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WETTEREN
Geen
asbestpaniek
op site De Witte
Door de aanwezigheid van asbest op de site De Witte aan de
Schelde in Wetteren lopen de
afbraakwerken mogelijk vertraging op. Maar de einddatum van
de bouw van appartementen,
een gemeentelijk administratief centrum en parkeergarages
komt niet in het gedrang. Dat
melden de bouwheren achter
het stadsvernieuwingsproject
W2O.
«Het onderzoek naar de asbestvervuiling loopt nog volop.
Maar het probleem is klein binnen een dergelijk groot project.
Op de terreinen zijn nieuwe
proefsleuven gegraven en stalen genomen. Tegen het einde
van de maand hebben we de
conclusies en kunnen we de
juiste stappen zetten voor de
verdere afbraak. Voor de toekomstige bewoners is er geen
gevaar», stelt W2O in een mededeling. (DVL)

DE PINTE
Vernieuwde
website
gebruiksvriendelijk
De website van De Pinte zit in
een nieuw kleedje. www.depinte.be is online sinds november
2001 en werd volledig herwerkt
in september 2006. Nu is er een
nieuw systeem dat het gemeentebestuur van De Pinte toelaat
de site zelf te beheren. De website kreeg meteen ook een nieuwe lay-out en een nieuwe structuur met vier hoofdstukken: bestuur, wonen, leven en vrije tijd.
En wie z’n weg niet kan terugvinden, kan altijd gebruik maken van de zoekmodule. (GRG)

Vlaanderen wil niet meer compenseren voor verloren groen aan Kluizendok

Kruis over 189 hectare natuur
GENT

De stad Gent is geschokt en verbaasd
over de beslissing van de vorige Vlaamse regering om 189 hectare gepland
natuurgebied in de Gentse haven niet
meer aan te leggen. Aan de basis van
de beslissing ligt een discussie over
broed- en trekvogels. Buurtbewoners
vrezen nu dat de haven ongehinderd
verder zal kunnen uitbreiden.
ERIK DE TROYER
De Gentse haven doet het goed en
blijft groeien. Het Kluizendok is
volop in ontwikkeling en de verschillende bedrijventerreinen
breiden uit. In 2008 al werd nagegaan hoeveel natuur er door de
komst van het Kluizendok verloren ging en dus elders aangelegd
moest worden volgens de Europese wetgeving. Uit een studie
van de Universiteit van Antwerpen bleek dat er 205 hectare natuurgebied gezocht moest worden in de onmiddellijke omgeving van de haven om te compenseren voor de verloren natuur.
Daarvan moest zowat de helft onder water gezet kunnen worden
om een nieuwe habitat te vinden
voor de watervogels op die plek.
Net voor de zomer herleidde de
vorige Vlaamse regering dat cijfer
echter van 205 hectare naar 16
hectare. Wat betekent dat nog
een fractie van de verloren natuur
ook hernieuwd moet worden.

We vrezen dat
de haven door
deze beslissing
ongehinderd zal
blijven uitbreiden

Nieuwe brug
naar allochtone
gezinnen
Er moeten meer en betere bruggen worden gebouwd tussen
het onderwijs en allochtone gezinnen. In die gezinnen bestaan
nog te vaak vragen en onduidelijkheden over het kind op
school. Daarvoor richten de stad
Gent en het Intercultureel Netwerk Gent nu een Infopunt Onderwijs op. Dat infopunt moet
fungeren als brug tussen het gezin en de school en/of andere
gerelateerde diensten en organisaties. Zo wordt er informatie
aangeboden, doorverwezen
waar nodig en bemiddeld bij geschillen. Bedoeling is om dat zo
toegankelijk mogelijk te doen,
bijvoorbeeld met taalondersteuning in de moedertaal. Het
Infopunt Onderwijs houdt kantoor in de Koopvaardijlaan, op
vaste tijdstippen. Meer info:
www.ingent.be. (BVSG)

Upgrade Estate
palmt Brussel in

Marnix De Smet uit Sint-Kruis-Winkel met op de achtergrond de windmolens van de haven.
Foto Yves Masscho

MARNIX DE SMET

«We zijn geschokt en verbaasd
door die mededeling», zegt schepen van stadsontwikkeling Tom
Balthazar (sp.a). «De Vlaamse regering liet een nieuwe studie uitvoeren door een Nederlands bureau en een professor van de
UGent. Zij zetten het mes in de te
ontwikkelen hectares. Dat is bijzonder slecht nieuws. We hadden
als stad het idee opgevat om de
hoeveelheid natuur ten opzichte

SCHELLEBELLE

Buurt positief over afsluiten Schepenenvijverstraat tijdens weekend

GENT

GENT/BRUSSEL

van 1999 op peil te houden, maar
dat streefdoel is nu onhoudbaar.
Als deze beslissing overeind blijft,
gaat veel groen verloren. We
moeten er nu op rekenen dat Europa deze beslissing van de
Vlaamse overheid aanvecht.»

