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Studenten rechten vanaf
vrijdag in gevangeniscampus
Faculteits
gebouw is
klaar
Hoorcolleges
pas vanaf
volgend jaar
in oude
gevangenis
De nieuwe faculteit heeft een industriële look.

HASSELT

De 600 rechtenstudenten
van UHasselt krijgen
vrijdag hun eerste les
voorgeschoteld in de
nieuwe campus aan
de vroegere Hasseltse
gevangenis. De ofﬁciële
opening was gisteren
voor rekening van rector
Luc De Schepper, burgemeester Hilde Claes en
ministers Vandeurzen en
Lieten. “Vandaag is een
mijlpaal. Velen dachten
dat we er nooit in zouden
slagen om een faculteit
rechten op te richten”,
benadrukte De Schepper.

Bovenop de gebouwen kijk je uit op de oude gevangenis. De
gevangenis zelf is pas volgend jaar klaar. Daar zullen de hoorcolleges worden gegeven.

“Ik sprak onlangs nog met Yves Leterme en hij vertelde
me hoe ze in 2004 bezig waren met de regeringsonderhandelingen. ‘Alles was zo goed als beklonken en toen duwden
Vandeurzen en Stevaert me een papiertje in handen met wat
ze eerst nog wilden voor Limburg. Onder meer een faculteit
rechten’, zei Leterme. Hij heeft maar toegezegd: omdat de
onderhandelingen er bijna op zaten en Limburg toch altijd
alles gedaan krijgt”, beschreef gouverneur Herman Reynders
het prille begin van de faculteit.
“Dankzij de inzet van velen zijn we erin geslaagd. Eerst in
2008 met een bachelor rechten en vanaf september nu ook
met de master”, stelde rector De Schepper in de Hasseltse
campus die de nieuwe thuishaven van de rechtenstudenten

De leslokalen zijn klaar voor vrijdag.

wordt. Alleen voor de hoorcolleges zal het nog pendelen
blijven tussen Diepenbeek en Hasselt. Daar komt volgend
jaar verandering in als ook de oude gevangenis verbouwd
is. Het contrast tussen oud en nieuw was gisteren wel al
overduidelijk: in de nieuwe leslokalen is gekozen voor een
industriële look, de oude gevangenis blijft haar klassieke
uitstraling behouden.

Mijnwerkers
Vlaams minister Jo Vandeurzen had al meteen ambitie voor
de nieuwe campus: “We staan voor grote hervormingen
binnen justitie. Ik hoop dat deze Limburgse unief het labo
wordt dat die hervormingen mee gestalte zal geven.”
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Voor Vlaams minister Ingrid Lieten is de cirkel rond: “Wie
had ooit gedacht dat het zweet van de mijnwerkers zou zorgen
voor een faculteit rechten? Een nieuwe opleiding krijgt pas na
4 jaar financiering. Gelukkig hebben wij Limburg Sterk Merk,
dat geld van LRM kreeg en dat is dan weer het overgebleven
kapitaal van de mijnen.”
In totaal heeft LSM een kleine 50 miljoen euro geïnvesteerd
in de opleiding en de nieuwe gebouwen. En wellicht komt
daar in de toekomst nog een aardige som bij want gouverneur
Reynders - en met hem de unief - droomt al van een volgende
faculteit humane wetenschappen. “Maar daar gaan we over
enkele jaren voor pleiten.”
Caroline VANDENREYT

