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Celstraf voor vandalen

s NINOVE Lee V. (22) en Gert S.
(20), beiden uit Ninove, zijn door
de correctionele rechtbank van
Dendermonde elk veroordeeld tot
een gevangenisstraf van acht
maanden, waarvan de helft met
uitstel. Ze moeten ook elk een boe-
te betalen van 550 euro.
In februari lieten ze in Ninove een
spoor van vernielingen na. Dron-
ken trokken ze door de straten en
beschadigden zestien auto’s. Toen
ze door de politie werden opge-
pakt, boden ze hevig verzet. De
rechtbank achtte ze meteen ook
schuldig aan weerspannigheid.
(dbs)

Negen maanden cel voor
slaan politie
s AALST El-Aayachi O. (65) uit
Aalst is door de correctionele
rechtbank van Dendermonde ver-
oordeeld tot een effectieve gevan-
genisstraf van negen maanden en
een geldboete van 1.100 euro.
In mei vorig jaar viel de man de po-
litie van Aalst aan. De politie was
opgeroepen voor huiselijke moei-
lijkheden bij de man thuis. Toen
de agenten aankwamen, keerde de
woede zich tegen hen. El-Aayachi
O. deelde enkele rake klappen uit
en moest uiteindelijk geboeid naar
het commissariaat worden overge-
bracht. (dbs)

Patrick De Cock

Het Vlaams Gewest wil het
leemontginningsgebied
van de Vlamoven drastisch

uitbreiden. In totaal wil het Vlaams

gewest een gebied van zo’n vijftig
hectare afgraven tot een diepte van
10,5 meter. Wat nu nog het hoogst
gelegen punt van Denderleeuw is,
dreigt een gigantische krater mid-
den in de kouter te worden. De
werken behelzen een volume dat
overeenkomt met zo’n 5.000
woonhuizen, op een oppervlakte
van ongeveer honderd voetbalvel-
den.
,,Het is duidelijk dat de afgraving
een onherstelbaar litteken in de
kouter zal nalaten’’, laat het ge-
meentebestuur weten. ,,De leem-
ontginning bestaat nu al, over een
oppervlakte van twintig hectare,
maar het Vlaams gewest wil de
ontginning met dertig hectare uit-
breiden. Dit betekent het verlies

van een van de laatste rustige wan-
del- en fietsgebieden in de streek
en de doodsteek voor de Dender-
leeuwse landbouwbedrijven. Om
dit alles te ontginnen, zijn er 165
transporten per werkdag over een
periode van 25 jaar nodig. De ver-
keerschaos in Denderleeuw zal
immens zijn, om nog niet te spre-
ken over de geluidshinder en stof-
ontwikkeling.’’

Vruchtbare grond

Het gezin van Raf Bombeek is
boos. Raf Bombeek is voorzitter
van de landbouwraad en lid van de
Gecoro. Zijn echtgenote is dieren-
arts maar ze baat een landbouwbe-
drijf uit. Aan het bedrijf wordt
sinds kort hoevetoerisme gekop-

peld. ,,We maakten ernstig werk
van een structuurplan. Bescher-
ming van de open ruimte was cru-
ciaal in dit plan. Nu wordt dit
structuurplan met één pennentrek
weggeveegd’’, zucht Bombeek.
,,Het zijn ook de meest vruchtbare
gronden die de landbouwers wor-
den ontnomen. De uitgegraven
putten zullen een sterk negatieve
invloed hebben op de kwaliteit van
de landbouwgronden rond de ont-
ginningszone. Door verdroging zal
de huidige hoge kwaliteit van de
cultuurgrond er drastisch op ach-
teruitgaan. De leefbaarheid van de
landbouwsector wordt hier totaal
opgeofferd aan de speculatieve
economische belangen van de
steenbakkerijsector.’’ 

s Denderleeuw Vlaams gewest wil van twintig naar vijftig hectare

Leemontginning bedreigt
open kouter Vlamoven 

De open landbouwkouter,
het landschappelijk waarde-
vol agrarisch gebied tussen
Iddergem en Welle en een
belangrijke recreatieve trek-
pleister in Denderleeuw,
dreigt onherstelbaar te wor-
den verminkt. Dat zegt het
gemeentebestuur van Den-
derleeuw. 