Vogels

Een precieze plek voor het compensatiegebied was er niet. Wel
was uitgemaakt dat vooral in de
regio Wachtebeke, Moerbeke en
Mendonk gezocht zou worden.
Aan de basis van de beslissing ligt
een discussie over het aantal

broed- en trekvogels in de haven.
Volgens de eerste studie was de
haven een ‘speciale beschermingszone’. In de nieuwe studie
heeft de haven de status van ‘belangrijk vogelgebied’. De Europese wetgevingen voor natuurcompensatie zijn alleen geldig voor
speciale beschermingszones.
Voor de bewoners van Mendonk,
Wachtebeke en Sint-Kruis-Winkel zorgt de beslissing voor gemengde gevoelens.
«Eigenlijk willen we hier alles
houden zoals het was», legt Marnix De Smet van bewonersgroep

Sint-Kruis-Winkel/Mendonk uit.
«Voor ons was het niet nodig om
hier hectaren te reserveren voor
vogelsoorten waar we nog nooit
van gehoord hebben. Landbouwers dreigden hun land daardoor
te verliezen. Anderzijds maken
we ons nu wel zorgen over de uitbreiding van haven. Misschien
kan de haven door deze beslissing
wel ongehinderd blijven uitbreiden. Of misschien staat het hier
binnen afzienbare tijd vol met
windmolens. Daar zitten we ook
niet op te wachten. Het is een heel
dubbel gevoel.»

MENSEN VAN BIJ ONS
In zaal Roggeman in de
wijkBruinbekeinSchellebelle kwamen de KOuSleden weer in groot aantalafgezaktnaarhungeboortedorp voor de viering van het tienjarig bestaan van hun vereniging. KOuS staat voor
«KringOud-Schellebellenaren». Het is een goede
gewoonte dat de uitgeweken bewoners met de
kermis terugkeren naar
hun gemeente om er hun
vrienden terug te zien en
herinneringen op te halen. Het gemeentebestuur bood een receptie
aan, waarna gezellig getafeld werd. Op de foto
de bestuursleden van
KOuS met enkele leden
van het schepencollege.

5.200 euro voor bestrijding ALS
ALS. Er namen zo’n 400 motorrijders deel aan het treffen. Dankzij
het succes werd een cheque van
5.200 euro uitgereikt aan Laarnenaar Alain Verspecht die zelf
slachtoffer is van deze vreselijke
ziekte. Foto Didier Verbaere (DVL)

De Gentse studentenhuisvestingsspecialist Upgrade Estate
gaat nu ook Brussel inpalmen.
In Gent zijn ze al veruit de grootste, en ook Kortrijk gaat voor de
bijl. Nu start Upgrade Estate een
Brussels project, vlakbij de Vrije
Universiteit Brussel en de Université libre de Bruxelles. Daar
wordt een kantoor omgebouwd
tot een wooncomplex met 216
gemeubelde studentenkamers
en 33 studio’s. Ook worden twee
flats voor gastdocenten voorzien, net als een parking voor 48
auto’s en 178 fietsen. Bru Upkot
wordt het eerste duurzame Upkot project in Brussel. (VDS)

WICHELEN
Gebrek aan
agendapunten

Vereniging van oud-Schellebellenaren viert tiende verjaardag

LAARNE
TineenStevenvancaféDenHertin
de Steentjesstraat in Laarne organiseerden samen met vrienden en
de vzw ‘Een Hart voor ALS,’ een
tweedaagsmotortreffenomfondsen in te zamelen voor het onderzoek naar de aftakelingsziekte
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De aangekondigde gemeenteraad van 25 september in Wichelen is afgelast wegens een
gebrek aan agendapunten. De
zitting wordt verplaatst naar
woensdag 29 oktober om 20 uur
in het Sociaal Huis. De gemeenteraad moet verplicht tien maal
per jaar samen geroepen worden. Een gebrek aan agendapunten komt niet vaak voor.
Meestal zijn het de raden in de
zomervakanties die bij gebrek
eraan worden overgeslagen.
(DVL)

Rustige rosse buurt dankzij hek
GENT

De Schepenenvijverstraat, middenin de Gentse
rosse buurt, was
voor het eerst
het hele weekend
afgesloten voor
autoverkeer. De
stad wil zo de
overlast in de
buurt verminderen. «Heerlijk. De
straat ligt er in
het weekend nu
rustig bij. Een wereld van verschil», zeggen de
buurtbewoners.

