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OUTER

Motorrijder (22)
overleden

Ramses Belleman, de 22-jarige
motorrijder uit Outer die vorige
week op de Brakelsesteenweg
tegen een manoeuvrerende wa-
gen aanreed, is bezweken aan
de gevolgen van zijn verwondin-
gen. De man liep bij de klap le-
vensbedreigende verwondingen
op en is in het ziekenhuis overle-
den. (VMD)

EREMBODEGEM

Twee gewonden
bij frontale klap

Bij een frontale aanrijding op de
Brusselbaan in Erembodegem
zijn gisterenochtend twee ge-
wonden gevallen. Een MUG-
team snelde ter plaatse, maar al
bij al vielen de verwondingen
nog mee. Nele De Neve uit Gij-
zegem (25) en Imke De Koninck
uit Asse (19) zijn gewond over-
gebracht naar het Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis in Aalst. Er
was geruime tijd verkeershinder
door het ongeval. (VMD)

DENDERMONDE
Autodiefstallen
Op twee plaatsen is dinsdag-
avond ingebroken in voertuigen.
Aan de Vermijlenstraat in Baas-
rode werd ingebroken in een
auto en werd de autoradio ge-
stolen. Aan het Krijgshof werd
het raam stuk geslagen van een
auto, maar ging het alarm af. De
daders sloegen op de vlucht. En
aan de Scheepswerfstraat in
Dendermonde werd gisteren-
morgen uit een auto een radio-
cd-speler gestolen.  (GMD)

Fietser gewond
Aan de Mandekensstraat in
Dendermonde is gisterenmor-
gen om 6.50 uur een fietser aan-
gereden door een personenwa-
gen. Fietser P.S. uit Dendermon-
de werd met lichte verwondin-
gen overgebracht naar het Sint-
Blasiusziekenhuis in Dender-
monde. (GMD)

MEERBEKE
Garagebrand
De brandweer van Ninove
moest gisterenochtend uitruk-
ken voor een garagebrand in een
woning langs de Valleistraat in
Meerbeke. Omdat de garage
aan de woning grenst, nam de
brandweer geen enkel risico en
rukte met zwaar materiaal uit.
De brandweerlui hadden het
vuur snel onder controle en
slaagden er in de woning te vrij-
waren. De schade kon beperkt
gehouden worden tot de gara-
ge. (VMD)

MERE
Licht gewond
Op de Oudenaardsesteenweg
in Mere is bij een verkeersonge-
val één licht gewonde gevallen.
Anneke Cornand uit Erpe-Mere
(30) werd voor verzorging over-
gebracht naar het ASZ in Aalst.

(VMD)

ERPE-MERE
Inbraak
Dieven hebben ingebroken in
een handelszaak langs de
Gentsesteenweg in Erpe-Mere.
De zaakvoerder merkte bij zijn
aankomst dat een toegangs-
deur was geforceerd. De om-
vang van de buit is nog onbe-
kend. (VMD)

Handtasdieven
veroordeeld

NINOVE — François D.P. (26) uit
Ninove kreeg van de strafrecht-
bank van Dendermonde achttien
maanden cel, waarvan negen
maanden met uitstel. Zijn kom-
paan Jelle D.B. (19) uit Ninove
moet een werkstraf van 150 uur,
waarvan 50 uur met uitstel uit-
voeren. Doet hij dat niet, dan
vliegt hij een jaar de gevangenis
in. De twee pleegden samen een
handtasdiefstal, op 18 septem-
ber 2006 in Ninove.

François en Jelle reden met de
bromfiets op hun slachtoffer af en
François griste de handtas uit de
handen van de vrouw. Tijdens het
manoeuvre viel Jelle van de brom-
fiets, maar zijn kompaan reed
door. Daarop probeerde Jelle nog
te voet te vluchten maar om-
staanders, die getuigen waren
van de brutale handtasdiefstal,
hielden hem tegen. François wis-
selde nog van broek om te voorko-
men dat een persoonsbeschrij-
ving door getuigen de politie zou
helpen hem te vinden, maar de
politie vond hem toch.
De man heeft trouwens niet al-
leen de handtasdiefstal op zijn ge-
weten, maar nog een hele reeks
andere diefstallen. Tijdens een
huiszoeking bij hem thuis vonden
speurders verschillende gestolen
bromfietsen en fietsen, die Fran-
çois tussen mei en augustus 2006
had buit gemaakt.
«Het is duidelijk dat deze twee
geld willen verdienen zonder dat
ze hiervoor moeten werken», zegt
het openbaar ministerie. Beiden
waren verslaafd aan drugs. Ze
verzekerden de rechter dat hun
drugsgebruik nu gedaan is. Van de
rechter moeten ze een behande-
ling volgen om van hun verslaving
af te geraken. (DND)