Raf Bombeek en zijn echtgenote voor het bedreigde gebied: ,,De leefbaarheid van de landbouwsector wordt totaal opgeofferd aan de belangen
van de steenbakkerijsector.’’ ©Carol Verstraete

,,Het Vlaams gewest wijzigde de
spelregels’’, luidt het bij het Den-
derleeuwse gemeentebestuur.
,,Gemeentebestuur, Gecoro en
landbouwraad adviseerden una-
niem negatief over de uitbrei-
dingsplannen van de leemontgin-
ning. Nu blijkt dat het advies van
de gemeente niet eens werd beke-
ken. Meer nog, de Vlaamse rege-
ring heeft op 16 juni 2006 ge-
meend de spelregels eenzijdig te
moeten veranderen. Ze bepaalde
immers dat met ingang van 15 juli

2006 de betrokken gemeenten
niet meer om advies moet wor-
den gevraagd en vond het ook
niet nodig of opportuun om de
gemeenten hiervan op de hoogte
te stellen.’’
,,Groot was dus ook onze verba-
zing dat het openbaar onderzoek
voor het bijzonder oppervlakte-
delfstoffenplan voor leem is ge-
start op 16 oktober 2006. Hoogst
toevallig net één week na de ge-
meenteraadsverkiezingen.’’
(pdc)

Spelregels eenzijdig gewijzigd 
De gemeentelijke administratie
van Denderleeuw gaf opdracht
om het voorontwerp voor de leem-
ontginning grondig te bestuderen
en een gemotiveerd bezwaar-
schrift in te dienen. Eveneens
wordt onderzocht of er juridische
stappen kunnen worden gezet.
Daarnaast wordt een grootscheep-
se campagne gestart om de plan-
nen openbaar te maken en zoveel
mogelijk burgers te helpen om een
gefundeerd bezwaarschrift in te
dienen. Op maandag 20 november

worden een bewonersbrief en een
model van bezwaarschrift huis
aan huis bedeeld. Alle informatie
en documenten zijn bovendien sa-
mengebracht op de speciaal voor
deze actie ontworpen website
www.reddekouter.be. Hierop
staat eveneens een handige modu-
le om een gepersonaliseerd be-
zwaarschrift op te stellen. Be-
zwaarschriften kunnen tot uiter-
lijk 4 december worden inge-
diend. (pdc)
• www.nieuwsblad.be/links

Massaal bezwaarschriften verzamelen 

s DENDERMONDE Het tweede aan-
koopcomité van het ministerie van
Financiën begraaft zijn plannen
om 700 euro per vierkante meter te
vragen voor de gronden van de ge-
wezen meisjesschool van het ge-
meenschapsonderwijs (Koninklijk
Technisch Atheneum II of KTA II),
op de hoek van de Oude Vest met
de Leopold II-laan. Door de hoge
verkoopprijs haakten geïnteres-
seerde kopers als warenhuisketen
Carrefour en sociale huisvestings-
maatschappij Volkswelzijn af. 
Carrefour wil aan deze uitstekend
gelegen invalsweg een winkelcen-
trum uitbouwen. Volkswelzijn
droomt van de bouw van meer dan
honderd sociale flats. Nu het twee-
de aankoopcomité afziet deze ho-
ge verkoopprijs, krijgt het project
een nieuwe kans. Er zijn zelfs al
plannen in de maak, waarbij de
winkels en woningen aan de
straatkant komen en er een bin-
nenplein komt, waar meer dan 250
auto’s kunnen worden gepar-
keerd. 
De Vlaams overheid wil op termijn
de gedempte Dender opnieuw
opengooien, waardoor een pak
parkeerplaatsen verdwijnen. Het
stadsbestuur ondersteunt het ope-
nen van dit stukje oude Dender,
maar wil eerst een alternatieve par-
king. Deze zou dus op de site op de
hoek Oude Vest-Leopold II-laan
kunnen komen. (pdc)

