
De werken om het wegdek van
de Zwarte Zustersstraat in Den-
dermonde heraan te leggen, lo-
pen vertraging op. De aannemer
legt de straat voorlopig weer
dicht. Oorzaak is een oude riole-
ring die te hoog ligt. De riool da-
teert van kort na de Eerste We-
reldoorlog en werd indertijd op
het toenmalige wegdek gemet-

seld. De omliggende ruimte
werd opgehoogd met puin van
verwoeste gebouwen. Maar om
de fundering van de Zwarte Zus-
terstraat nu afdoende te kunnen
aanleggen, ligt de bewuste rio-
lering in de weg. Bovendien zou
de buis al op diverse plaatsen be-
schadigd zijn. De stad kiest er
daarom voor om meteen ook de
riool te vernieuwen. Dat bete-
kent wel een meerkost. Het

stadsbestuur legde de werken
dan ook stil en wacht eerst de
prijsoffertes af. Daarna wordt
een nieuwe planning voor de
werken gemaakt. In afwachting
van de nieuwe start van de wer-
ken, zal de aannemer het weg-
dek voorlopig dichtleggen met
steenslag. Zo wordt de hinder
voor omwonenden wat beperkt
en kunnen ze hun garages weer
binnenrijden. (DND)
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ERPE-MERE

Arbeider krijgt
staaf in oog

In de drukkerij Het Volk in de
Keerstraat in Erpe-Mere kreeg
Christian V. L. uit Bilzen een me-
talen staaf in het oog. De man
raakte daarbij zwaar gewond en
werd overgebracht naar het
ASZ in Aalst. (VMD)

DENDERLEEUW

Politie bedaart
gemoederen op trein
De politie heeft de gemoederen
moeten bedaren op een passa-
gierstrein tussen Gent en Brus-
sel. De trein reed het station van
Denderleeuw binnen toen het
tot een woordenwisseling
kwam tussen de treinbegeleider
en drie allochtone jongeren.
Aanleiding was het niet correct
invullen van een treinkaart. De
jongeren zijn van de trein ge-
haald voor ondervraging. (VMD)

AALST

Vliegen verontrusten
voorbijgangers

De brandweer van Aalst rukte
zondag in de late namiddag uit
naar de Nieuwstraat. Voorbij-
gangers hadden er aan een ven-
ster van een woning een pak
vliegen zien samentroepen.
Omdat gevreesd werd dat de
vliegen in de woning afkwamen
op een stoffelijk overschot en
omdat in de woning niemand
een teken van leven gaf, werden
de hulpdiensten verwittigd. Er
lag echter geen stoffelijk over-
schot. Er was wel een pak huis-
houdelijk afval in het huis opge-
stapeld. Bovendien stond de
centrale verwarming in de wo-
ning heel hoog, waardoor er heel
wat vliegen waren. (VMD)

Inbraak in school
Dieven hebben ingebroken in de
gebouwen van de Katholieke
Hogeschool in de Sint-Jobstraat
in Aalst. De daders stalen com-
putermateriaal. (VMD)

Inbraak
Dieven hebben ingebroken in de
kledingzaak H&M in de Nieuw-
straat. Een deur aan de achter-
zijde van het gebouw werd ge-
forceerd. Het is nog niet duidelijk
hoe groot de buit is. (VMD)

G’BERGEN
Oplichter aan het werk
Er is een oplichter aan het werk
in de streek van Geraardsbergen
en Zuid-Oost-Vlaanderen. De
man bestelt allerlei goederen
zoals bloemen in een handels-
zaak. Hij vertelt dat hij ze later
komt afhalen en spreekt in
naam van een vereniging. Bo-
vendien vraagt hij sponsorgeld
aan de handelaars. De persoon
is van middelbare leeftijd. De
man is ongeveer 40 jaar en
spreekt Nederlands met dialec-
tische invloed. (VMD)

