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De N46, op het grondgebied van Er-
pe-Mere ook bekend als de Ouden-
aardsesteenweg, wordt de komende
jaren volledig heringericht. Er komen
verkeerslichten aan het kruispunt
met de Kwalestraat en Sint-Anna-
straat in Bambrugge en aan de Zeve-
koot-, Kraainest- en Dorpsstraat in
Erpe. 

De sfeerbeeldstudie is afgerond en
de deputatie keurde de studie goed.

De studie zal als een soort handlei-
ding gebruikt worden om de weg te
beheren en er het ruimtelijk- en mo-
biliteitsbeleid voor te bepalen. 

Deze maatregelen zijn niet alleen
een verantwoordelijkheid van het
provinciebestuur. Ook de gemeente-
besturen van Erpe-Mere, Herzele,
Zottegem, Oosterzele, Zwalm en Ou-
denaarde, het Agentschap Infrastruc-
tuur Oost-Vlaanderen van het

Vlaamse Gewest en, in mindere mate,
De Lijn en de NMBS (kruisingen met
spoorlijnen) zijn betrokken. Deze
partners moeten eveneens de nodige
middelen in hun begroting voorzien. 

Tussen Zevenkoot en Bambrugge
ligt Mere met de afritten van de E40
en de toegangswegen tot de indus-
trieterreinen. ,,Hier blijft 70 kilome-
ter per uur toegelaten’’, zegt Sven
Taeldeman, de planoloog van de mo-

biliteitscel. ,,Voor de situatie aan de
kruissing met de op- en afritten van
de E40 hebben we een extra studie ge-
vraagd. Ofwel wordt de situatie met
de verkeerslichten geoptimaliseerd,
ofwel maken de lichten plaats voor
rotondes, eventueel met ondertun-
neling voor fietsers. Vanaf de spoor-
weg (Aalst-Burst) tot aan de oprit
naar Gent komt een aparte strook
voor de bus.’’ (mac)

Oudenaardsesteenweg wordt veiliger
Erpe-Mere

----------------------------------------------------------------------------------

Van onze medewerker
Sylvain Luyckx
-------------------------------------------------------------------------------

D
E SNMH speelt open
kaart: de wachtlijst
van kandidaat-huur-
ders is via internet te
bekijken. Hoelang

een kandidaat-huurder op een
sociale woning moet wachten,
hangt af van welk type woonst
hij wil. ,,Er is vooral vraag naar
appartementen met één slaap-
kamer. Ongeveer de helft van de
aanvragers wil zo’n flat’’, vertelt
Nachtegael. ,,De gemiddelde
wachttijd bedraagt 43 maanden
voor een appartement met één
slaapkamer, 35 maanden voor
een appartement met twee
slaapkamers en 44 maanden
voor drie slaapkamers. Voor de
grotere huizen moet men vijf
jaar geduld oefenen.’’ 

Volgens Nachtegael werden
dit jaar al 85 wonigen toegewe-
zen. ,,Dat aantal neemt nog toe
omdat we met de verhuringen
in de Klokkedreef bezig zijn.
Vier woningen en twaalf appar-

tementen zijn er in afwerking.
Het project kost 1,5 miljoen eu-
ro. Tegen mei 2007 worden ze
verhuurd.’’

,,In de Dalstraat hebben we
zes appartementen die tegen
april volgend jaar klaar zijn. Dat
project kreeg een prijskaartje
van 683.000 euro. ’’

,,Wij zijn van plan om net zo-
als bij de woongelegenheden
aan de hoek Aarschotstraat/
Dalstraat, de nieuwe bewoners
eens samen te roepen. Dan krij-
gen ze meer wooninformatie en
leren de mensen elkaar ken-
nen.’’