Wonen en winkelen
op site KTA II 
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RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 
DENDERMONDE

Bij vonnis van 6/11/2006 van de Rechtbank 
van Koophandel te Dendermonde werd in 
staat van faillissement verklaard:
NA-DECO NV, met zetel te 9220 HAMME, 
Schaubeke 16, gekend onder het onderne-
mingsnummer 0473.326.958, met handels-
activiteit groothandel-afwerking bamboe 
interieur. Rechter-Commissaris: de heer 
Marc Tackaert. Curator: Meester Marianne 
Macharis, advocaat te 9200 Dendermonde, 
Kon. Astridlaan 8.
De datum van staking van betaling werd on-
der voorbehoud van toepassing van art. 12 
lid 2 F.W. vastgesteld op 2/11/2006.
Indienen van de schuldvorderingen met 
bewijsstukken, uitsluitend ter griffi e van de 
rechtbank van koophandel te Dendermon-
de, binnen de 30 dagen vanaf datum faillis-
sementsvonnis.
Het eerste proces verbaal van nazicht van 
de ingediende schuldvorderingen zal neer-
gelegd worden uiterlijk op 15/12/2006.
Elke schuldeiser die geniet van een per-
soonlijke zekerheidstelling vermeldt dit in 
zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk 
binnen zes maanden vanaf de datum van het 
vonnis van faillietverklaring ( art. 63 F.W. ).
Om te kunnen genieten van de bevrijding 
moeten de natuurlijke personen die zich kos-
teloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor 
de gefailleerde ter griffi e van de rechtbank 
van koophandel een verklaring neerleggen, 
waarin zij bevestigen dat hun verbintenissen 
niet in verhouding met hun inkomsten en 
hun patrimonium is (art. 72 bis F.W. en artikel 
10 wet van 20 juli 2005 ).

Get.
Curator, Mr. Marianne Macharis, 

Kon. Astridlaan 8, 9200 Dendermonde

Kort
s DENDERMONDE 
WINKELDIEVEN Een winkeldetecti-
ve betrapte donderdagavond een
winkeldief in een handelszaak
op de Oude Vest. De winkeldief
werd opgepakt en ter beschik-
king gesteld van de politie. (pdc) 

s SINT-GILLIS-DENDERMONDE 
AUTO Op de Heirbaan in Sint-Gil-
lis-Dendermonde werd vrijdag-
ochtend een gestolen auto aange-
troffen. De auto stond klaar om
met de achterzijde een etalage
stuk te beuken, maar die activi-
teit werd gestaakt. (pdc) 
VOETBALKANTINE Er werd vrijdag-
ochtend ingebroken in de voet-
balkantine aan de Coensbroek-
straat in Sint-Gillis-Dendermon-
de. Uit de kantine werden dran-
ken, eetwaren en een televisie
gestolen. (pdc) 

s SCHOONAARDE 
INBRAAK Onbekenden braken
vrijdagochtend binnen in een ap-
partement aan Moleneinde in
Schoonaarde. Er werden juwelen
en een laptop gestolen. (pdc) 

s WICHELEN 
AANRIJDING Op Bogaert in Wiche-
len botsten vrijdagochtend twee
auto’s. Eén van de twee auto’s
ging aan het slippen en werd
door de andere wagen in de flank
gegrepen. Beide bestuurders
raakten gewond. (pdc) 

s AALST 
CABRIOLET In de Dr. André Gof-
faertstraat in Aalst gingen dieven
met een dvd-speler aan de haal.
De wagen is eigendom van Se-
bastiaan B. uit Aalst. Eerst werd
het dekzeil van de cabriolet
opengesneden en daarna pleeg-
de men de diefstal. (vg)
DIEFSTAL In de Onderwijsstraat in
Aalst forceerden dieven het slot
van de auto eigendom van Tim
D.R. uit Aalst. Uit de wagen werd
een gsm, bankkaart en muziek-
installatie gestolen. (vg)