Het is dag en nacht
verschil. Nu kan ik
rustig doorslapen.
Te laat, want ik heb
al een nieuwe flat.
KEITA KODIO

De Schepenenvijverstraat voor het eerst het hele weekend afgesloten. Foto’s WN en JVK
ment. Het contract is al getekend,
dus er is geen weg terug. Jammer
dat die maatregel nu pas is doorgevoerd. Maar ik heb geen spijt
van mijn vertrek. Het carrousselrijden mag dan wel opgelost zijn,
er zijn nog steeds aangenamere
buurten om in te wonen dan deze
(lacht)».

NICK DE BACKER
Het permanente hek moet vooral
het carrouselrijden stoppen. Dat
is een overlastfenomeen waarbij
- voornamelijk Noord-Franse automobilisten continu rondjes
rijden doorheen de hoerenbuurt
om naar de prostituees te kijken.
Dat gaat dan gepaard met agressief rijgedrag, geroep, luide muziek en andere overlast. De buurt
was het beu. Vorig jaar was er al
een proefopstelling met een hek
aan de Schepenenvijverstraat,
kant Brabantdam. Dat bleek te
werken en even werd zelfs overwogen de straat permanent af te
sluiten. Dat zou echter een te grote impact op het verkeer hebben,
terwijl het probleem zich vooral
in het weekend voordoet. De
maatregel behoort tot het integrale actieplan waar stad en politie aan werken om de leefbaarheid in de buurt te verhogen. Afgelopen weekend gingen de permanente hekken voor het eerst
dicht. En dat hebben de bewoners
gemerkt.
«Het is dag en nacht verschil», vertelt de 28-jarige Keita Kodio. «Het

Te voet

De sociale controle
is deels weggevallen
maar dat weegt niet
op tegen
de voordelen
SANDER VERMASSEN
was hier gewoon muisstil dit
weekend. Vroeger werd ik vaak
wakker van ronkende motoren
en aanhoudend geroep. Nu kan ik
rustig doorslapen.» Voor Keita
komt de maatregel eigenlijk te
laat. De jongeman verhuist volgende maand naar Ledeberg. «Ik
kon de overlast niet meer aan»,
zucht hij. «Daarom begon ik te
zoeken naar een ander apparte-

«Ik slaap gelukkig niet aan de
straatkant, maar zelfs voor mij is
het een merkbaar verschil», vindt

ook Sander Vermassen (25). «Je
merkt het gewoon in het straatbeeld. Geen driftige chauffeurs
meer, alleen nog voetgangers.
Een klein minpuntje: de sociale
controle is nu ook voor een stuk
weggevallen, maar dat weegt eigenlijk niet op tegen de voordelen.»
Toch is niet iedereen vol lof over
de ingreep. Lode Avet, spreekbuis
van het lokale buurtcomité,
hoopt op ingrijpendere maatregelen. «Het afsluiten van de Sche-

Drie jaar cel geëist na steekpartij in Zuidkwartier
Twee Albanezen riskeren drie
jaar in de cel te belanden voor
hun aandeel in een steekpartij
in de Gentse hoerenbuurt vorige zomer.
Op 15 juli 2013 belden omstanders de hulpdiensten nadat ze
om 18 uur een man vol bloed
hadden zien liggen in de Zuidstationstraat, vlak voor café
Springs. De man had verscheidene messteken en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Al snel bleek dat het
slachtoffer diep in het drugmi-

lieu zat en dat daar wellicht ook
de daders moesten gezocht worden.
«Het slachtoffer verkocht cocaïne in de prostitutiebuurt. Hij
verkocht onder andere ook aan
een zekere Vanessa, wier pooier
een Albanees was. Twee dagen
voor de steekpartij hadden die
Albanezen hem al gewaarschuwd dat hij niet langer in
‘hun’ buurt mocht verkopen»,
stelde procureur Wim Onderdonck. «Het zogenaamde slachtoffer kan men toch moeilijk geloofwaardig noemen. Het ene

Bakker met
ervaring te
Schaarbeek.

.A.