NINOVE
Inbreker betrapt
Een inbreker is op heterdaad be-
trapt door de bewoners van een
huis langs de Brakelsesteenweg.
De dief had zich via het plat dak
en een raam toegang verschaft
tot de woning. De dader zette
het op een lopen. (VMD)

OKEGEM
Keukenbrand
In de Leopoldstraat in Okegem
ontstond gisterenmiddag brand
in de keuken van een woning. De
brandweer was snel ter plaatse,
maar de bewoners hadden het
brandje zelf al geblust. (VMD)

MERE
Inbraak
In de Sint-Jozefsschool in de
Kloosterstraat hebben dieven
ingebroken. Ze sloegen enkele
ramen stuk, maar het is niet dui-
delijk wat er gestolen is. (VMD)

Modder op rijweg
De brandweer van Aalst moest
gisteren een hoeveelheid mod-
der opruimen in Oostdorp in
Mere. De modder kwam van
vrachtwagens die er een bouw-
werf verlieten. (VMD)

Zaakvoerder brouwerij Slaghmuylder plots overleden
NINOVE

In de nacht van zondag op
maandag is Michel Slaghmuyl-
der in zijn woning overleden.
Michel Slaghmuylder was één
van de twee telgen die aan het
roer stonden in de gelijknamige
Ninoofse brouwerij. De man is
71 jaar geworden. Komende za-
terdag is er een herdenkings-
plechtigheid voor Michel Slagh-
muylder.

Voor de brouwerij is het wegval-
len van Michel Slaghmuylder
een zwaar verlies. «Dit is een
klop. We zijn er echt niet goed

van», vertelt zijn neef Everard
Slaghmuylder, die samen met
Michel mee de brouwerij leidde.
«Zondag is hij nog gaan wande-
len met zijn vrouw. ’s Avonds laat
voelde hij zich niet goed en is hij
naar boven gegaan. Daar is hij
dan wat later gestorven. Het is
gewoon verschrikkelijk.» Vorige
week klaagde Michel al over
hartproblemen. Net gisteren had
de man een afspraak met een
dokter om over die problemen te
praten. 
Michel Slaghmuylder was de
zoon van Edmond Slaghmuyl-
der, die samen Emiel en Edouard
in 1925 begon bier te brouwen in

de brouwerij langs de Dender-
houtembaan. Laten namen zo-
nen Michel, Everard en Philippe
de brouwerij over en maakten ze
van bieren als de Witkap Stimu-
lo, Dubbel en Tripel heuse top-
pers. Enkele jaren geleden volg-
de Brigitte Van Cutsem Philippe
op. 

CARNAVAL
Door het wegvallen van Michel
is Everard Slaghmuylder nu de
enige Slaghmuylder die de brou-
werij nog leidt. Tot aan zijn dood
was Michel nog dagelijks actief
in de brouwerij. De man stond er
in voor het brouwproces, de

kwaliteitscontrole en de aan-
koop van de grondstoffen.
Michel Slaghmuylder was ook
op sociaal-cultureel vlak een
graag geziene figuur in Ninove.
De man daagde altijd op op ver-
scheidene organisaties en was
ook in het Ninoofse carnavalsmi-
lieu geen onbekende. Elk jaar
stapte de man zelfs op in de Roze
Zondagstrein.
Michel Slaghmuylder zal later
deze week in intieme familie-
kring gecremeerd worden. Ko-
mende zaterdag is er om 11 uur
wel een herdenkingsplechtig-
heid in de Onze-Lieve-Vrouw-
kerk in Ninove. (VMD)

Michel Slaghmuylder (links) samen met zijn neef Everard,
die voortaan de laatste Slaghmuylder is aan het roer
van de gelijknamige Ninoofse brouwerij. Foto Lermyte

Rotonde op Grote Markt verdwijnt
De Aalsterse gemeenteraad buigt zich vanavond
over de plannen voor de heraanleg van de Grote
Markt. De stad Aalst wil het hoogteverschil op het
plein wegwerken. Daarvoor moet de rotonde ver-
dwijnen die nu nog voor het stadhuis ligt. Het
plantsoen in het midden van de rotonde blijft wel
op haar plaats. Samen met de plaatsing van ver-
zinkbare palen aan de kant Molenstraat en Nieuw-
straat, moet het wegnemen van de rotonde het au-
tovrije karakter van de Grote Markt benadrukken.
De heraanleg start ten vroegste na nieuwjaar.