Herman Laneau

Jana De Klerk en Sarah Lee-
mans, klasgenoten van Dorien
Van Den Berghe, kunnen nog

altijd niet geloven dat hun harts-
vriendin er niet meer is. ,,We

merkten donderdagochtend dat
Dorien afwezig was en we vonden
het vreemd dat de leerkracht die
de afwezigheden opnam, zwij-
gend een streepje zette achter haar
naam’’, vertelt Sarah.
,,Even later werden we door de di-
rectie en de leerlingenbegeleiders
op de hoogte gebracht: Dorien was
omgekomen in een ongeval. We
wisten geen raad met ons verdriet.
Ze was het zonnetje van de klas,
altijd goedgezind, sociaal voelend
en behulpzaam. Ze was al vier jaar
mijn vriendin en we trokken soms
samen naar de bioscoop. Ze vertel-
de me vol tederheid over haar
vriend Nikky, met wie ze ander-
half jaar samen was en met wie ze
een duurzame relatie wou uitbou-

wen. Ik kan het niet geloven dat al-
les nu plots voorbij is.’’ 
Ook Jana weet met haar verdriet
geen blijf: ,,Ik zat altijd samen met
Dorien aan dezelfde tafel in de
klas. Toen ik een jaar geleden naar
deze school kwam, was zij het die
me vertrouwd maakte met mijn
nieuwe omgeving. Maandag ko-
men we met enkele klasgenoten en
leraars samen om te zien of we iets
kunnen doen op de begrafenis.
Misschien kunnen we een af-
scheidsbrief opstellen. Het zal
hard zijn.’’

Psychologische begeleiding

Atheneumdirecteur Frans Belle-
mans nam maatregelen om het
verdriet van de leerlingen te bege-

leiden: ,,Van zodra we de dood van
Dorien vernomen hadden, heb ik
met mijn leerlingenbegeleiders
een psychologisch begeleidings-
plan uitgestippeld. We deden ook
een beroep op de dienst slachtof-
ferhulp van de Aalsterse politie.
Die mensen hebben op een bijzon-
der professionele en menselijke
manier met onze leerlingen ge-
praat en geduldig alle vragen be-
antwoord.’’
,,Door hun bemiddeling en onder
hun begeleiding kon een klas-
groep afscheid nemen van de over-
ledenen in het mortuarium van het
ASZ. In de school hebben we een
rouwregister geopend waarin ie-
dereen een afscheidsboodschap
kan schrijven.’’

s Aalst Leerlingen atheneum verwerken 
verdriet om verongelukte klasgenote

,,Dorien was 
het zonnetje
van de klas’’
Het dodehoekongeval waarbij
woensdagavond twee jonge
mensen om het leven kwa-
men, trekt diepe sporen van
rouw door de regio. In het
Aalsterse atheneum werd
gisteren een rouwregister
geopend voor Dorien Van
Den Berghe (17) en haar
vriend Nikky (20).

In het Aalsterse atheneum tekenen medeleerlingen het rouwregister voor de verongelukte Dorien Van den
Berghe. ©Carol Verstraete

Dorien Van Den Berghe. ©repro cvg 

roodse Scheepswerven. Daar be-
vinden zich immers voldoende
droogdokken. In die dokken kan
het varend erfgoed dan worden ge-
inspecteerd. De dienst Monumen-
tenwacht onderzoekt nu hoeveel
het kost om de droogdokken op-
nieuw in dienst te nemen. (pdc) 

s BAASRODE Vlaams minister van
Monumentenzorg Dirk Van Me-
chelen (VLD) wil binnen de Monu-
mentenwacht een afdeling voor
het varend erfgoed oprichten. Die
afdeling voor het varend erfgoed
ziet de minister mogelijks gereali-
seerd op de terreinen van de Baas-

Monumentenwacht
naar Baasrode 
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