 miljoen. “In werkelijkheid lig-
gen de bedragen nog hoger. De
schade aan onze natuurgebieden
Broekbeemd en Grote Beemd
werden nog niet meegerekend.”

Herkenningspunt
In Borgloon wordt de schade ge-
raamd op zo’n 6 miljoen. “Ook
wij hebben ondertussen de erken-
ning als ramp gevraagd. Dit gaat
nu over de dossiers die konden 
worden gemeld tot 8 augustus”,
zegt burgemeester Danny Deneu-
ker (sp.a). Die dossiers moeten 
volgens Vautmans erg goed ge-
staafd zijn.  “De schadedossiers
moeten gestoffeerd zijn met vol-
doende fotomateriaal. Iemand 
die getroffen bomen fotografeert,
moet dat ook doen met daarop
een herkenningspunt, zoals aan-
palende huizen, akkers of straten.
Zo kan de administratie het beter
op een plan herkennen.” 
In Lommel werden voor de storm
van 23 juni 101 schadegevallen ge-
meld, goed voor 760.991 euro aan
voertuigen, huizen en landbouw-
gewassen.
In Alken kon burgemeester Marc
Penxten (N-VA) gisteren nog 
geen bedrag op de schade plak-
ken. “Pas maandag zullen we 
rond zijn met ons dossiers.” Ook 
voor onder andere Kortessem,
Bilzen en Diepenbeek zijn de
schadecijfers nog niet duidelijk.

SINT-TRUIDEN/WELLEN/BORGLOON

“Maximum Rampenfonds moet hoger”

De gemeentes die op 23 juni getroffen werden door het noodweer 
hebben ondertussen een prijskaartje geplakt op de enorme schade die 
ze toen leden. In totaal gaat het om meer dan 75 miljoen euro in Sint-
Truiden, Wellen, Borgloon en Lommel. Enkele andere gemeentes 
moeten de rekening nog maken. 

Bij de storm gingen hele plantages verloren. “Dan is de maximumvergoeding van 114.000 euro 
nooit genoeg”, zegt schepen Hilde Vautmans.  Foto JOZEF CROUGHS 
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De vrouw moet niet wachten op het 
Rampenfonds en kon een regeling 
met haar verzekering treffen. “Het 
tuinhuis van onze buurman werd 
tijdens de storm opgetild en kwam 
bovenop onze serre terecht. Ook de 

omheining en de kinderschommel 
werden meegesleurd”, zegt de 
vrouw. “Ondertussen heeft de 
verzekering het dossier al 
behandeld. Al bij al is onze 
schade nog vrij behoorlijk 
vergoed. Maar je krijgt natuurlijk 
nooit genoeg om alle kosten en 
leed te betalen.” Gisteren maakte 
Georgettes echtgenoot alvast alles 
kaar voor de levering van een 
nieuwe serre. (jcr/vrs)

“Je krijgt nooit genoeg om 
alle kosten te betalen”

WELLEN  - In de Kleinaartstraat 
in Ulbeek werd de schade van 
Georgette Vanmechelen 
ondertussen al grotendeels 
vergoed. 

Het tuinhuis van de buren landde bovenop Georgettes serre.  FOTO JCR

75 miljoen schade door 
junistorm in Sint-Truiden, 
Wellen en Borgloon


