
Geluidsoorlog op de Grote Markt 
,,Vrijdaags had een familie mijn zeven hotelkamers geboekt tot de dinsdagavond. 

Omdat de overdonderende muziek van de omliggende cafés niet te harden was, zijn die 

mensen nog op zaterdagavond opgestapt. Beseft u wel welke financiële klappen dat zijn, 

op wie moet ik deze verliezen verhalen? Dergelijke voorvallen maak ik dus nog elke 

week mee. De klanten blijven weg en ook onze nachtrust wordt danig verstoord.” Nadat 

praten met de cafébazen geen zoden aan de dijk bracht, hoopt Rudy Pollet, uitbater van 

het hotel Alfa op de Grote Markt in Ronse, voor de Oudenaardse rechter in kort geding 

te halen. Samen met twee omwonenden, die delen, eist hij een dwangsom van 100.000 

frank per inbreuk. De zaak werd gisteren gepleit, maar voorzitter Johan Laevens houdt 

zijn uitspraak in beraad. 

Ronse/ Oudenaarde 

De Cafés Indiana, Cockpit en Havanna hebben volgens de klanten  ook de stad Ronse hebben  

gedagvaard ik wil niet dat deze cafés gesloten worden anderhalf jaar geleden heb 

overgenomen, verder uitbouwen. de keiharde muziek  mijn klanten het hotelKeer op keer 

vertrekken de mensen na één slaapnacht. Omdat bemiddelen voorheen niet hielp, was er geen 

andere uitweg dan naar de rechter te stappen”, motiveert Rudi Pollet de klacht. 

Volgens de advocaten Geert Sustronck en Christine Merry, die de belangen van de klagers 

behartigen, zijn de café-uitbaters ter kwader trouw: ,,Zelfs de Ronsese politiecommissaris 

schrijft dat de cafébazen absoluut geen inspanning leveren om de geluidsoverlast in te dijken. 

Zij lappen zelfs de dagvaarding aan hun laars en het pestgedrag wordt steeds erger. Omdat 

ook de processen-verbaal in de vuilnismand belanden, hebben de bewoners bovendien het 

vertrouwen in de politie verloren. De vorige hoteluitbater uitte inderdaad geen klachten, maar 

ja, die is dan ook failliet.” 

 

Schuldige sta op 

 

De uitbaters can de cafés Indiana, Cockpit en havanna aijn zich hoe dan ook van geen kwaad 

bewust. Ook de stad Ronse begrijpt niet waarom zij als partij gedagvaard wordt. Metingen 

tonen aan dat van geluidsoverlast geen sprake is. De meeste klachten zijn trouwens niet tegen 

mijn cliënt gericht”, pleitte meester Philippe Vande Weghe het café Indiana vrij van schuld. 

Meester Christophe Saveyn haalde zelfs zwaar uit naar hoteluitbater Rudi Pollet: ,, De man is 

gefrustreerd omdat zijn hotel vierkant draait. Met deze klacht wil hij de leefbaarheid ervan 

afdwingen.”  

Meester Bernhard Van Den Daele benadrukte tenslotte de verzoeningspogingen van de stad 

Ronse: ,,We spreken hier over een uitgaansbuurt in Ronse waar tijdens de weekends 

inderdaad muziek wordt gemaakt. De stad heeft altijd een verzoenende rol gespeeld en tussen 

de cafébazen en de omwonenden waren nooit problemen. Tot plots de klagers zich in de buurt 

vestigen. Zij gaan ons nu vertellen hoe het moet en om hun wil op te dringen, wordt maar 

meteen met dwangsommen gezwaaid. Dat gaat dus niet op. Inbreuken moeten gesanctioneerd 

worden en de stad zal optreden wanneer het moet. Ons kan in geen geval een gebrek aan 

zorgvuldigheid in de schoenen worden gewreven.  

Opvallend is tenslotte dat vlak voor de verkiezingen een klacht wordt ingediend. Een 

uitgelezen moment inderdaad om nog wat show te verkopen.” – P.D. 

 


