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nieuwbouw waar we gezelschappen tot 500 personen kunnen ontvangen. Een ruimte van dergelijke
grootte is amper te vinden.»
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Wijzigingen
ophalingen afval

Koen Delie, directeur van Imog,
roept iedereen op de afvalkalender goed te checken voor hij
of zij het afval buiten zet. «Door
PASCALE CARETTE
een nieuwe aanbesteding zijn
onze afvalkalenders hier en
daar aangepast», zegt Delie.
nvesteringen zijn noodzaAnzegem,
als je een zaak
draaiende
Ridder een leemte invullen in het
Het
W-festival, dat vorig jaar
te pakken. Zo zal«In
het
festival Avelgem, Kortrijk
uden. Omdat ik
mijn
festivallandschap. De eerste edivoor
hetwineerst werd georganiin plaats van éénWaregem,
dag nu drieHarelbeke, SpiereHelkijn
en18
Deerlijk verandert er
zachtjes wilde
zienin
uitdotie lokte de voorbije zomer zo’n
seerd
Wortegem, verhuist
dagen duren: van
vrijdag
heel wat.GeAlleen voor Kruishoub ik dan maarnaar
zelfhet
beslist
vliegveld van Amougies. 2.200 muziekliefhebbers naar
tot zondag 20 augustus.
tem,
Kuurne,
Wielsbeke en
een hoogtepunt
stophet terrein achter het restaurant
«Eente
noodzakelijke
beslissing,
volg is wel dat het
terrein
in
Zwevegem
ascales man, die
onder
het
gezien
een
dreigend plaatstekort Den Brandewijn langs de OudenWortegem te klein
zal zijn enblijft alles bij het
Iedereen
Bas Talpe tuinmeubelen
aardseweg. «En dat terwijl het
en mogelijke overlast voor de
de overlast voor oude.
de buren
zal bekijkt dus best
de
afvalkalender,
die onlangs in
pt en produceert
voor
een
festival toen op een dinsdag
buurt», motiveert organisator
toenemen. Daarom verhuide bus viel,
winkels, kon wel
hulp
Francine D’Haene ,plaatsvond»,
de mama vanmerkt
Pascale,
de winkel
Erikhield
op. «Dat
Erikwat
De Ridder.
zen44
wejaar
naar het vliegveld
vanvooraleer het afval
buiten te zetten. Op buren baken. «Voor mij was dat echt
lang open. Hier staat
ze op
de foto
metenorme
het zoontje
Pascale. een deelgemeensucces
heeft
ons een
duw vanAmougies,
seer je jeaan
beter niet, die kunnen
ntastische opportuniteit.
te van Mont-de-l’Enclus,
Door een festival aan te bieden in de rug gegeven. Vandaar dat we
zichde
ook
vergissen.» De nieuwe
een klein bedrijf,
vijf new wave en elek- beslisten om het voor de tweede
de andere kant van
Kluismet met
exclusief
aanbesteding
werkers, dus je tronic
moet er
echt
berg. Een bijzondere
plek als loopt voor acht
pop
wil organisator Erik De editie allemaal wat grootser aan
binnen
etje van alles kunnen. En ik
je weet dat daarjaar,
in 1969
dedie periode komen
geen verschuivingen
n lassen, daar kijk ik echt
Europese versienormaal
van het lemeer. (JME)
t.» Het wordt wennen voor
gendarische Woodstockfesen Bas om samen te wertival werd gehouden.»
het atelier in Dottignies.
Bron: Het Laatste Nieuws - 6 januari 2017
len we wel veel meer vrije
Camping
bben samen, en elkaar ook
De organisator heeft intusns op het werk zien, elke
sen een indrukwekkende
cht Bas.
line-up samengesteld met
als blikvangers The Human
erdag
League, Front Een
242,26-jarige
Anne man uit PoperingeSian
heeft
zich op de rechtbank in
aal afscheid van bloemen
Clark, Peter Hook,
Evans
Kortrijk
moeten verantwoornten wil Pascale niet neen The Damned.
«De kaaromdat
Mensen kunnen bij mij nog
tenverkoop gaatden
in elk
gevalde politie hem vorig
jaar
compleet
telefonisch bloemen behard. Zo hebben
we
nu al laveloos aantrof
in Menen
met 50 gram cocaïne
Dat kan via mijn nummer
meer kaarten verkocht
dan
op zak. «Hij
4.85.47 Zo blijf ik toch nog
er vorig jaar bezoekers
wa- lag op de stoep en
nietook
meer in staat om op
etje in mijn vertrouwde
ren. We voorzienwas
dit jaar
benen
van de flora.»
De grootmoeder van Pascale met een familielid in een
in serre.
een campingzijn
omdat