Het niveauverschil van de roton-
de met de rest van de Aalsterse
Grote Markt vormt bij elk groot
evenement een probleem. Voor
carnaval, het natour-wielercrite-
rium en Belfortrock legt de stad
telkens een tijdelijk laagje asfalt
om het niveauverschil te kunnen
overbruggen. Maar ook voor de
kraampjes van de zaterdag-
markt zou een vlak marktplein
een zegen zijn.
«Als we dat tijdelijk asfalt achter-
af weghalen, laat het donkere
plekken na op het marktplein»,
legt schepen van Openbare Wer-
ken Patrick De Smedt (SP.A) uit.
«Met de geplande veranderingen
wil het stadsbestuur de Grote
Markt voor eens en altijd ge-
schikter maken voor de evene-

menten die er plaatsvinden.»

BLOEMENPERK
Het bloemenperk in het midden
van de rotonde blijft wel op haar
plaats. Ook de rozenblaadjes,
aangelegd in wit marmer rond
het plantsoen, blijven. «De rijweg
van de rotonde verdwijnt», zegt
ingenieur Eddy Thijs. «Die weg
ligt iets dieper dan de rest van de
Grote Markt en verstoort het au-
tovrije karakter van het plein.
Hoewel er amper nog auto’s rij-
den, lopen heel veel mensen nog
altijd rond de rotonde en wordt
een groot stuk ruimte op ons
centrale plein op die manier wei-
nig gebruikt. Door de vroegere
rijweg op te hogen, zal het bloe-
menplantsoen ruimtelijk meer

De stad wil het hoogteverschil op de Grote Markt wegwerken en daarvoor moet de rotonde verdwijnen. Foto D’Hoe

AALST

STAD WIL HOOGTEVERSCHIL WEGWERKEN • BLOEMENPERK BLIJFT WEL

TOM VAN DE PUTTE

deel gaan uitmaken van het
marktplein zelf.»

FEESTDAGEN
De stad heeft 80.000 euro klaar

staan voor de werken. Dat geld zal
uit het budget voor herstellingen
komen. «We gaan de werken dit
jaar zeker niet meer uitvoeren»,
zegt ingenieur Thijs. «Dan lopen

we het risico dat ons centrale
marktplein open ligt tijdens de
feestdagen. We gaan nog een en
ander bekijken met de aannemer.
De stad zou de heraanleg het liefst

al rond hebben voor carnaval en
de komst van de winterfoor. Lukt
die timing niet, dan zal de her-
aanleg allicht kort na carnaval
starten.»

JENS, SHARI,ANTHONY, SIEN, FREDERIK EN LAURA
«Markt zou meer zitplaatsen mogen hebben»

Heel wat Aalsterse jongeren ver-
zamelen na schooltijd op de Gro-
te Markt aan het bloemenperk. Bij
goed weer is het een plezante
plek om een broodje te eten vin-
den de vrienden Jens, Shari, An-
thony, Sien, Frederik en Laura.

«Het is wel leuk dat het bloemen-
perk blijft», zegt Jens. «Op de rand
van het bloemenperk kan je nog
gaan zitten en het geeft de Grote
Markt wat kleur.» 
«Eigenlijk mag de Grote Markt
best wel wat meer zitplaatsen

hebben», vinden de jongeren,
«Als je wil gaan zitten, ben je bijna
verplicht om op café te gaan, en
daar moet je normaal gezien iets
bestellen. Bovendien zijn niet al
onze vrienden oud genoeg om al
op café te gaan.»

