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BELZELE

Gestolen wagen
staat twee
maanden
in garage
Hoewel de gestolen auto

van kroegbaas Pascal De Wal
sche uit Belzele midden sep
tember werd teruggevonden,
liet de politie van de zone Ste
keneSintGillisWaas hem dat
pas eind november weten. In
tussen kocht hij een andere au
to. Op 3 september werd in ca
fé De Heksenketel ingebro
ken. Het politieonderzoek le
verde niets op, dus kocht
De Walsche een nieuwe wagen.
De garagehouder takelde zijn
auto al op 16 september, na
een politieachtervolging met
de wagen. ‘Mijn auto was we
reldwijd geseind, maar werd
op amper veertig kilometer van
mijn huis teruggevonden. De
politie meldde me dat twee
maanden later.’ (ivh)

V A N O N Z E R E D A C T E U R

SANDER LUYTEN
GENT | Vanwege de aanhouden

de overlast in de rosse buurt aan de
Zuid besliste burgemeester Daniël
Termont (SP.A) in september dat
Gent maar eens een kijkje moest
gaan nemen in Antwerpen. Daar
veranderde het Schipperskwartier
zo’n tien jaar geleden ‘van een ge
welddadige prostitutiezone tot een
veilig en efficiënt geheel’. Zo stond
het in The New York Times dat er
onlangs een artikel over bracht.
Deze week bevestigde Termont aan
de bewoners van de Gentse Zuid
buurt dat een delegatie van zijn ka
binet, samen met onder meer de
politie, de zogeheten overlastregis
seur en de dienst Stedenbouw, eind
november naar Antwerpen trok.
Het gebruik van camera’s in de
prostitutiebuurt, de prostitutie

ambtenaar, het beleidsplan van de
stad Antwerpen en acties rond
leeggekomen panden waren maar
enkele van de agendapunten.

Falconplein

‘Het was een zeer nuttig bezoek,
maar het is nog te vroeg om al te
zeggen welke elementen van het
Antwerpse beleid we kunnen over
nemen in Gent en welke niet’, zegt
binnenstadcoördinator Luc Ro
giest.
‘De situatie is ook niet helemaal de
zelfde. De Antwerpse prostitutiezo
ne is niet alleen veel groter dan de
Gentse, ook een grootschalige in
formele economie zoals op het Fal
conplein hebben we hier niet.’
Ondertussen lopen aan de Univer
siteit Gent een doctoraatsstudie en
een masterproef over die informele
economie. Ook de Gentse rosse

buurt komt daarin aan bod.
Burgemeester Termont hoopt
daarin elementen terug te vinden
over hoe de problemen aan de Zuid
zowel op de lange als op de korte
termijn kunnen worden aange
pakt. ‘Voor alle duidelijkheid: op
lange termijn is het nog altijd de
bedoeling van dit stadsbestuur om
de prostitutie weg te halen uit het

stadscentrum’, zegt Termont.
Ondanks enkele recente gevallen
van inbraken en messteken is er na
maanden overleg weer wat beter
schap op komst voor de Zuidbuurt.
‘We lijken inderdaad vertrokken’,
zegt buurtbewoner Lode Avet
hoopvol. ‘In januari is er bovendien
een brainstormsessie met de bewo
ners om op een creatieve manier te
bekijken welke bestemming de
buurt moet krijgen.’

Frankrijk

Avet wijst er wel op dat de buurt en
de stad alert moeten blijven. ‘Sinds
de invoering van de nieuwe prosti
tutiewet in Frankrijk (wie er betaalt
voor seks, krijgt een boete van 1.500
euro, red.) zien we terug een pak
meer Franse hoerenlopers naar
Gent afzakken en overlast veroor
zaken.’

Een delegatie van de stad en van de Gentse politie bracht onlangs een bezoek
aan de Antwerpse rosse buurt. Bedoeling was informatie te verzamelen over
hoe de overlast in het Schipperskwartier de voorbije jaren werd aangepakt.