,,We zijn ook bezig met de re-
novatie van appartementen in
het Reynaertpark. In de Gode-
lievelaan in Sinaai beginnen de
werkzaamheden in maart 2007
en doen wij eveneens aan reno-
vatie. Behalve 200.000 euro aan
vernieuwde opritten, pakken
we in de Godelievelaan ook de
keukens in alle woningen aan.
We maken van de werken ge-
bruik om in een rechtstreekse
toegang van de keuken naar de
tuin te maken.’’ 

Aantal aanvragen
sociale woning stijgt

Sint-Niklaas. Op de wachtlijst van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting
(SNMH) staan deze maand 1.336 kandidaten voor een sociale woning. ,,Wij noteren

10 procent meer namen dan in oktober 2005’’, zegt voorzitter Mike Nachtegael. 

De sociale blokken van het Reynaertpark worden al gerenoveerd. © Paul De Malsche

Vooral in het noorden van
Sint-Niklaas plant het
stadsbestuur nieuwe wo-
ningen. 
■ Tweede fase Dillaartwijk:
50 woningen. 
■ Den Beenaert Plezant-
straat: 123 woningen. 
■ Tweede fase Watermo-
lenwijk: 236 woningen. 
■ Vijfstraten: 250 wonin-
gen. 
■ In de Clementwijk wordt
komen in de eerste fase
608 woongelegenheden.
■ Zijn ook in voorberei-
ding: afwerking Wallen-
hofwijk in Nieuwkerken
en stadsverkaveling Popu-
lierenwijk in Belsele. 
■ Inbreidingsprojecten
voor de rijkswachtkazerne
in de Vermorgenstraat, de
Stadsfeestzalen en Sint-
Rochusssite. 
De SNMH heeft ook flink

wat renovatieplannen:

■ Ankerstraat nrs. 62-64:
renovatie 
■ Dahliaweg en Madelief-
jesdreef in de Priesterage-
wijk: renovatie
■ Den Beenaert/Plezant-
straat: bouw van vijftig
nieuwe woongelegenheden 
■ Gorinchemstraat: ver-
nieuwen keukens
■ Mercatorstraat 72-74-76:
renovatie
■ Peter Benoitpark 1 tot
12: vernieuwen voetpaden
en terrassen 
■ Reynaertpark 207: her-
inrichting kantoorruimte
met vier appartementen
■ William Griffithstraat:
bouw kantoor en twaalf
appartementen
■ Wijk Mierennest Belsele:
renovatie
■ Klokke Roelandlaan
Sinaai 1 tot 27: renovatie
■ Dries 80-86-88: renova-
tie. (sl) 

x Stad heeft bouwplannen 

Denderleeuw

Stelen om woning
te verbouwen

De onderzoeksrechter in
Dendermonde heeft een 38-ja-
rige man uit Denderleeuw aan-
gehouden die herhaaldelijk
bouwmateriaal stal om zijn
woning te verfraaien. De ver-
dachte pleegde de voorbije we-
ken verschillende diefstallen
op een grote bouwwerf aan de
Bloemendaal in Denderleeuw.
Hij ging aan de haal met zak-
ken cement en klein materiaal
zoals slijpschijven en een be-
tonmolen. De buit werd voor-
namelijk gebruikt bij de reno-
vatie van zijn eigen woning. De
totale waarde van de gestolen
goederen bedraagt verschillen-
de duizenden euro. (belga)

Ninove

Bromfietser sterft
week na botsing 

Een 23-jarige bromfietser die
vorige week in Ninove in bot-
sing kwam met een personen-
wagen, is aan zijn verwondin-
gen overleden. Het ongeval ge-
beurde op 21 november aan de
Brakelsesteenweg. De 31-jarige
bestuurster van de personen-
wagen reed van de parking van
een kledingzaak de steenweg
op en had de bromfietser niet
opgemerkt. De jongeman reed
met hoge snelheid in de flank
van de wagen en kwam zwaar
ten val. Hij werd met levensge-
vaarlijke verwondingen naar
het ziekenhuis van Aalst ge-
bracht. (belga)

Zaffelare

Heftruckchauffeur
komt om bij
ongeval

Een 39-jarige medewerker
van het tuinbedrijf Verbrugge
in Zaffelare is gisteren om het
leven gekomen bij een ongeval
met een heftruck. Waarschijn-
lijk maakte de man een ver-
keerd manoeuvre met het
voertuig, waardoor hij van de
betonstrook in het mulle zand
rond de vijver van het tuin-
bouwbedrijf terechtkwam. De
heftruck verloor het evenwicht
en kantelde in het water. De
man raakte geklemd onder de
heftruck.