B.V.B

Niet ernstig, zich onthouden.
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info@vandender.eu

Tel. op 16/09, 18/09 en 19/09
tussen 12-15u:

MERELBEKE Eerste Wereldoorlog herdacht met delegatie uit Kampenhout

Foto Verbaere (DVL)
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EKEN

Telefonisch solliciteren

op het nummer 0497

Club met familiaal karakter

zoekt jong duo
met keukenervaring

COMMERCIEEL ADVISEURS BUITENDIENST
VOOR DE PARTICULIERE MARKT

Proﬁel

UW FUNCTIE:
Boeiende functie in bekend en stabiel bedrijf
met goede reputatie. Na opleiding staat u in
voor verkoop aan particulieren van werken met
30 jaar waarborg.
U contacteert potentiële klanten, analyseert
probleem, biedt gepaste oplossing en bezorgt
hen de waarborgcertificaten.
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Krista Everaert (45) uit Michelbeke
is de nieuwe directrice van het gemeentelijk basisonderwijs in Oosterzele(GILO).Zijvolgterdirecteur
Berdhy Ysebaert op die na negentien jaarafscheidnam.Kristastarttehaarcarrièrein1987inhetbijzonderonderwijs.Tussen1994en2000
baatte ze een zelfstandig kinder-

dagverblijf uit, waarna ze terug
naar het onderwijs trok en in Lochristibelandde. «Sinds2006woonik
met mijn gezin in Michelbeke. De
verplaatsingen naar Lochristi begonnen iets te zwaar door te wegen»,zegtKrista.«Ikvoeldemeteen
dat ik hier welkom ben.»
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Groep D&L:
Marktleider in Vochtbestrijding Kelderdichting
Gevel Isolatie en Ventilatie. Als specialist inzake
Vochtbestrijding sinds 2001 groeide D&L
Vochtbestrijding uit tot marktleider in Vlaanderen.

Brasserie Wase tennis club Sint-Niklaas
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Nieuwe directrice gemeente-onderwijs
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OOSTERZELE

moment is hij uit Tunesië, het
andere moment uit Palestina en
even later beweert hij Algerijn te
zijn», pleitte de advocaat van een
van de Albanese beklaagden. Hij
wees er ook op dat het slachtoffer al een rijk gevuld strafblad
had. «Vrijwel alle misdaden uit
het strafwetboek staan op zijn
strafblad. Er is geen bewijs tegen
mijn cliënt. Men zegt dat hij zelf
cocaïne verkocht, maar daar
wordt hij niet eens voor vervolgd», klonk het. Beide Albanezen vragen de vrijspraak. Uitspraak over twee weken. (LKI)

gevraagd

Foto Didier Verbaere (DVL)

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog
werd in Merelbeke een delegatie uit
Kampenhout ontvangen. Samen herdachten beide gemeentes de vluchtelingenstroom bij aanvang van de Groote
Oorlog.Merelbekenarenbodentoenonderdak en voedsel aan vluchtelingen uit
Kampenhout. De delegatie uit Kampenhout werd ontvangen aan het station. In
de namiddag werd de tentoonstelling
‘De lange tocht van Gaston’ in de oude
pastorie van Munte plechtig geopend.
De expositie toont via foto’s en archiefstukken hoe de Merelbekenaren de EersteWereldoorlogbeleefdhebben.«Detitel van de tentoonstelling verwijst naar
de vrijwillige soldaat Gaston Wollaert
(18)»,aldusschepenBertrandVrijens.De
expo is nog tot 28 september toegankelijk,elkewerkdagvan13.30tot17uur,op
zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur en op
zondag van 9.30 tot 17 uur. In het weekend is er om 14 uur een rondleiding.

penenvijverstraat is absoluut een
stap in de goede richting», zegt
hij. «Maar de problematiek in de
Zuidbuurt gaat natuurlijk dieper
dan alleen carrousselrijden.
Daarenboven is de sociale controle nu inderdaad voor een groot
stuk weggevallen. Het gespuis
kan nog steeds te voet de buurt
komen bezoeken. Er moet dus
meer gedaan worden om de criminele overlast voorgoed een
halt toe te roepen. Maar deze
maatregel is zeker toe te juichen.»

UW PROFIEL:
U bent géén 9-to-five mentaliteit en ziet graag
tevreden klanten. Kunt zelfstandig en in team-

verband werken. Ruime ervaring in particuliere
verkoop aangevuld met dynamisme primeren
op bouwtechnische kennis. Regelmatig avondwerk en sporadisch weekendwerk.
ONS AANBOD:
Interessante functie met flexibele uren, u plant
zelf uw agenda. Ruime ondersteuning door
publiciteit, beurzen, radio en TV reclame.
Aantrekkelijke verloning op basis van loon en
commissie, firmawagen, onkostenvergoeding.
In loondienst of op zelfstandige basis.

Is dit iets voor u?
Stuur dan uw CV met motivatiebrief naar BVBA LACASA / D&L Vochtbestrijding
seka@dlvochtbestrijding.be of via www.dlvochtbestrijding.be

03/8705470

Info@wasetc.be - 0475 496059

Foto Didier Verbaere (DVL)
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