Zes maanden cel
voor stelen in

rusthuis
AALST — Louis E. (63) uit Aalst is
door de strafrechtbank van Den-
dermonde veroordeeld tot een ge-
vangenisstraf van zes maanden.
Hij moet ook een boete van 550
euro betalen. Tussen juli en de-
cember 2005 pleegde de man en-
kele diefstallen in een rusthuis in
Aalst.
E. ging regelmatig zijn moeder be-
zoeken in het rusthuis. Van die ge-
legenheid maakte hij gebruik om
van andere bejaarden hun porte-
feuilles weg te nemen. Het gaat
om een achttal diefstallen. «Deze
man heeft een heel negatieve in-
gesteldheid», zei het openbaar
ministerie tijdens de behandeling
van de zaak. «De man is geen on-
bekende voor het gerecht. Zijn
strafblad puilt uit van de veroor-
delingen, die hij opliep tussen 1961
en 1988.» E. beweerde dat hij spijt
had van zijn daden. «Ik weet niet
waarom ik die diefstallen pleeg-
de», zei hij. De rechter oordeelde
alleszins streng. «De onrust die
dergelijke feiten veroorzaakt
heeft een serieuze impact op ou-
dere mensen», meent rechter Jill
De Sloovere. «Vooral omdat deze
bejaarden dachten dat ze in een
rusthuis veilig zitten.» (DND)

Uitbater café Roxy
gestraft voor

geluidsoverlast
DENDERMONDE — Frederik
D.W. (29) uit Dendermonde moet
van de strafrechtbank van Den-
dermonde een boete van 5.500
euro, waarvan 2.000 euro met
uitstel betalen. De man wordt
door de rechter ook verplicht om
een geluidsbegrenzer in zijn café
te plaatsen, in alle delen waar mu-
ziek gedraaid wordt.
D.W. stond voor de rechtbank
voor geluidsoverlast afkomstig
van zijn café Roxy in Dendermon-
de. De feiten deden zich voor in
oktober en december 2005 en
maart 2006. Een omwonende
stapte naar de politie om klacht in
te dienen. Aan die klager moet
D.W. 500 euro schadevergoeding
betalen. Tijdens metingen die de
politie uitvoerde, werd 96 decibel
gemeten. En dat terwijl slechts 90
decibel is toegestaan. De geluids-
begrenzer die D.W. moet plaat-
sen, moet van de rechter afge-
steld zijn op negentig decibel. Als
de muziek dan luider wordt, valt
de installatie uit. (DND)

RECHTBANK

Dief verbouwt eigen huis
met buit van bouwwerf

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woens-
dag een man opgepakt die pas een diefstal had ge-
pleegd in de nieuwe wijk Bloemendaal. Daar wor-
den momenteel bijna honderd woningen opge-
trokken. Het was niet de eerste keer dat de werf het
bezoek kreeg van deze dief. De man gebruikte de
buit om zijn eigen woning te verfraaien. De aanne-
mer die er meer dan vijftig woningen bouwt, heeft
aan de politie al gevraagd om extra patrouilles in te
leggen.

De politie kon de 38-jarige Chris
V. D. S. oppakken nadat hij een
nieuwe diefstal had gepleegd op
de bouwwerf Bloemendaal. Om-
dat op dezelfde grote bouwwerf
de voorbije weken en maanden
nogal diefstallen gepleegd wer-
den, legde de politie de man op de
rooster. Al snel werd duidelijk dat
Chris V. D. S. er al een hele lading
bouwmaterialen gestolen had.
«Het gaat om slijpschijven, ce-
ment, een heuse betonmolen en
allerhande klein materiaal. De to-
tale buit heeft al snel een waarde
van verschillende duizenden eu-
ro’s. De man gebruikte het mate-
riaal om zijn eigen woning te ver-
fraaien», zegt parketwoordvoer-
der Theo Byl. De onderzoeksrech-
ter liet gisteren de Denderleeuw-
se dief aanhouden.
De Groep Huyzentruyt bouwt in
de wijk Bloemendaal meer dan
vijftig woningen en werd al ver-
schillende keren het slachtoffer

van een diefstal. «In de nacht van
dinsdag op woensdag verdween
er zelfs een raam dat al in een huis
geplaatst werd», zegt Yves Verbe-
ke van de Groep Huyzentruyt.
«Vaak zijn de diefstallen het werk
van individuen, zoals nu het ge-
val is. De dieven gebruiken het ge-
stolen materiaal voor hun eigen
bouwwerken. Maar soms zijn de
diefstallen ook het werk van ben-
des. Onlangs werden verschillen-
de motoren van cementmolens
gedemonteerd en klaar gelegd
om meegenomen te worden. Uit-
eindelijk lieten de dieven de mo-
toren om één of andere reden
toch achter.»