wete staan», aldus het
openbaar
ministerie. De agenzien dat veel mensen
een
tenhet
vonden
ticket nemen voor
volle-een zakje met 46,5
cocaïne,
dige weekend»,gram
besluit
hij. 28 verdeelzakjes
enline-up
nog eens
Voor de volledige
en een zakje met 4,6
gram cocaïne.
In de struiken
tickets kan je terecht
op de
werd
ook
nog
een
insulinespuit
Het W-festival lokte afgelopen zomer heel wat
website
www.wBron: Het Gouden Blad - 11 januari 2017
gevonden. «Ik had die dag mijn
fans van new wave naar Wortegem. Foto Anthony Statius
festival.com. (TVR)
werk verloren en ben daarom in
ging over de kop en belandde uitEen lichte bestelwagen is gistede drank gevlogen», zei Tom D.
de de groep al eens een
eindelijk enkele meters lager op
renochtend rond 10 uur in de
«Van wie die drugs waren, kan
jke nieuwjaarsdag. «Een
zijn vier wielen in de sloot langs
gracht beland bij de Komenseik mij niet herinneren.» Hij risze vrienden verbleef tijde weg. De 20-jarige Kortrijkzaan
weg in Ieper. De 20-jarige bekeert een voorwaardelijke celjn jeugdjaren ook in een
kon zelf zijn voertuig verlaten en
stuurder, Marius F. uit Kortrijk,
straf van vijf maanden en een
ng. Hij was het die onze
kwam er met de schrik vanaf. Hij
bleef ongedeerd.
geldboete
ht vestigde op
het Delie,
feit datdirecteur van Imog,
werd uit voorzorg
afgevoerd verschuift
Spiere-Helkijn
vanvan
de6.000 euro waarweek erna niet. Waregem
en Ha- toch
Koen
3.000Voor
euro effectief. Vonnis
deren in de eindejaarspenaar het in
ziekenhuis.
Een takelmet zijnzijn
witte
naar devan
dinsdag.
nu ingedeeld
gro- donderdag
roept iedereen opDe
debestuurder
afvalkalen-was relbeke
op 25
januari. (AHK)
aak wat in deder
kou
blijven
dienst had
tijdlang
de handen Kuurne,
bestelwagen
Mercedes
onder-waardoor
Kruishoutem,
Wielsbeke
tere zones,
op een
veel
goed
te checken
voor hij of zij
Ze hebben niet
ou- zet.
vol om
de auto meten
kabels
uit de verandert er niets.
weg
naareen
Ieper toenplaatsen
het plotsde
mis
Zwevegem
ophaling
opschuift.
hetaltijd
afval buiten
«Door
aar ze naartoe
kunnen
tijslootiste
waren geen
ging zijn
in een
bocht. Op
De de
jongeman
bekijkt dus best de afonpare weken
er trekken.
in gans ErIedereen
nieuwe
aanbesteding
onze
e feestdagen.afvalkalenders
Wij wilden hier
anderevan
voertuigen
betrokken bij
verloor
omaanonbekende
redenen
die onlangs in de bus
de stad
enkel ophaling
rest- valkalender,
en daar
aag iets ‘goeds’
doen,zegt
en Delie.
het ongeval.
de controle over zijn
(AHK) viel bij alle inwoners, voor je je afafval.voertuig,
De week nadien,
op de pare
gepast»,
s hem konden we met
weken, wordt ook PMD en pa- val buiten plaatst. Op buren baeuwjaarsdag«In
wel
het ver- Avelgem en Kortrijk pier/karton opgehaald. In Spiere- seer je je beter niet, die kunnen
Anzegem,
aken.» Die vriend
is in-en papier & karton nu Helkijn en Deerlijk verandert de zich ook vergissen.»
wordt PMD
overleden.op«Zaterdag
Inwonersloopt
van Wevelgem kunde onpare weken ingezameld. ophaaldag van restafval. In Deer- De nieuwe aanbesteding
we ter ere In
van
nen
komende
die
periodezaterdag vanaf 18
dehem
weekde
van 2 januari wordt in lijk wordt er nu gewerkt in 2 zo- voor 8 jaar, binnen
en een onvergetelijke
dag
uur het
glas heffen op ‘Retro Anverschuideze gemeenten
overal PMD en nes met ophaling op woensdag komen normaal geen
en.» De kinderen
krijgen
papier/karton
opgehaald, de én donderdag. De ophaling in vingen meer. (JME)nee’ in de Porseleinhallen. Het
n instelling of internaat
gemeentebestuur trakteert elke
nodiging. «De vorige keer
bezoeker op één waardebonneBron: Het Laatste Nieuws - 5 januari 2017
rg goed meegevallen. De
tje. Op zondag is er kerstboomen waren erg tevreden,
verbranding ‘Knetter’ op het
mige internaten hebben
Sint-Maartensplein van Moorhteraf nog eens uitgenosele. De Chiro zorgt voor een