«Beter bloembakken in het bloemenperk»
Stef Verhegge, organisator van
Belfortrock, is tevreden met de ni-
vellering van de rotonde. «Mis-
schien moet er tegelijk ook eens
nagedacht worden over een her-
inrichting van het bloemenperk»,
zegt Verhegge. «Als de stad het
perk vol kiezelstenen zou leggen
en daarop grote bloembakken
plaatst, dan moet ze het bloemen-
perk niet na elk evenement volle-

dig herplanten.»
In zijn stoutste dromen denkt Ver-
hegge zelfs nog iets verder over
een mogelijke herinrichting van
de Grote Markt. «De Grote Markt
wordt een heel praktisch plein als
het standbeeld van Dirk Martens,
onze ‘Zwarte Man’, naast het Bel-
fort zou staan in plaats van er voor.
Dan creëer je heel wat meer bruik-
bare ruimte.»

Arbeider bedolven onder modder
AALST/DILBEEK

Een arbeider uit Aalst raakte
gisterennamiddag in Dilbeek -
bedolven onder de modder toen
een zijwand van een uitgegraven
put instortte. De brandweer van
Asse slaagde erin de man te be-
vrijden. Nadat de MUG het
slachtoffer de eerste zorgen toe-
diende, werd hij met zware ver-
wondingen aan benen en bekken
afgevoerd naar het Academisch
Ziekenhuis van Jette.

Een firma uit Gaasbeek begon
gisteren met de plaatsing van
twee grote betonnen regenwa-
terputten voor een villa in de
Moeremanslaan in het centrum
van Dilbeek. De firma had een
grote put uitgegraven voor de
twee regenwaterputten. Een gro-
te regenwaterput was al ge-
plaatst.
Een werknemer uit Aalst daalde
af in de put om de grond te nivel-
leren voor de tweede regenwa-
terput toen een zijwand instort-

te. De arbeider raakte bedolven
onder de modder. Door de snelle
reactie van zijn collega’s en van de
brandweer van Asse kon de man
snel bevrijd worden. Hij was zeer
ernstig verwond aan zijn bekken
en benen en had veel bloed ver-
loren. De MUG kwam ter plaatse.
Na de eerste zorgen kon het
slachtoffer vervoerd worden. Na-
dien kwam de Arbeidsinspectie
ter plaatse om de juiste omstan-
digheden van het werkongeval na
te gaan. (VDCL/JPS)

DENDERMONDE

Heraanleg Zwarte Zusterstraat loopt vertraging op

ORGANISATOR BELFORTROCK

«Fontein zou plein meer uitstraling geven»
Luc Staes, voorzitter van de deke-
nij Horeca op de Grote Markt,
vindt de heraanleg van de Grote
Markt wel een goed idee. «Maar
het is spijtig dat de stad die wer-
ken niet als een kans grijpt om een
waterpartij op het plein aan te leg-
gen. Een fontein zou de Grote
Markt nog meer uitstraling kun-
nen geven», zegt hij.
«Voor de evenementen op de Gro-

te Markt is het wegwerken van de
hoogteverschillen met de rotonde
een zegen», zegt Staes. «Ik weet dat
ons eigen Ros Ballatum in de be-
ginjaren veel moeite had om tij-
dens de stoet over de borduren te
geraken. Toch blijf ik voorstander
van een grote fontein op het
marktplein die voor evenementen
gedemonteerd en afgedekt kan
worden.»

VOORZITTER DEKENIJ

FLITSCONTROLES
AALST — Vandaag zijn er flitscontroles langs de
Heilig Hartlaan in Aalst en de Brusselsesteenweg
in Aalst. Morgen zijn er flitscontroles langs de
Gentsesteenweg in Aalst. (VMD)
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Bouw nieuw OCMW-rusthuis
start in voorjaar 2007

De bouw van het nieuwe OCMW-rusthuis
langs de Centrumlaan in Ninove zal normaal
in het voorjaar van 2007 starten. Het stads-
bestuur gaat binnenkort een aannemer aan-
stellen, waarna de bouwwerken van start
kunnen gaan. Na de ingebruikname van het
nieuwe rusthuis wordt het stadsbestuur ei-
genaar van het huidige rustoord in de Burcht-
straat. Wat de stad ermee gaat aanvangen,
is nog niet duidelijk. «We gaan het gebouw
zeker niet laten verkommeren en we zoeken
zo snel mogelijk een bestemming ervoor»,
zegt burgemeester Luc Durant.