‘De Franse
prostitutiewet
veroorzaakt hier
overlast’

LODE AVET

Buurtbewoner

UNIVERSITEIT NEEMT ‘RED LIGHT DISTRICT’ AAN ZUID ONDER DE LOEP

Gents bestuur bezoekt
Antwerpse rosse buurt

HANSBEKE

Wonen in café De Reisduif
Het legendarische café in Hansbeke stond al enkele ja

ren leeg, maar volgend jaar gaan Tina Dedeyster en Bart
Lannoo in De Reisduif wonen. Het paar maakt er, na ver
bouwingen, hun huis van. Het café werd door Johan Ver
minnen vereeuwigd in het gelijknamige lied en de zaak van
de legendarische patron Leon Van Renterghem was een
ijkpunt in de streek en ver daarbuiten. In 2009 sloot het
café, nadat Van Renterghem op 77jarige leeftijd stierf. Het
gebouw is beschermd, wat betekent dat niet alles kan wor
den veranderd. De gevel moet bewaard blijven en hetzelfde
type vensters moet worden gebruikt. (mye)

‘Op lange termijn is het nog steeds de bedoeling om de prostitutie weg te halen uit het Gentse stadscentrum’, zegt burgmeester Termont. © gia

Geen lichtjes op de
Gras en Korenlei. © rtl

GENT
Geen kerstbomen op Graslei
Terwijl het stadscentrum van Gent baadt in een zee van

licht, staan er ook dit jaar geen verlichte kerstbomen op de
Gras en Korenlei. Wegens geen geld. Een paar jaar gele
den waren de Gras en de Korenlei tijdens de eindejaarspe
riode verlicht, met een reeks kerstbomen met blauwe
lampjes. Dat was een initiatief van vzw De verenigde Leien.
‘De vzw is er meer dan tien jaar geleden gekomen, omdat
we met de Gras en Korenlei tussen wal en schip vielen. De
Korenlei leunt aan bij dekenij SintMichiels, de Graslei bij
de Korenmarkt, terwijl we ons één aansluitend geheel vin
den’, zegt Geert Janssens van de vzw. (rtl)
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OOSTERZELE

Geen groene premies meer

KRUIBEKE

Twee jaar lang titel
van Europese Gemeente
Twee jaar lang mag Kruibeke zich Europese Gemeente

van OostVlaanderen noemen. Burgemeester Jos Stassen
(SamenVoorKruibeke) en schepen Tina Van Havere (SVK)
zijn trots. ‘De gemeente toont hiermee dat ze het Europese
gedachtengoed hoog in het vaandel draagt.’ Kruibe
ke droeg een dossier voor met alle acties die ze onderneemt
om Europa bekend te maken in de gemeente. Volgens het
juryrapport was het een alomvattend, mooi gedocumen
teerd dossier met een breed pakket aan activiteiten. (pvl)

NINOVE

Langverwachte parking op
OCMWsite opent zaterdag
De parking op de gewezen OCMWsite in Ninove opent

zaterdag. Het terrein tussen de Kaaischoolstraat en de
Burchtstraat biedt plaats aan honderddertig wagens.
De eerste weken is parkeren gratis. Het stadsbestuur wil
de de parking al een tijd geleden openstellen, maar omdat
de verharding moest worden aangepast, werd een nieuwe
vergunningsaanvraag ingediend bij het Vlaams Gewest.
De vergunning is er nog niet, zodat de definitieve verhar
ding ook nog niet werd aangebracht. (vmd)

AALTER

Vastgoedontwikkelaar koopt
leegstaand deel Bekaert
Bekaert verkoopt een groot stuk van zijn industriële site

in Aalter aan vastgoedontwikkelaar De Paepe Group. Na de
zware herstructurering kwamen grote delen van de
Bekaertsite leeg te staan. Die werden vorige zomer te koop
gezet. MG Real Estate, een onderdeel van vastgoedontwik
kelaar De Paepe Group, koopt nu het volledig pakket, zo’n
19,5 hectare. ‘We nemen alles over’, zegt Kristof De Witte,
algemeen directeur van De Paepe Group. ‘We willen vooral
nieuwe gebouwen op maat aanbieden.’ (mye)