W-festival verhuist naar Amougies

REKKEM/POPERINGE
Twintiger riskeert
cel voor cocaïne

IEPER/KORTRIJK

t instelling

KRUISHOUTEM

Bestelwagen belandt in sloot

Wijzigingen in ophalingen afval

WEVELGEM

Retro Annee
en Knetter

OU

I

REGIO WAREGEM

VRIJDAG 13 JANUARI 2017

(GA06/3)

Koen Delie: “Vanaf nu kan je als
inwoner van de drie gemeenten
op elk van de containerparken je
afval deponeren. Het milieustraatje is gratis en daarnaast is er het
betalende gedeelte dat is uitgerust
met het diftarsysteem. Wie daarvan gebruik wil maken, moet
eerst zijn elektronische identiteitskaart in de automaat schuiven. Op die manier weten wij of
het Waregemnaars, Deerlijkenaars of Wielsbekenaars zijn die
op de weegbrug rijden.”
In eerste instantie neemt elk van
de gemeenten de kosten voor
eigen rekening. Eens, dankzij een
verfijning van het controlesys-

meente verantwoordelijk is voor
welk aandeel van het geleverde afval, kunnen de financiële meerkosten verdeeld worden. “Dat is
werk voor de komende maanden.
Nu komt het er vooral op aan dat
de betrokken inwoners weet hebben van de overeenkomst en dat
daardoor de openingsuren van de
parken op elkaar worden afgestemd. Belangrijk is ook dat alle
parken zijn uitgerust met dezelfde infrastructuur.”

“Voor de Wielsbekenaars verandert er een en ander. Zo is bij ons
de zone van 2 euro afgeschaft, net
als het systeem dat de hoogte van
de voertuigen controleerde. In het
park in de Ooigemstraat werken
we zoals in Waregem en Deerlijk
met een gratis gedeelte en een betalend gedeelte met weegbrug.
Dat is voor ons een vereenvoudi-

ging die er ook voor zorgt dat alle
mogelijke discussies over omvang
van het aangevoerde afval worden
vermeden.”
Voorzitter van de raad van bestuur van Imog en Waregems
schepen Rik Soens is ook optimistisch. “Als je bijvoorbeeld in SintBaafs-Vijve woont, is het park in
de Lindestraat in Waregem dich-