OCMW-voorzitter Paul De Schep-
per bevestigt dat de plannen voor
de bouw van het nieuwe rust- en
verzorgingstehuis zich in de al-
lerlaatste fase bevinden. «We
hebben deze week een vergade-
ring met de architecten en het is
de bedoeling dan zo snel moge-
lijk de aannemer aan te stellen.
Van zodra dat gebeurd is, kunnen
de werken snel starten.»
De werken zullen hoogstwaar-

schijnlijk in het voorjaar van 2007
beginnen. Het nieuwe rusthuis
komt niets te vroeg, want het be-
staande en verouderde complex
in de Burchtstraat kan in de toe-
komst geen erkenning meer krij-
gen. «We hebben onlangs nog in-
spectie gekregen en vermoedelijk
zal de erkenning nog tijdelijk ver-
lengd worden, tot  het nieuwe
rusthuis klaar is», zegt De Schep-
per. «Dat nieuwe rusthuis zal 165

Zo zal het nieuwe OCMW-rusthuis langs de Centrumlaan er uitzien. Repro Lermyte

NINOVE

RUSTOORD ZAL 165 BEDDEN TELLEN • NOG GEEN PLANNEN VOOR HUIDIG COMPLEX

MARINO VERBEKEN

bedden tellen en ook nog eens
vier bedden voor kortopvang van
ouderen. Die vier bedden dienen
onder andere voor mensen die
normaal bij familie verblijven,
maar die voor korte tijd een an-
dere opvangplaats nodig heb-
ben.»

OUD RUSTHUIS
Na de ingebruikname van het
nieuwe rustoord, wordt de stad

eigenaar van het bestaande rust-
huis in de Burchtstraat. Het nieu-
we rusthuis wordt immers ge-
bouwd op een perceel stads-
grond. De stad wil het gebouwen-
complex niet laten uitgroeien tot
een kankervlek in het centrum
van de stad. «We moeten zo snel
mogelijk een oplossing vinden
voor het gebouw, maar ook voor
het terrein zelf. Het is mijn be-
doeling dat te doen in de volgen-

de bestuursperiode», zegt burge-
meester Luc Durant. «Wat we met
de grond gaan aanvangen, is nog
niet duidelijk. Wanneer ook het
schoolgebouw van het Atheneum
tegenover het OCMW-complex
vrij komt, vergroten wel de mo-
gelijkheden. Dan zal er misschien
wel interesse zijn van de privé-
sector om er bouwprojecten te
realiseren. Dat gaan we allemaal
bestuderen.»

Exhibitionist krijgt
zes maanden cel

GERAARDSBERGEN/AALST
Danny W. (43) is door de correc-
tionele rechtbank in Oudenaar-
de veroordeeld tot een voor-
waardelijke gevangenisstraf
van zes maanden en een boete
van 275 euro wegens exhibitio-
nisme. De man maakte zich in
de periode van september 2004
tot begin oktober 2005 schuldig
aan openbare zedenschennis te
Geraardsbergen, Brakel en
Aalst. Hij moet zich van de rech-
ter voor zijn problematiek laten
behandelen in een gespeciali-
seerde instelling. Doet Danny
W. dat niet, dan moet hij alsnog
de gevangenisstraf uitzitten.