De vrijwillige brandweer van
Lochristi was snel ter plaatse,
omdat op het moment van het
ongeval enkele brandweerlui
in de kazerne aanwezig waren.
Met een zware hijskraan kon
de heftruck opgetild worden.
De medische urgentiegroep
kon de man, die ettelijke minu-
ten onder water lag, nog reani-
meren. Maar hij overleed later
in het Sint-Lucasziekenhuis in
Gent. (pel)

Horebeke 

Geen verandering
in college

De gemeenteraadsverkiezin-
gen hebben in Horebeke niets
aan het politieke landschap ver-
anderd. Joseph Browaeys
(Volksbelangen) blijft burge-
meester en ook de schepenen
blijven op post. Ze houden zelf
hun portefeuilles.

Browaeys neemt het Algemeen
Beleid voor zijn rekening en
blijft bevoegd voor Bevolking en
Burgerlijke Stand, Huisvesting,
Ruimtelijke Ordening, Steden-
bouw, Politie en Preventiebe-
leid. Eerste schepen Robert De
Meuleneire is verantwoordelijk
voor Financiën, Personeelsza-
ken, Openbare Werken en Tech-
nische Dienst, Verkeer en -in-
frastructuur en Begraafplaat-
sen. 

Tweede schepen Cecile Ver-
heyen blijft instaan voor Gezin
en Kinderopvang, Cultuur, Toe-
risme, Feesten, Ontvangsten en
Kermissen en Sport en -infra-
structuur. Derde schepen Elien
Van Wittenberge blijft zich ont-
fermen over Leefmilieu, Afval-
beleid en Waterzuivering, Land-
en Tuinbouw, Recreatie, Jeugd
en Speelpleinwerking en Brand-
weer. 

OCMW-voorzitter Hendrik
Blommaert blijft aan het roer
van de OCMW-raad. (fo)

Oudenaarde 

Ramen in nieuw 
flatgebouw
vernield 

Het nieuwe appartementsge-
bouw op de hoek van de Broek-
straat met de Bloemenhof in
Oudenaarde was dinsdagnacht
het mikpunt van vandalen. En-
kele ruiten, waaronder grote
schuiframen, werden aan digge-
len gegooid. 

De toekomstige bewoners
werden dinsdag door de Sociale
Huisvestingsmaatschappij
Vlaamse Ardennen uitgenodigd
om een kijkje te komen nemen.
Het nieuwe complex omvat drie
blokken van telkens vier du-
plexappartementen. De bewo-
ners kregen ook de huissleutels
zodat zij vrijdag al hun apparte-
ment kunnen betrekken. 

,,Woensdagochtend stelde de
voeger, die er nog wat klussen
moest opknappen, zware ver-
nielingen vast’’, vertelt Gilbert
Verleye, directeur van de Sociale
Huisvestingsmaatschappij
Vlaamse Ardennen. ,,Aan de
achterzijde van de gelijkvloerse
appartementen waren bakste-
nen door twee schuiframen ge-
keild. Dat moet met een enorme
kracht gebeurd zijn, want de
bakstenen lagen tot vooraan in
de woongelegenheden. Ook een
ander raam moest eraan gelo-
ven.’’ (pd)

25OOST-VLAANDERENDe Standaard Donderdag 30 november 2006

De laaggelegen kasseiweg rond
het bloemenpleintje op de Aal-
sterse Grote Markt verdwijnt. In
de plaats komt een verharding in
mozaïekkasseien. 