vertrouw op je
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Containerparken van drie
gemeenten werken samen
WAREGEM/DEERLIJK/WIELSBEKE q Inwoners van
Groot-Waregem kunnen voortaan ook terecht op de
containerparken van Deerlijk en Wielsbeke en omgekeerd. Het gaat om een proefproject met een looptijd
van een jaar, dat na afloop geëvalueerd wordt. In de
toekomst zouden nog andere partners van Imog zich
bij het project kunnen aansluiten.
Imog-directeur Externe Zaken
Koen Delie: “Vanaf nu kan je als
inwoner van de drie gemeenten
op elk van de containerparken je
afval deponeren. Het milieustraatje is gratis en daarnaast is er het
betalende gedeelte dat is uitgerust
met het diftarsysteem. Wie daarvan gebruik wil maken, moet
eerst zijn elektronische identiteitskaart in de automaat schuiven. Op die manier weten wij of
het Waregemnaars, Deerlijkenaars of Wielsbekenaars zijn die
op de weegbrug rijden.”
In eerste instantie neemt elk van
de gemeenten de kosten voor
eigen rekening. Eens, dankzij een
verfijning van het controlesys-

teem, duidelijk wordt welke gemeente verantwoordelijk is voor
welk aandeel van het geleverde afval, kunnen de financiële meerkosten verdeeld worden. “Dat is
werk voor de komende maanden.
Nu komt het er vooral op aan dat
de betrokken inwoners weet hebben van de overeenkomst en dat
daardoor de openingsuren van de
parken op elkaar worden afgestemd. Belangrijk is ook dat alle
parken zijn uitgerust met dezelfde infrastructuur.”

“ENKEL VOORDELEN”
Schepen van Leefmilieu Magda
Deprez (Wielsbeke) is alvast heel
tevreden met de overeenkomst.

“ENKEL VOORDELEN”

Schepen van Leefmilieu Magda
Deprez (Wielsbeke) is alvast heel
tevreden met de overeenkomst.

terbij dan dat in de Ooigemstraat
in Wielsbeke. Voor sommige
Deerlijkenaars is Beveren-Leie
minder ver dan de rit naar het
eigen containerpark. Niets dan
voordelen, dus. De parkwachters
die toezicht houden zijn personeelsleden van Imog.” (DJW)
Info: www.imog.be

We herkennen Magda Deprez, Rik Soens, Peter Desmet, Koen Delie en
Imog-parkwachters Kurt Himpe en Johan Volcke op de weegbrug van het
containerpark in Waregem. (Foto DJW)

vertrouw voor
op jesommigen”
buikgevoel
“Interessant
WAREGEM q Waregemnaar
Raymond Fichefet is een regelmatige bezoeker van het containerpark in de Lindestraat.
Soms rijdt hij er tot drie keer
per week naartoe. Dat hij, indien dat nodig blijkt, ook op de
andere parken terechtkan voor
het deponeren van afval vindt
Raymond een goeie zaak. “Als
je dezelfde infrastructuur hebt,
waarom zou je die dan niet gemeenschappelijk mogen gebruiken? Voor mij persoonlijk
verandert er heel weinig. Ik
blijf naar de Lindestraat gaan.
Dat is het dichtstbijgelegen
park vanuit het stadscentrum,
maar ik neem aan dat het voor
sommige inwoners interessanter is om naar Deerlijk of
Wielsbeke te gaan en omgekeerd. Het verandert wel in die
zin dat je nu telkens je identi-

Kies voor een vroe
van het Wit-Gele K
Raymond Fichefet. (Foto DJW)

teitskaart moet bovenhalen als
je naar het betalende gedeelte
wil, maar dat kan voor niemand van de betrokken gemeenten problemen opleveren,
denk ik.” (DJW)

Worden jullie binnenkort trotse oud
de professionele hulp van onze vroed
jullie optimaal genieten van jullie ni
Contacteer ons op 050 63 47 10 (Zuid
en op 050 63 42 10 (Noord-West-Vla

wgkwvl.be/vroedvrouw

We herkennen Magda Deprez, Rik Soens, Peter Desmet, Koen Delie en
Imog-parkwachters Kurt Himpe en Johan Volcke op de weegbrug van het
containerpark in Waregem. (Foto DJW)