(SVG)

DENDERLEEUW
Autokraken
Dieven hebben ingebroken in
twee auto’s in de Boriaustraat in
Denderleeuw. Ze verbrijzelden
een ruit en doorzochten de wa-
gens die eigendom waren van
twee familieleden. Vermoedelijk
zochten de daders naar de GPS-
toestellen, maar dropen zonder
buit af. Enkel de houders van de
navigatietoestellen bevonden
zich in de wagens. (VMD)

Inbraak
Dieven hebben ingebroken in
een depannagewagen van Z. B.
Die stond geparkeerd op het
Stationsplein. Een raampje
werd stuk geslagen. De daders
gingen aan de haal met een
tankkaart. (VMD)

ERPE
Gewond
Op de E40 in Erpe raakte maan-
dagochtend Nico Bomme uit
Lovendegem gewond bij een
verkeersongeval. De man werd
voor verzorging overgebracht
naar het ASZ in Aalst. (VMD)

POLLARE
Inbraakpoging
Dieven hebben geprobeerd in te
breken in een woning langs de
Beukendreef in Pollare. De da-
ders forceerden een aluminium-
deur, maar sloegen zonder buit
op de vlucht. (VMD)

MEERBEKE
Inbraak
Dieven hebben ingebroken in
een woning langs de Stiers-
straat in Meerbeke. Ze sloegen
een keukenraam stuk en dron-
gen de woning binnen. Ze gin-
gen aan de haal met juwelen, zil-
verwerk, een som geld en enkele
schilderijen. (VMD)

RECHTBANK

DENDERLEEUW
De actie die het gemeentebe-
stuur van Denderleeuw op het
getouw heeft gezet om bezwaar-
schriften te verzamelen tegen de
uitbreiding van de leemontgin-
ning in de Vlamovenkouter,
loopt als een trein.

«Heel wat inwoners hebben al
een bezwaarschrift ingediend.
Hoeveel precies weten we niet,
omdat heel wat inwoners dat
rechtstreeks doen via het inter-
net», zegt informatieambtenaar
Joeri Bombeke. «Verschillende
mensen sturen hun bezwaar ook
op naar de bevoegde dienst. We
hebben bovendien in verschillen-
de openbare gebouwen en in tal
van winkels bussen geplaatst
waar de mensen hun brief kun-
nen instoppen. En met resultaat.
Intussen sporen we via onze web-
site (www.reddekouter.be) ook
mensen van buiten de gemeente
aan om te protesteren tegen de
mogelijke afgraving van de kou-
ter. We hebben zelfs al reacties

Al pak bezwaren binnen tegen leemontginning

Politie betrapt slechts twee dronken chauffeurs 

De politie van de zone Erpe-Mere/
Lede heeft het afgelopen week-
end snelheidscontroles uitge-
voerd. De resultaten waren erg
gunstig. 76 bestuurders werden
gecontroleerd op de Oudenaard-
sesteenweg in Mere, de Gentse-
steenweg in Erpe, de Grote Steen-
weg en in Oordegem. Slechts

twee bestuurders hadden te diep
in het glas gekeken. Elf bestuur-
ders kregen een bekeuring omdat
ze net voor de controlepost ge-
flitst werden door een politiewa-
gen. Er waren ook 2 onmiddellij-
ke inningen voor inbreuken op de
verlichting en omdat de bestuur-
ders niet goed hadden voorgesor-
teerd. Er zijn ook 27 waarschu-
wingen uitgeschreven. (VMD)

gekregen van mensen uit Neder-
land die in de kouter komen fiet-
sen en die het schandalig vinden
wat hier misschien gaat gebeu-
ren.»
Een bezwaarschrift indienen
kan nog tot maandag 4 decem-

ber. Daarna volgen eventueel ex-
tra acties om druk te blijven uit-
oefenen. «In elk geval gaan we nu
al zwarte vlaggen plaatsen in de
kouter en op alle toegangswe-
gen», besluit Joeri Bombeke.

(VMD)

MEERBEKE
Wat een groot feest moest wor-
den in het Meerbeekse rusthuis
Domein Castelmolen is geëin-
digd op een serieuze domper. Za-
terdag vierden Clement Van Op-
denbosch en zijn vrouw Maria
Tas er hun 70ste huwelijksver-
jaardag. Eén dag later overleed
Clement echter totaal onver-
wacht.