De gemeenteraad schaarde
zich eensgezind achter het voor-
stel van schepen van Openbare
Werken Patrick De Smedt (SP.A)
om de niveauverschillen weg te
werken. Het verhoogde bloe-

menpleintje dat afgeboord is
met witte bladmotieven blijft
behouden. 

,,De kasseiweg rond het plein-
tje lijkt een rijweg, maar is er ei-
genlijk geen’’, verduidelijkt De
Smedt. ,,Alle verkeer is daar ver-
boden. Maar doordat hij lager
ligt dan de omgeving en van
boordstenen is voorzien, ver-
oorzaakt hij telkens problemen

bij publieke manifestaties. Bij de
doortocht van het criterium en
van de carnavalstoet bijvoor-
beeld moeten we er telkens koud
asfalt over leggen. Dat brengt
werk en kosten met zich mee en
laat lelijke sporen na. Als we alles
uitvlakken zijn we van die pro-
blemen af.’’ De ingreep zal
79.000 euro kosten. De stad gaat
daarvoor een lening aan. (hls, jla)

Rotondeweg op Grote Markt verdwijnt 
Aalst

Bij een zware kopstaartbot-
sing tussen twee vrachtwagens
in Zwijnaarde, gisterenmiddag,
belandde de eerste vrachtwa-
gen in een winkelvitrine en
raakte de bestuurder van de
tweede truck levensgevaarlijk
gewond. 

Het ongeval gebeurde rond
13 uur op het kruispunt van de
N60 en de Hutsepotstraat. De

bestuurder van een vrachtwa-
gen vertraagde voor het ver-
keerslicht toen hij aangereden
werd door een achterligger. Het
ging om een zware vrachtwa-
gen met oplegger van de firma
Janssens uit Beveren.

Volgens het parket reed de be-
stuurder, een 41-jarige man uit
Antwerpen, 85 kilometer per
uur, terwijl de opgelegde snel-

heid 70 kilometer per uur is. 
De voorste vrachtwagen werd

door de klap over het kruispunt
geduwd, ging aan het slingeren
en maaide een verkeerslicht en
een flitspaal neer. De truck
kwam tot stilstand in de etalage
van een winkel met kantoor-
materiaal. De opruim- en ta-
kelwerkzaamheden namen en-
kele uren in beslag. (belga)

Hallucinante klap op N60
Zwijnaarde/Beveren/Antwerpen

Tenminste als het van Vlaams
minister van Openbare Wer-
ken Kris Peeters (CD&V) af-
hangt. ,,De financiering is vol-
ledig uitgeklaard en een tolhef-
fing is niet nodig’’, zegt Peeters. 

Abblo, het Actiecomité tot
Beveiliging van het Leefmilieu
op de Linkeroever en in het
Waasland, lanceerde het voor-
stel om tol te heffen. De mi-
lieugroep vreest een sterke toe-
name van het vrachtverkeer
over de Scheldebrug en vreest
bovendien dat ze een sluipweg
zal worden voor vrachtverkeer
dat de tol aan de Liefkenshoek-
tunnel wil omzeilen. Dat zou
ook het centrum van Temse
belasten. 

Abblo krijgt steun van ka-
merlid Magda De Meyer
(SP.A), tevens raadslid in Tem-
se. ,,Twee studies van de Bam

(Beheersmaatschappij Ant-
werpen Mobiel, die het Ant-
werpse masterplan uitvoert,
red.), tonen aan dat als je niet
dezelfde voorwaarden oplegt
voor vrachtwagens op de drie
overgangen, ze uitwijken naar
de optie die niet betalend is.
Nogal logisch, daar moet je
niet slim voor zijn’’, zegt De
Meyer. 