BEWAKINGSDIENST
«Een werf van deze omvang be-
veiligen is niet altijd even gemak-
kelijk», zegt Verbeke. «We werken
met hoge hekken, maar die hou-
den de dieven niet altijd tegen.
We gaan aan onze leveranciers en

In de wijk Bloemendaal waar
momenteel 100 woningen wor-
den opgetrokken, wordt regel-
matig bouwmateriaal gestolen.

Foto Lermyte

DENDERLEEUW
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werknemers vragen om het ma-
teriaal in huizen te plaatsen die al
kunnen afgesloten worden. Maar
we denken er ook aan om onze
grotere werven te laten beveili-
gen door een bewakingsdienst
die op de werf overnacht. Maar
dat kost wel weer middelen. In
elk geval hebben we de politie ge-
vraagd om in Denderleeuw extra
te patrouilleren op Bloemendaal.
Nu is er maar één patrouille per
nacht. En dat is wat weinig.»

Commissaris: «We hebben
’s nachts maar één patrouille»
Commissaris Wim Van Vaerenbergh van de politiezone Haal-
tert/Denderleeuw is tevreden met de arrestatie van de bouwma-
terialendief. «Aan de hand van de nummerplaat van de wagen
van de dief, konden we de dader identificeren. We hebben hem
thuis een bezoekje gebracht en hebben hem zo kunnen oppak-
ken.» Commissaris Van Vaerenbergh beseft dat de voorbije we-
ken en maanden al verschillende keer diefstallen zijn gepleegd in
de wijk in aanbouw. Maar het is niet zo eenvoudig om meer pa-
trouilles in Bloemendaal te laten rijden. «We beschikken ’s nachts
over één patrouille die we door zoveel mogelijk straten in Haal-
tert en Denderleeuw willen laten rijden. Toch gaan we ons best
doen om de wijk nog meer in de gaten te houden in de toekomst»,
besluit de commissaris.

Provinciebaan (N46) moet veiliger
Het provinciebestuur gaat de ko-
mende jaren de provinciebaan
(N46), die Aalst met Oudenaarde
verbindt, veiliger maken. Onder
meer de Vijfhuizen en de omge-
ving van het viaduct van de E40
in Erpe-Mere en de dorpskernen
van Bambrugge en Hillegem zijn
kwalijk gereputeerde punten. De
verbetering van de Provincieweg
gebeurt in fasen.

• ERPE-MERE: Het gevaarlijke
kruispunt De Vijfhuizen wordt
aangepakt en er komt een aan-
passing van het wegsegment Ze-
vekootstraat-Dorpsstraat-Kraai-
neststraat. Onder meer de plaat-
sing van verkeerslichten is daar
gepland. Een hertekening moet
ook de kruispunten tussen de
spoorwegbrug en E40 veiliger
maken. De middenrijstrook tus-
sen de E40 en Burst krijgt vaste
middengeleiders.
• BAMBRUGGE:Ter hoogte van de
grens van de bebouwde kom
moeten zogenaamde ‘poorteffec-
ten’ automobilisten afremmen.
Ook de heraanleg van het kruis-
punt met de Sint-Annastraat is
gepland.
• HERZELE: In samenwerking
met de gemeente Herzele wil de
provincie de doortocht van de

provinciebaan aan de Kerk in Hil-
legem verbeteren. Ze voorziet
ook de heraanleg van het kruis-
punt Stationsstraat-Houtem-
straat. Tussen Hillegem en Oom-
bergen worden de stukgereden
fietspaden hersteld. De fietspa-
denoversteek ‘Oude Trambaan’
wordt duidelijker geaccentueerd.
• ZOTTEGEM: Het kruispunt ’t
Vosken in Oombergen wordt be-
ter beveiligd. Tussen Elene en Vel-
zeke wordt het fietspad ontdub-
beld. Bij het Provinciaal Archeo-
logisch Museum in Velzeke komt
een parkeerterrein met toegang
naar de Provinciebaan.
• ZWALM: Aan de school in Hun-
delgem komen snelheidsbeper-
kende maatregelen. Ook het
kruispunt ’t Hoofd wordt veiliger
gemaakt. Later komt daar een ro-
tonde. Van Sint-Maria-Latem tot
Welden komen de fietspaden ge-
scheiden van de straat. 
• OUDENAARDE: Aan de Prees-
terstraat in Nederename moet
een poorteffect het verkeer af-
remmen. In Ename wordt het
kruispunt met de Lotharingen-
straat heringericht en in Leupe-
gem het kruispunt van de Aalst-
straat met de Edelareberg. Op
lange termijn zouden daar ver-
keerslichten komen. (DCRB)