Clement werd geboren op 13 juni
1914 in Outer. Aanvankelijk ging
de man als leerjongen aan de slag
bij een slager in Brussel, maar hij
werkte later 48 jaar lang in de Ni-
noofse brouwerij Slaghmuylder.
Zijn motto was ‘zes dagen voor de
vrouw, één dag voor de duiven’.

Clement was immers een gepas-
sioneerd duivenmelker. Maria is
dan weer afkomstig uit Kerksken
waar ze geboren werd op 3 juni
1916. Tot na de Tweede Wereld-
oorlog werkte ze als naaister en
begon nadien als zelfstandige
met een marktkraam in textiel. Ze
huwden op 27 november 1936 en
kregen één zoon André. Later
kwamen er nog twee kleinkinde-
ren en zes achterkleinkinderen,
allemaal meisjes. Tot eind 2004
woonde het echtpaar in hun ap-
partement in Ninove. Nadien ver-
huisden ze naar het Domein Cas-
telmolen in Meerbeke waar ze za-
terdag getrakteerd werden op
een groot feest.
Zondag was het feest echter ver-
der af dan ooit. «Clement is bij het

middagmaal plots in elkaar ge-
zakt en overleden. De man had
wel een gezegende leeftijd, maar
echt grote gezondheidsproble-
men kende hij niet. Dit was voor
iedereen dan ook een erg grote
schok», vertelt directeur Leen De
Geest. «Het feest zelf was prachtig
en hij heeft er ook ten volle van
genoten. Het was een schitteren-
de dag. Er waren totaal geen voor-
tekens. En nu gebeurt dit. Het is
onbegrijpelijk. De verslagenheid
onder de bewoners is bijzonder
groot. Ons medeleven gaat dan
ook uit naar zijn echtgenote en fa-
milieleden.»
Clement Van Opdenbosch wordt
komende vrijdag om 12 uur be-
graven in de kerk van Meerbeke.

(VMD)

Jubilaris sterft dag na feest voor
70ste huwelijksverjaardag

Zaterdag vierden Clement en Maria nog samen met de familie hun 70ste huwelijksverjaardag.
Zondag is Clement plots overleden. Foto Lermyte

Volkswagen op gemeenteraad Geraardsbergen
Op initiatief van de drie fractieleiders in de Geraardsbergse ge-
meenteraad, Dirk Van der Maelen voor de SP.A-fractie, Hugo De
Ceuleneer voor de VLD en Johan Vanden Herrewegen voor CD&V,
buigt de raad van vanavond zich over een motie met betrekking tot
de herstructurering bij Volkswagen in Vorst.

gericht op hertewerkstelling
van de ontslagen werknemers,
druk uit te oefenen op Volkswa-
gen om het aantal ontslagen zo-
veel mogelijk terug te schroeven
en op Europees vlak te pleiten
voor harmonisering van de so-
ciale wetgeving.»
Dirk Van der Maelen zelf roept
de Geraardsbergenaars op om
in groten getale deel te nemen
aan de betoging in Brussel op
zaterdag 2 december. Afspraak
zaterdag aan het station van Ge-
raardsbergen voor de trein van
8.56 uur. (VMD)

«De fracties zijn er zich van be-
wust dat in onze gemeente tien-
tallen families getroffen zijn
door de sociale ramp bij Volks-
wagen. Zij stellen ook vast dat
dergelijke drama’s zich de laat-
ste jaren herhalen. Denk maar
aan Renault, Ford Genk, Sabe-
na...», zegt Dirk Van der Maelen.
«Toch is het een feit dat Volkswa-

gen tijdens de eerste helft van dit
jaar nog 1,2 miljard euro winst
maakte en dat het bedrijf over-
heidssteun mocht ontvangen in
de vorm van verminderde socia-
le lasten op ploegen- en nachtar-
beid en steun voor het Automoti-
ve Park. In de motie vragen de
drie fracties de regeringen in ons
land een actief beleid te voeren