,,Wij willen dat de tolheffing
gebruikt wordt om te investe-
ren in openbaar en alternatief
vervoer in het Waasland. Be-
drijfsvervoerplannen krijgen
geen kans, het openbaar ver-
voer staat onder druk. Hier
moet iets aan gebeuren, als we
binnenkort niet met z’n allen
willen stilstaan in het verkeer’’

Peeters is ervan overtuigd dat
tolheffing geen ontradend ef-

fect zal hebben. ,,Ik heb dat fi-
nancieel niet nodig’’, zegt Pee-
ters bovendien. Hij benadrukt
voorts dat er op vlak van milieu
flankerende maatregelen ge-
nomen worden, ,,zoals ge-
luidsmuren en -wanden’’. 

De Meyer plant een parle-
mentair initiatief en geeft zich
nog niet gewonnen, ook al is
minister Peeters categoriek te-
gen de tolbrug. ,,Ik denk dat
ook minister van Mobiliteit
Kathleen Van Brempt (SP.A)
daarin een woordje te zeggen
heeft. Want het gaat ook over
het stimuleren van openbaar
vervoer. Tenslotte gaat het ons
ook over het terugdringen van
het vrachtvervoer op de wegen
en de CO2-uitstoot. En dat
moet — ook — federaal on-
derhandeld worden.’’ 

Voor de nieuwe ontsluitings-
weg naar de brug is er nog een
ruimtelijk uitvoeringsplan
(Rup) nodig. Die weg moet
klaar zijn tegen 2009, wanneer
de verdubbelde brug opent.
(belga)

Tolstrijd rond Temsebrug
Bornem/Temse. De
nieuwe Temsebrug zal
nooit een tolbrug worden.

.

MINISTER PEETERS
HEEFT TOLGELD
,,NIET NODIG’’

Het hotel JfK is in de jaren
zestig bij de komst van staal-
reus Sidmar gebouwd op een
strookje natuurgebied langs de
Kennedylaan. Al kan men die
plaats nu nog moeilijk als een
waardevolle natuurstrook her-
kennen. Het hotel ligt aan het
belangrijke en drukke kruis-
punt van de Kennedylaan en de
op- en afrit van de E34 en de
Gebroeders Naudslaan.

Maar het Kloosterbos is na-
tuurgebied en daardoor zijn
voortaan de eigenaars van JfK
gebonden aan zware beperkin-
gen als ze hun hotel ooit nog
willen verbouwen of aanpas-
sen. 

Hoteluitbaatster Lucienne De
Paepe valt uit de lucht. Zij ging
er nog steeds van uit dat haar
zonevreemd hotel wel kan ge-
regulariseerd worden. ,,Dat
heeft de burgemeester mij al-
tijd zo bevestigd. Het was een
kwestie van tijd zei hij steeds.

Ik zie niet in dat dit hotel, dat
hier al sinds 1968 tussen de
schoorstenen van Sidmar en de
industrie uit de kanaalzone
staat, nog gezien wordt als een
gebouw in een natuurgebied.
Als dat klopt moet ik dringend
mijn raadsman inschakelen.
Als we zonevreemd blijven,
kan ik geen kant meer uit voor
een verbouwing of al was het
maar het aanleggen van nog
één vierkante meter terras.’’ 

,,Het hotel zal zeker niet wor-
den afgebroken, maar een uit-
breiding of ernstige verbou-
wing aan JfK zit er niet meer
in’’, zegt burgemeester John
Schenkels (SP.A). Enkel werk-
zaamheden om dit pand ,,in
stand’’ te houden, kunnen nog. 

In andere delen van de ge-
meente worden door het nieu-
we ruimtelijk structuurplan
wel een honderdtal woningen
geregulariseerd. Dat zijn voor-
al buurten rond de Polder-
straat, de Livien Danschutter-
straat, Denderdreve of Ter
Looveren. 