ERPE-MERE/HERZELE

Ondermeer het gevaarlijke kruispunt De Vijfhuizen in Erpe-Mere op
de provinciecbaan N46 wordt aangepakt. Foto D’Hoe

Zwarte vlaggen duiken op in Vlamovenkouter

Werknemers van de gemeentelij-
ke technische dienst hebben gis-
teren zwarte vlaggen opgehan-
gen langs de toegangswegen naar
de Vlamovenkouter in Dender-

leeuw. De zwarte vlaggen komen
er als protest tegen de mogelijke
uitbreiding van het leemwin-
ningsgebied van 20 tot 50 hecta-
re. Het geviseerde gebied zelf is

ook al met zwarte vlaggen omge-
ven. De Denderleeuwse gemeen-
teraadsleden kregen dinsdag op
de gemeenteraad ook allemaal
een grote autosticker mee naar
huis met de slogan ‘Red de kou-
ter’. De protestacties zijn een uit-
loper van de grootschalige cam-
pagne die door het gemeentebe-
stuur is opgezet om de leemwin-
ning tegen te houden. Dender-
leeuw vreest de teloorgang van
de laatste open kouter in de ge-
meente en ook de nadelige gevol-
gen ervan voor de landbouw en
zachte recreatie. Vandaag over-
handigden vertegenwoordigers
van de milieuvereniging Raldes
en de gemeente bijna 2.000 be-
zwaarschriften tegen de leem-
ontginning aan de bevoegde
dienst van het Vlaams Gewest. Ie-
dereen kan nog tot 4 december
een bezwaar indienen tegen de
plannen. (VMD. Foto D’Hoe)

DENDERLEEUW

HAALTERT/DENDERLEEUW Politie pakt autodieven op
De recherche van de politiezone
Haaltert/Denderleeuw heeft vier
mannen opgepakt die verant-
woordelijk geacht worden voor
een hele reeks inbraken en dief-

stallen uit auto’s. De bal ging aan
het rollen toen een man ’s och-
tends vroeg merkte hoe een dief
aan het prutsen was aan zijn wa-
gen die voor zijn woning stond
geparkeerd. Hij verwittigde de
politie waarop meteen een pa-
trouille ter plaatse snelde en de
dader kon oppakken. Speurwerk
leidde al snel tot de arrestatie van
nog drie daders. Het viertal wordt
verantwoordelijk geacht voor een
hele reeks inbraken en diefstal-

len in en uit wagens in Haaltert en
Denderleeuw de voorbije weken.
De vier zouden ook in aanmer-
king komen voor een aantal in-
braken in gebouwen in de streek,
waaronder de reeks inbraken in
de kantine van voetbalclub VK
Breughel. De arrestatie van het
viertal betekent echter niet dat
het aantal autokraken zal dalen.
Deze week noteerde de politie al-
weer een hele reeks autoinbra-
ken. (VMD)

Werken L’Ouatefabriek kunnen starten
HERZELE

De verbouwingswerken aan de
oude L’Ouatefabriek op het Solle-
veld kunnen eindelijk van start
gaan. De site lag er de afgelopen
maanden verlaten bij, tot ver-
wondering van heel wat Herzele-
naren. Want de gemeente had
grootse plannen met de oude fa-
briek. Zo komt de nieuwe biblio-
theek er en Solva zal er een aantal
appartementen optrekken.
«Door een probleem met de sub-

sidiëring zat het dossier een tijd
vast», legt burgemeester Johan
Van Tittelboom (VLD) uit. «De ge-
meente wou het project prefi-
nancieren om later dat geld in
subsidie terug te vorderen, maar
dat voorstel werd afgeblazen. In-
tussen is de goedkeuring er wel
en werden de werken al toegewe-
zen.»
Wellicht begint de aannemer
kort na nieuwjaar met de bouw
van het vernieuwde complex.