De Idegemse Bosveldtochten die dit weekend al
aan hun dertiende editie toe waren, hebben
weer honderden mountainbikers naar Ge-
raardsbergen gelokt. De leden van de Idegemse
wielertoeristenclub Idegem ‘78, die het evene-
ment organiseerden, stippelden een loodzware
omloop uit. «Heel zwaar», puft Herman De Nil
nog na. «Het weer van zaterdag heeft het er niet
gemakkelijker op gemaakt. Verschillende stuk-
ken lagen er bijzonder moeilijk bij en de afgeval-
len bladeren maakten het parcours extra glad.
Gelukkig was de wind vandaag grotendeels gaan
liggen.» Ook zijn fietspartner Nico Baetens ge-
noot van de omloop. «Het is hier telkens weer
schitterend rijden. Vooral het stuk rond de Muur
van Geraardsbergen is bijzonder mooi, maar ook
heel zwaar. Ik ben blij dat ik zonder veel proble-
men de aankomst gehaald heb. En nu ga ik een
stevige trappist drinken om mijn verloren calo-
rieën terug te winnen.» (VMD. Foto Lermyte)

Mountainbiketocht lokt honderden deelnemers
GERAARDSBERGEN

Onder meer In het gemeentehuis zijn bussen geplaatst
om de bezwaarschriften in te stoppen. Foto D’Hoe

Philips verkoopt Dendermondse vestiging
Het Nederlandse elektronica-
concern Philips verkoopt haar
vestiging op het industrieter-
rein Hoogveld in Dendermonde.
Dat nieuws raakte gisteren-
avond nog bekend. Deze och-
tend zal de directie van Philips
vakbonden en personeel inlich-
ten tijdens een bijzondere on-
dernemingsraad. Vier jaar gele-
den stond de Dendermondse
Philips-vestiging ook al eens in
de etalage, maar toen werd geen
koper gevonden. Nu is het wel
zover, maar wie de koper is, was
gisterenavond nog niet bekend.

Bij Philips Dendermonde wer-
ken 450 personeelsleden. Het
gaat om 260 arbeiders en 190 be-
dienden. De vestiging, die gespe-
cialiseerd is in de productie van
autoluidsprekers voor onder an-
dere BMW, Volkswagen en Toyo-
ta, draait heel goed. Ze is één van
de marktleiders van Europa.
Toch wil de elektronicaconcern
de vestiging van de hand doen,
omdat ze zich meer wil toespit-
sen op haar kernactiviteiten, zo-
als huishoudtoestellen en medi-
sche toepassingen. 
In oktober 2002 stond de Den-
dermondse Philips-vestiging al
eens in de etalage. Maar tot con-
crete gesprekken met een over-

nemer kwam het toen niet. Feit is
wel dat door deze geschiedenis
het nieuws van de verkoop nu,
bij vakbonden en personeel niet
als een donderslag bij heldere
hemel komt. «Het is inderdaad
geen echte verrassing», zegt Jan
Van Damme (ACV). «Tijdens de
vorige ondernemingsraad had
de directie al laten verstaan dat
een verkoop concreter werd.»

BEZORGDHEID
Paniek bij het personeel is er niet
meteen, wel een zekere bezorgd-
heid. «De directie heeft ons altijd
beloofd een overnemer te zoe-
ken die de hele divisie in leven
wilde houden en laat voortdraai-
en zoals nu het geval is», zegt Van
Damme. «We hopen dat de direc-
tie haar belofte houdt. Maar aan-
gezien we nog niet weten wie de
koper is, blijft het toch bang af-
wachten. We streven vooral naar
garanties op vlak van loons- en
arbeidsvoorwaarden.»
Deze ochtend krijgen de vakbon-
den meer toelichting over de
overname en de identiteit van de
koper. Van acties is er voorlopig
geen sprake. De directie onthield
zich gisteren voorlopig nog van
elke commentaar. Die wil eerst
de vakbonden en personeel de
nodige informatie geven. (DND)
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