Tijdens een informatieverga-
dering konden de inwoners
van de gemeente uitleg krijgen
bij dit nieuwe plan, dat de be-
stemmingen van het grondge-

bied van Zelzate voor de toe-
komst vastlegt. Opvallend is
nog de nieuwe bestemming
van een oud braakliggend in-
dustriegebied tussen de Bene-
luxlaan en de Denderdreve na-
bij de grens met Nederland.
Deze zone wordt nu land-
bouwgebied, wellicht tot grote
opluchting van de buurtbewo-
ners die de komst van industrie
er niet zagen zitten. 

Voetbalploegen
Een nieuwe zone voor kleine

bedrijven zal dan weer aange-
sneden worden langs de N49
nabij de grens met Assenede.
Een zone van een vijftal hecta-
ren tussen de R4 en de Polder-
straat wordt gereserveerd voor
sportrecreatie. Daar zullen op
termijn de voetbalploegen van
FC en KSLV hun speelvelden
krijgen. Waar nu hun sportvel-
den liggen, komt dan woning-
bouw. 

Het ontwerp van het nieuwe
structuurplan ligt nog tot 22
januari ter inzage in het ge-
meentehuis. Tot dan kan ieder-
een nog opmerkingen of be-
zwaren indienen.
(zvd)

Hotel JfK in ,,natuurgebied’’ Sidmar

Zelzate. Alle zonevreem-
de gebouwen in Zelzate
worden geregulariseerd.
Alleen hotel JfK valt uit de
boot. 

Uitbaatster Lucienne De Paepe kan niet vatten dat ze in natuurgebied zit: ,,Het hotel staat al sinds
1968 tussen de schoorstenen van Sidmar en de industrie uit de kanaalzone.’’ © Vacas

De Denderleeuwse gemeen-
teraad van dinsdagavond
stond helemaal in het teken
van het protest tegen de moge-
lijke leemontginning. Die zou
in het koutergebied tussen
Welle en Iddergem met 30 hec-
tare uitgebreid worden. De
raadsleden schaarden zich
eensgezind achter een motie
die naar de Vlaamse overheid
gaat. 

De voorbije dagen werden
ook acties opgezet om zoveel
mogelijk bezwaarschriften te
verzamelen. ,,Er zijn al bijna
tweeduizend bezwaren spon-
taan binnengekomen’’, zegt ge-
meentelijk informatieambte-
naar Joeri Bombeke. ,,Donder-
dag (vandaag, red.) gaan we
bij de handelaars langs om de
collectebussen met bezwaren
leeg te maken. In het gemeen-
telijk infoblad dat vandaag in
de bus valt, besteden we acht
bladzijden aan de bedreigde
kouter. Rond het gebied wor-
den zwarte vlaggen geplaatst.
We willen tegen maandag 4 de-
cember, wanneer het openbaar

onderzoek afloopt, zoveel mo-
gelijk bezwaren verzamelen.’’ 

,,De plannen van de Vlaamse
overheid om hier een groot-
schalige ontginning te laten ge-
beuren, treft het echte hart van
Denderleeuw’’, verduidelijkt
Wilfried Lagring, gemeentelijk
diensthoofd leefmilieu. ,,Onze
gemeente is de tweede dichtst-
bevolkte van Oost-Vlaanderen
en deze kouter is de enige over-
gebleven ruimte waar dagelijks
wandelaars en fietsers door-
trekken. Het gebied van
50 hectare is gecatalogeerd als
,,agrarisch waardevol gebied’’.
(hls)
x www.reddekouter.be

Mobilisatie tegen verdwijnen Vlamovenkouter
Denderleeuw. De dienst
Leefmilieu mobiliseert in
Denderleeuw om de Vla-
movenkouter te redden. 

Zaterdag organiseren de vak-
bonden in Brussel een nationa-
le betoging tegen de zware her-
structurering bij Volkswagen
in Vorst. Daar verliezen bijna
4.000 werknemers hun baan.
Om zoveel mogelijk volk naar
de betoging te lokken, gaan
vakbondsmilitanten van
Volkswagen deze week langs bij
alle Belgische autobedrijven.
Dinsdag stonden ze voor de
poorten van Ford Genk, giste-
ren was Volvo Gent aan de
beurt.