(DVW)
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Tweede reeks
verkiezingen
goedgekeurd

De Raad voor Verkiezingsbe-
twistingen heeft de tweede
reeks gemeenten aangeduid
waar de gemeenteraadsverkie-
zingen volgens de regels van het
boekje verliepen. In een eerdere
zitting werden de resultaten van
de provincieraadsverkiezingen
in heel Oost-Vlaanderen correct
en geldig verklaard. Nu kunnen
ook de verkozenen in Aalst,
Deinze, Dendermonde, Destel-
bergen, Eeklo, Erpe-Mere, Ga-
vere, Haaltert, Hamme, Herze-
le, Kaprijke, Knesselare, Kruibe-
ke, Lokeren, Maldegem, Moer-
beke, Nevele, Oudenaarde,
Sint-Gillis-Waas, Sint-Laureins,
Sint-Niklaas en Temse op beide
oren slapen. De verkiezingsre-
sultaten in die steden en ge-
meenten kunnen niet meer aan-
gevochten worden. (BDO)

AALST

Wapeninzameling
is succes

De provinciale wapeninzame-
ling in Aalst is een succes. De
voorbije week kwamen tiental-
len Aalstenaars op het commis-
sariaat al een illegaal wapen
aangeven of afgeven. De perio-
de om illegale wapens in te leve-
ren of te laten regulariseren zon-
der kans te maken op een boete,
is trouwens verlengd door het
succes van de actie. Oorspron-
kelijk kon je tot 9 december een
wapen aangeven. Dat kan nu al
tot juni volgend jaar. (VMD)

Wijkagenten krijgen
nieuwe fietsen

De wijkagenten van de Aalster-
se politie krijgen binnenkort
nieuwe fietsen. De gemeente-
raad besliste om die in fases aan
te kopen. De aankoop van de
eerste tien fietsen, voor een be-
drag van 4.200 euro, is dinsdag-
avond goedgekeurd. (TVDP)

HOFSTADE

Nieuwe
verkaveling aan

Blektestraat
De stad Aalst gaat in principe
akkoord met een nieuwe verka-
veling in het binnengebied van
de Blektestraat en de Steenweg
op Aalst. Daar kunnen 23 nieu-
we woningen opgetrokken wor-
den. Aalst heeft net een laatste
perceel grond verworven aan
30.500 euro om de verkaveling
te kunnen starten. Door de be-
slissing kunnen de plannen voor
de verkaveling nu uitgewerkt
worden. De stad zal zelf elf loten
verkavelen. De andere twaalf lo-
ten zijn van private eigenaars
die samen met de stad in het
verkavelingsproject stappen.

(TVDP)

HAALTERT
Handtasdiefstal mislukt
Dieven hebben in de Jeruzalem-
straat in Haaltert geprobeerd de
handtas af te rukken van M. L.
D. T. De vrouw klampte haar
handtas echter stevig vast zo-
dat de daders het zonder buit op
een lopen zetten. (VMD)

Inbraak
Dieven hebben ingebroken in
een appartementsgebouw
langs de Krakeelstraat in Haal-
tert. Ze forceerden de toegangs-
deuren van twee appartemen-
ten en doorzochten beide wo-
ningen. De daders gingen uitein-
delijk aan de haal met kleding en
juwelen. (VMD)

LEDE
Inbraakpoging
Dieven hebben geprobeerd in te
breken in een woning langs de
Nieuwstraat in Lede, maar dat
mislukte. (VMD)

Inbraak
Dieven hebben ingebroken in de
slagerij van Gert V. D. S. langs de
Grote Steenweg in Lede. De om-
vang van de buit is niet bekend.

(VMD)

DENDERHOUTEM
Inbraak
Dieven hebben ingebroken in de
woning van C. Y. langs de Poel in
Denderhoutem. Ze forceerden
een slaapkamerraam aan de
achterzijde van de woning,
maar er blijkt niets gestolen te
zijn. (VMD)

Man krijgt
acht dagen cel

voor laster
GERAARDSBERGEN — De 67-
jarige Michel D. uit Geraardsber-
gen is door de correctionele recht-
bank van Oudenaarde veroor-
deeld tot een gevangenisstraf van
acht dagen en een boete van 550
euro. De gepensioneerde man
verspreidde lasterlijke verhalen en
roddels over Marc S. Aan het
slachtoffer moet Michel D. een
schadevergoeding betalen van
625 euro. 
Eind 2004 legde het slachtoffer
klacht neer tegen Michel D. om-
dat hij in de plaatselijke pers aller-
lei lasterverhalen verspreidde
over een pony die was overleden.
«De pers werd gewoon opgejut, er
waren zelfs foto’s waar Michel D.
naast de pony stond en hij zijn val-
se beschuldigingen uitte», zegt de
advocaat van het slachtoffer.
«Vroeger heeft hij ook de OCMW-
voorzitter al eens belaagd.» 
Michel D. liet zich niet zien voor
de rechtbank en werd bij verstek
veroordeeld. Op straffe van een
dwangsom die eerder al werd uit-
gesproken, laat de man ondertus-
sen iedereen met rust. (BDW)