Het bestuur van Oosterzele be
sliste om enkele vormen van subsi
dies op te heffen. Het gaat vooral
om groene premies, zoals voor
groendaken, thermische zonnein
stallaties en warmtepompen,
hoogrendementsbeglazing en
dak, vloer en muurisolatie in be

staande woningen.
De belastingen worden niet ver
hoogd. De aanslagvoet voor de al
gemene gemeentebelasting blijft
62 euro voor gezinnen. De aanslag
voet voor bedrijfsbelasting blijft
vijftig euro, eventueel verhoogd in
geval van hinderlijkheid. (pdx)

LOKEREN

Eerste steen
gelegd van
nieuw
kinderverblijf

Solidariteit voor het Gezin
bouwt een kinderdagverblijf en
thuiszorgcentrum in de
Pastorijstraat in Lokeren. Er is
plaats voor 48 kinderen.

Solidariteit voor het Gezin
diende al in mei 2010 een aan
vraag in om 24 gesubsidieerde
kinderopvangplaatsen te verkrij
gen. ‘Op hetzelfde moment dien
de kinderopvang Patjoepelke een
identieke aanvraag in’, zegt ad
junctalgemeen directeur Pol De
brock. ‘We hebben onze aanvra
gen gebundeld en konden zo
47 extra plaatsen verkrijgen op
het Lokerse grondgebied.’
Toch bouwt Solidariteit voor het
Gezin veel groter dan dat. ‘We
maken plaats voor 48 kinderen
in totaal, in de hoop dat er in de
toekomst nog een uitbreiding
wordt toegestaan’, zegt Debrock.

Thuiszorgdiensten

Het gebouw in de Pastorijstraat,
dat vlak aan de N70 ligt, zal
meer zijn dan alleen een kinder
opvangcentrum. ‘Onze thuiszorg
diensten uit de Sterrestraat ver
huizen ook naar deze plek’, zegt
Debrock.
Vijfhonderd werknemers uit het
Waasland, Lochristi, Wachtebe
ke, Moerbeke en het arrondisse
ment Dendermonde zullen door
de diensten worden aange
stuurd.
De bouw is net begonnen en de
eerste steen werd gelegd. ‘Tegen
eind september volgend jaar wil
len we 24 kinderen opvan
gen’, zegt Debrock.
Volgens schepen van Kinderop
vang Sabine Van Rysselberghe
(Open VLD) is de nood aan kin
deropvang minder sterk dan en
kele jaren geleden. ‘Momenteel
hebben we 445 voltijdse plaatsen
om kinderen op te vangen.’ (lcl)

AALST

Dieven plunderen
VTI De Kering
School De Kering in de Lede

baan in Aalst kreeg in de nacht van
dinsdag op woensdag inbrekers
over de vloer.
De inbrekers creëerden een kleine
ravage aan de deuren en gingen er
bovendien met een hoop snoep
goed en zeven dure beamers van
door.
De daders kregen toegang tot het
gebouw door de nooduitgang aan
de achterkant van de school open
te breken. Eenmaal binnen braken
ze ook nog zo goed als elke binnen
deur die op slot was met geweld
open en doorzochten ze de klaslo
kalen en bureaus.