,,Wij zitten allemaal in het-
zelfde schuitje’’, zegt Erik Van
Tittelboom, de ABVV-afge-
vaardigde bij Volkswagen.
,,Gisteren waren er massale
ontslagen bij Ford, vandaag is
Volkswagen aan de beurt, mor-
gen kan het Volvo zijn.’’ 

De VW-delegatie werd bij
Volvo Cars hartelijk ontvan-
gen. Er stonden broodjes en
warme soep klaar. Een kleine
delegatie werd ontvangen door
Volvo-baas Peter Leyman.
,,Wij staan volledig achter hun
oproep om solidariteit’’, liet hij
optekenen.

,,Op korte termijn ziet het er
voor Volvo niet slecht uit, maar
het blijft hard vechten voor elk

nieuw model. Voor een deel
worden wij met dezelfde pro-
blemen geconfronteerd als
Volkswagen. Ook voor onze fa-
briek ligt het beslissingscen-
trum in het buitenland.’’

De Volvo-werknemers zijn
zich daar goed van bewust.
,,Wij voelen ons allemaal onze-
ker’’, reageert Tijl Meylemans.
,,De loonkost in België is hoog
en als fabriek zijn wij afhanke-
lijk van het succes van onze
nieuwe modellen.’’ 

Een deel van de Volkswagen-
werknemers ging met de bus
ook naar het iets verderop gele-
gen Volvo Trucks in Oostakker.
Daar staan nog enkele tiental-
len vacatures open die ingeno-
men kunnen worden door
mensen van Volkswagen. ,,Met
onze fabriek gaat het al jaren in
stijgende lijn, maar je weet
nooit wat er zal gebeuren’’, zegt
werknemer Bert Van Acoleyen.
,,Wij gaan zaterdag zeker met
een delegatie naar de beto-
ging.’’

De vakbonden bij Volkswa-
gen hopen dat veel mensen
hun voorbeeld zullen volgen.
,,Wij hebben indertijd onze
steun betuigd aan de arbeiders
van Ford Genk toen daar zo-
veel ontslagen waren’’, Vicky
Schelfhout. ,,Onze mensen
hebben daar uren in de kou ge-
staan. Wij hopen dat wij nu op
dezelfde steun kunnen reke-
nen.’’ (dhg)

Volvo trakteert
Volkswagen op soep

Gent. ,,Gisteren was het
Ford, vandaag Volkswagen,
maar morgen kan Volvo
aan de beurt zijn.’’

Gent/Deinze

Tiener lokt
sekspartners
via TMF-chat

Deinzenaar Erwin B. (25)
werd vrijgesproken voor zijn
kortstondige seksuele relatie
met een minderjarig meisje.
Hij werd beticht van ver-
krachting, maar zou misleid
geweest zijn door de tiener.

De twee leerden elkaar ken-
nen via de chatbox van mu-
ziekzender TMF. Ze spraken
af aan het Gentse Sint-Pie-
tersstation.

,,In mijn tijd gingen jonge
mannen nog op café om hun
vriendenkring uit te breiden,
maar tegenwoordig is dit echt
heel normaal’’, legde meester
Jan De Winter uit aan straf-
rechter Tack. 

Op 27 augustus 2005 raakte
B. via de TMF-chat in contact
met een meisje dat zich voor-
stelde als een zestienjarige.
Het jonge meisje werd in het
midden van de nacht door
een meerderjarige kennis tot
daar gevoerd en ging mee
naar de kamer van Erwin B. 

Groot was de verbazing van
de jongeman toen hij wat la-
ter beticht werd van ver-
krachting van een minderja-
rige.

Op basis van de misleiding
had de verdediging een op-
schorting van straf gevraagd,
eventueel gekoppeld aan
strenge voorwaarden. De
rechter ging nog een stap
verder en sprak B. vrij over de
hele lijn. (frv)
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