Drie vechtersbazen
veroordeeld

GERAARDSBERGEN — Drie 
Tsjetsjenen die al een tijdje in Ge-
raardsbergen wonen, zijn door de
correctionele rechtbank in Ou-
denaarde veroordeeld voor een
reeks inbreuken. Ilarion D. (21)
verscheen aangehouden voor de
rechtbank en hij kreeg een gevan-
genisstraf van achttien maanden
en een boete van 550 euro voor
een reeks diefstallen met braak en
een vechtpartij. 
Zijn kompaan Abbara S. liet ver-
stek gaan, hij kreeg een jaar cel en
een boete van 550 euro wegens
een vechtpartij. De rechter liet
hem ook onmiddellijk aanhouden.
De derde veroordeelde, de 28-jari-
ge Ara H. kreeg voor zijn aandeel
18 maanden cel waarvan de helft
met uitstel. Ara H. verblijft al zes
jaar in het land en zit in een asiel-
procedure. Hij vroeg een werk-
straf, maar de rechtbank ging
daar niet op in.
Ilarion D. pleegde tussen eind 
augustus 2006 een reeks diefstal-
len in Geraardsbergen en zit
sindsdien in de cel. De andere 
betichtingen handelen vooral
over afrekeningen binnen hun 
eigen gemeenschap waar een
aantal mensen werden verwond
en waarbij verboden wapens 
werden gebruikt. (BDW) 

Jongeman krijgt
15 dagen rijverbod
voor vluchtmisdrijf

HERZELE — De 18-jarige S.D.V.
uit Herzele reed vorig jaar met 
zijn wagen van de weg af en 
botste daarbij tegen een gepar-
keerd voertuig. De jongeman
vluchtte in een paniekreactie 
weg, maar werd achtervolgd door
een getuige van de aanrijding.
Toen de jongeman wat verderop
tot stilstand kwam om de schade
aan zijn voertuig op te meten,
werd hij door de getuige onder-
schept. S.D.V. maakte meteen zijn
identiteit bekend en bekende de
feiten.
«Dit is een jeugdzonde die zeker
geen twee keer mag gebeuren»,
luidde het pleidooi van zijn advo-
caat. «Zijn ouders tillen zwaar
aan dit accident en hebben hem al
goed de les gelezen. Ik ben er zeker
van dat het bij deze ene keer
blijft.»
De jongeman kreeg voor zijn over-
treding van de politierechter een
boete van 2.200 euro waarvan
1.705 euro met uitstel en moet
15 dagen zijn rijbewijs inleveren.

(MTZ)

RECHTBANK

FLITSCONTROLES
AALST — Vandaag houdt de lokale politie flits-
controles op de Geraardsbergsesteenweg in
Erembodegem en de Steenweg naar Oudegem in
Gijzegem. (VMD)

Stad koopt grond voor loskade
De stad Aalst heeft een stuk grond van 30.000
vierkante meter gekocht van de NV Honda. Het
stuk grond, gelegen langs de Dender op het indus-
trieterrein Wijngaardveld, is een ideale locatie voor
een containerterminal. Schepen tot 600 ton, die
Aalst nu al via de Dender kunnen bereiken, kunnen
de terminal al rendabel maken. Op langere termijn
moeten schepen tot 1.250 ton tot bij de loskade
kunnen. Met de aankoop van de grond is nu een
eerste stap gezet naar een Aalsterse containerter-
minal.  

Met de aanleg van een container-
terminal willen de stad Aalst en
het Streekplatform Zuid-Oost-
Vlaanderen de Dender als ver-
voersas promoten. De Aalsterse
terminal moet inspelen op toene-
mende trafiek in de havens van
Antwerpen en Gent. Uit een en-
quête bij bedrijven in de regio
bleek dat 35 procent geïnteres-
seerd is in containervervoer als
alternatief voor de weg. Daarbij
hoort wel de kanttekening dat
slechts 19 procent van de 252 be-
vraagde ondernemingen rea-
geerde op de enquête.