Examenperiode

‘De inbraak moet tussen
22 uur dinsdagnacht en zeven uur
woensdagochtend zijn gebeurd.
In de examenperiode zijn we im
mers 's avonds vaak langer aan het
werk. De eerste die hier woensdag
ochtend ter plaatse was, had snel
door dat er iets niet pluis was en
verwittigde de politie’, zegt direc
trice van het VTI Ann Heymans.
Het plafond, de buitendeur én ver
schillende binnendeuren werden
opengebroken en zijn zwaar be
schadigd. ‘Er is voor heel wat eu
ro's schade. Bovendien zijn we met
onze beamers ook belangrijk en
duur didactisch materiaal kwijt
dat vanzelfsprekend moet worden
vervangen. Gelukkig bewaren we
sinds een inbraak enkele jaren ge
leden nooit nog geld in de school.’
De politie en het lab kwamen ter
plaatse en gingen op zoek naar
mogelijke sporen van de daders.
Of de daders bekenden zijn voor
de school of om het een dieven
bende gaat die lukraak een in
braak pleegde, is nog niet duide
lijk.
‘De politie onderzoekt alle moge
lijke sporen. In het kader van het
onderzoek en in de hoop dat de da
ders zo spoedig mogelijk worden
gevonden, verschaffen we voorlo
pig ook niet meer informatie. On
ze leerlingen ondervinden op dit
moment geen hinder van de in
braak en moeten zich nu vooral
blijven concentreren op de belang
rijke examens.’ (wjn)

GENT | In het kader van een be
tere mobiliteit voor Gent kijkt het
stadsbestuur niet alleen naar
De Lijn – vertramming van de lij
nen 3 en 7 – maar ook naar de
NMBS.
‘We hebben aan de NMBS ge
vraagd om te investeren in een
voorstadsnet, waarbij de kleine
stopplaatsen beter kunnen wor
den benut. We hebben in dit kader
gevraagd om stopplaatsen te ope
nen of te heropenen aan de Muide
en aan The Loop’, zegt schepen
van Mobiliteit Filip Watteeuw
(Groen). Hij schreef hierover al
een brief naar Jannie Haeck, de

vorige topman van de NMBS.
‘Met de ontwikkeling van The
Loop in gedachten, verwachten
we daar op sommige piekmomen
ten tot vijftienduizend mensen.
Een treinhalte daar zou veel druk
van de omliggende snelwegen
kunnen wegnemen. We verwach
ten nog veel groei – met onder
meer woningen en kantoren – in
die omgeving, dus zou het goed
zijn om daar nu al in een stop
plaats te investeren.’
In het geval van The Loop zijn wel
infrastructuurwerken nodig om
het spoor tot aan de site van Flan
ders Expo te krijgen. Het (geslo
ten) station van SintDenijsWes
trem ligt wat verderop.

Havengebied

Eerder raakte al bekend dat de
NMBS brood ziet in passagiers
vervoer langs de vrachtlijn 204
naar Zelzate. Hierdoor zouden
werknemers in het havengebied
met de trein naar het werk kun
nen. ‘Dit project staat ingeschre
ven in het investeringsplan 2013
2025 van de NMBS. Het hoort tot

‘Laat trein aan Muide stoppen’

Een van de oplossingen voor het
Gentse fileprobleem moet van
de trein komen. De stad vraagt
de NMBS om een voorstadsnet
te ontwikkelen langs de
bestaande spoorwegen in het
Gentse. Ook wil de stad graag
stopplaatsen aan de Muide.

De trein stopte voor het laatst in GentMuide in 1984. © fvv

‘Op The Loop
verwachten we tot
vijftienduizend
mensen’

FILIP WATTEEUW
Schepen van Mobiliteit

WATTEEUW WIL STOPPLAATSEN HEROPENEN IN VOORSTADSNET

de plannen die de Vlaamse rege
ring wil gerealiseerd zien.’
Een timing plakken is nog onmo
gelijk, maar een kwestie van ‘veel
geduld’, zegt de schepen.
Nog in het kader van haar mobili
teitsvisie vraagt Gent na de afwer
king van het station GentSint
Pieters vier treinen per uur naar
Brussel en meer treinen in de spits
tussen Brussel en GentDam
poort. Ook moet er na midder
nacht nog een treinverbinding
zijn tussen Gent, Brussel en ande
re grote Vlaamse steden.
Bart Crols van de NMBS is op de
hoogte van de vragen. ‘En zoals al
tijd onderzoeken we of er voldoen
de reizigerspotentieel is. Dat zijn
we ook nu aan het doen.’ (jod)