BESTE LOCATIE
Toch heeft de stad Aalst nu een
stuk grond gekocht, ter waarde
van 1.167.766 euro, van de NV

Honda. Die locatie werd door een
studie van de VUB aangeduid als
de beste locatie voor container-
overslag. «We hebben een stuk
grond teruggekocht, dat we in
1992 aan Honda hadden ver-
kocht», zegt schepen van Open-
bare Werken Patrick De Smedt.
«De locatie is heel interessant
omdat de terminal zo voor alle
bruggen in het stadscentrum
komt te liggen. Het autoverkeer
zal van toenemende binnen-
scheepvaart dus geen nadelen
ondervinden. Volgens de studie
van de VUB heeft Aalst nog veel
economisch groeipotentieel in de
logistieke sector. Met die kleine
containerterminal willen we dat
stimuleren.»
De realisatie van de containerter-

De stad heeft een stuk grond gekocht van de NV Honda op het industrieterrein Wijngaardveld
naast de Dender. Op die locatie moet een containerterminal komen. Foto D’Hoe

AALST

CONTAINERTERMINAL VOOR SCHEPEN TOT 600 TON MOET OP KORTE TERMIJN KLAAR ZIJN

TOM VAN DE PUTTE

minal kan snel gaan. «De con-
structie zelf is geen immens
werk», zegt Ignace Van der Vorst
van het Streekplatform Zuid-
Oost-Vlaanderen dat economi-
sche ontwikkeling in de regio sti-
muleert. «Al wat nodig is, is een
kaaimuur, een mobiele kraan en
een verharding. Er zijn al contac-
ten geweest met potentiële uit-

baters voor de terminal. Op dit
moment zijn de onderhandelin-
gen voor de financiering van het
project volop bezig. Een contai-
nerterminal voor schepen tot 600
ton, de zogeheten ‘Kempenaars’,
kan er snel staan.»

UITBREIDING
Een voordeel van de container-

terminal in Aalst is dat die op lan-
gere termijn kan uitgebreid wor-
den naar schepen tot 1.250 ton.
«Daarvoor zijn aanpassingswer-
ken nodig aan de zwaaikommen
voor de schepen, aan de sluis van
Denderbelle en aan een paar
bochten in de Dender. Die uit-
breiding is op dit moment eerder
een lange termijnvisie.»

Gemeenteraden keuren
VW-moties goed

De gemeenteraadsleden van Ge-
raardsbergen, Herzele en Erpe-
Mere keurden moties goed ter
ondersteuning van de VW-arbei-
ders. In het arrondissement
Aalst-Oudenaarde woont méér
dan een vierde van de VW-werk-
nemers. In de moties wordt de re-
gering gevraagd de ontslagen zo-
veel mogelijk terug te dringen én
samen met de bevolking en de
vakbonden een nationaal debat
te ontwikkelen rond de toekomst
van onze economie. Ook wordt
opgeroepen om deel te nemen
aan de betoging zaterdag. Deze
regionale actie kwam er op initia-

tief van vzw ’t Uilekot. In Herzele
werd de motie voorgesteld door
LEEF! en goedgekeurd. In Erpe-
Mere, waar een 300 werknemers
van VW wonen, werd de motie
voorgedragen door Jef Van Der
Steen (SP.A) en unaniem goedge-
keurd (CD&V-VLD-VB-Onafh-
SP.A). In Geraardsbergen stelden
de drie fractieleiders van SP.A
(Dirk Van Der Maelen), Hugo De
Ceuleneer (VLD) en Johan Van
Den Herreweghen (CD&V) een
tekst voor die ook unaniem goed-
gekeurd werd. In Aalst wordt de
motie besproken op de gemeen-
teraad van 18 december. (DVW)

ERPE-MERE/HERZELE/G’BERGEN
Grootste ijspiste van de streek op Grote Markt

AALST
Maandag komt de grootste
overdekte ijspiste van de streek
weer aan in Aalst voor de einde-
jaarsdagen. Vanaf vrijdag 8 de-
cember gaat de piste open. «Het
weer baart ons wel zorgen», ge-
ven organisatoren Stef Verheg-
ge en Christophe Agneessens
van de NV Lavera toe. «We kun-
nen ijs maken tot een buiten-
temperatuur van 17 graden,
maar toch hopen we dat het snel
wat kouder wordt.»

De piste, 36 op 16 meter, loopt
opnieuw rond het standbeeld
van Dirk Martens. Ze blijft staan
tot zondag 7 januari. «We heb-
ben dit jaar een pak meer activi-
teiten op en rond de ijspiste»,

vertelt Stef Verhegge. «Bijna elke
dag is er iets te doen. Op woens-
dagnamiddag geven we kinder-
disco en schminken. Op zondag
is er schaatsbegeleiding voor de
jongsten waarbij de ouders met
hun schoenen gratis op de ijspis-
te mogen. Op donderdag 21 de-
cember brengt de Coca-Cola-
truck de Kerstman naar de Hop-
markt van Aalst die er gratis ge-
schenken zal uitdelen.»

GROTE TENT
De ijspiste zal opnieuw voor de
Borse van Amsterdam staan en
het kerstdorp op de rotonde van
de Grote Markt. «Het kerstdorp
groeit opnieuw», zegt Chris-
tophe Agneessens. «Er staan dit
jaar 26 chalets. Nieuw is dat we
de chalets met eten en drinken

onder een grote tent van 10 op
25 meter zullen zetten. In het
kerstdorp komt ook een klein
podium voor de optredens die
we dit jaar organiseren. Als er
geen optreden is, biedt het podi-
um een goed uitzicht over de
schaatsbaan.» 

PROGRAMMA
Het volledige programma van de
ijspiste staat op www.caffeecog-
nac.be. Toegang kost 4 euro,
huur van schaatsen 5 euro. Groe-
pen, vanaf 20 man, betalen 3
euro, huur schaatsen inbegre-
pen. Financieel zwakkeren kun-
nen met een kansenpas of doe-
bon respectievelijk aan 1,25 euro
of 2,50 euro schaatsen. De
schaatsbaan is open van 10 tot
21.30 uur. (TVDP) 

Christophe Agneessens van de NV Lavera en Stef Verhegge zijn al helemaal in kerstsfeer
en pakken uit met nog meer activiteiten op de ijspiste. Foto D’Hoe

Te weinig mensen weten van het bestaan af van de Karwei-
dienst van Teledienst. Dat stelt Lut Van den Brande van Tele-
dienst Ninove vast. «Bovendien denken nogal wat mensen
dat ze om één of andere reden geen beroep kunnen doen op
onze dienstverlening, omdat ze menen te veel te verdienen.
Dat is onterecht want iedereen kan gebruik maken van onze
karweidienst. De vergoeding die we aanrekenen wordt wel
berekend op basis van het inkomen. Wie veel verdient, zal
per uur wat meer moeten betalen dan mensen met een laag
inkomen. Onze dienst is er echter om iedereen te helpen,
vooral mensen die zelf geen karweien in en om het huis meer
kunnen uitvoeren en die niet altijd een beroep kunnen doen
op familie, vrienden of een vakman. Onze karweidienst kan
aangevraagd worden voor kleine herstellingswerken, be-
hangwerken, schilderwerken, onderhoudswerken of klus-
jes in de tuin. We hebben daarvoor ons eigen werkmateri-
aal.» Wie beroep wil doen op de Karweidienst van Teledienst
kan bellen naar 054/32.24.54. De dienst is actief in Ninove,
Denderleeuw, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Op de foto
zien we vlnr. Bart Claes, Peter Van Mollen, Petrus De Neef en
Lucia De Boeck. (VMD. Foto Lermyte)

«Karweidienst van Teledienst is er voor iedereen»NINOVE

Gemeente pakt uit met
nieuw ereteken

De gemeenteraad van Herzele
heeft dinsdagavond de oprich-
ting van een nieuwe erkenning
goedgekeurd. Op vraag van het
college van burgemeester en
schepenen zullen er elke zes jaar,
zes Herzelenaren een eervolle
vermelding krijgen in de ‘Orde
van de Plataan’.

«Met de orde willen we op een fij-
ne manier aandacht geven aan
mensen die een voorbeeldfunc-
tie vervullen», zegt burgemeester
Johan Van Tittelboom. «Dat kan
beroepshalve zijn maar ook lou-
ter vrijwillig, beloond of onbe-
loond, zichtbaar of onzichtbaar.
De prestatie hoeft dan ook niet
spectaculair te zijn en onder-
scheidt zich in die zin van het ere-
burgerschap.»
Het ereteken ‘de plataan’ verwijst
naar de imposante bomenrij op
de Groenlaan in Herzele. Voor de
heren krijgt de erkenning vorm
als reversknop en voor vrouwen

als broche, gemaakt door een
plaatselijke juwelier. «Echte voor-
drachten, inschrijvingen of nomi-
naties gaan we niet organiseren»,
zegt Van Tittelboom. «Langs ver-
schillende wegen zullen gepaste
kandidaten wel op het gemeen-
tehuis terechtkomen. Een com-
missie van de meerderheid én op-
positie zal samen met een raad
van ‘wijzen’ beslissen over de toe-
kenning. De laureaten moeten
Herzele een warm hart toedra-
gen, op een authentieke manier
getuigen van inspirerende waar-
den voor de bevolking en het zal
telkens gaan om drie mannen en
drie vrouwen. Die krijgen trou-
wens het peterschap van een pla-
taan op de Groenlaan als extra 
erkenning.»
De voltallige gemeenteraad keur-
de de beslissing goed, al had
CD&V’er Wim Impens wel vragen
bij het nut en het belang van de
erkenning. 

(DVW)

HERZELE
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