Bron:Krant van West-Vlaanderen - 13 januari 2017

“Interessant voor sommigen”
WAREGEM q Waregemnaar
Raymond Fichefet is een regelmatige bezoeker van het containerpark in de Lindestraat.
Soms rijdt hij er tot drie keer
per week naartoe. Dat hij, indien dat nodig blijkt, ook op de
andere parken terechtkan voor
het deponeren van afval vindt
Raymond een goeie zaak. “Als
je dezelfde infrastructuur hebt,
waarom zou je die dan niet gemeenschappelijk mogen gebruiken? Voor mij persoonlijk
verandert er heel weinig. Ik
blijf naar de Lindestraat gaan.
Dat is het dichtstbijgelegen
park vanuit het stadscentrum,
maar ik neem aan dat het voor
sommige inwoners interessanter is om naar Deerlijk of
Wielsbeke te gaan en omgekeerd. Het verandert wel in die
zin dat je nu telkens je identi-

Kies voor een vroedvrouw aan huis
van het Wit-Gele Kruis.
Raymond Fichefet. (Foto DJW)

teitskaart moet bovenhalen als
je naar het betalende gedeelte
wil, maar dat kan voor niemand van de betrokken gemeenten problemen opleveren,
denk ik.” (DJW)

Worden jullie binnenkort trotse ouders van een kindje? Vertrouw op
de professionele hulp van onze vroedvrouw aan huis. Zo kunnen
jullie optimaal genieten van jullie nieuwe spruit.
Contacteer ons op 050 63 47 10 (Zuid-West-Vlaanderen)
en op 050 63 42 10 (Noord-West-Vlaanderen).

wgkwvl.be/vroedvrouwaanhuis
DB323854K6
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Bloemenwinkel D’Haene in de Bankstraat.
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Francine D’Haene , de mama van Pascale, hield de winkel 44 jaar
lang open. Hier staat ze op de foto met het zoontje van Pascale.
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DEERLIJK/WAREGEM
Voortaan ook naar
recyclagepark
bij de buren
De inwoners van Deerlijk, Waregem en Wielsbeke kunnen
sinds deze week terecht in elkaars recyclageparken. «De stad
en de twee gemeenten bieden
hiermee heel wat voordelen aan
hun inwoners», zegt directeur
van Imog Koen Delie. «Zo kunnen de inwoners kiezen voor
het dichtstbijgelegen park,
want soms wonen ze dichter bij
het recyclagepark van de buurgemeente dan bij het park van
hun eigen gemeente. Ze kunnen
ook op verschillende tijdstippen
in een van de recyclageparken
terecht.» Er werd gekozen voor
openingsuren op woensdagnamiddag, vrijdagnamiddag en
zaterdag. Het recyclagepark in
Waregem is elke namiddag
open van 12 tot 18 uur (in de zomer tot 19 uur) samen met nog
een ander (roterend) recyclagepark. Ook in de voormiddag is er
telkens een park open. Zo kan je
van maandag tot zaterdag altijd
wel ergens terecht. Bovendien is
er geen sluiting tijdens verlofperiodes en geen sluiting tijdens brugdagen. Alle info op
www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken. (JME)
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Wijzigingen
ophalingen afval
Koen Delie, directeur van Imog,
roept iedereen op de afvalkalender goed te checken voor hij
of zij het afval buiten zet. «Door
een nieuwe aanbesteding zijn
onze afvalkalenders hier en
daar aangepast», zegt Delie.
«In Anzegem, Avelgem, Kortrijk
Waregem, Harelbeke, SpiereHelkijn en Deerlijk verandert er
heel wat. Alleen voor Kruishoutem, Kuurne, Wielsbeke en
Zwevegem blijft alles bij het
oude. Iedereen bekijkt dus best
de afvalkalender, die onlangs in
de bus viel, vooraleer het afval
buiten te zetten. Op buren baseer je je beter niet, die kunnen
zich ook vergissen.» De nieuwe
aanbesteding loopt voor acht
jaar, binnen die periode komen
normaal geen verschuivingen
meer. (JME)

REKKEM/POPERINGE
Twintiger riskeert
cel voor cocaïne

Raadslid M’Hamed Kasmi (SP.A)
kon zich niet vinden in die argumentatie. “Waar gaat dat eindigen? Nu voeren jullie een parkeerverbod in de Noorderlaan in en
dus gaan de automobilisten verderop gratis parking gaan zoeken

Waregem sinds de parking betalend is? Ik reis al eens met de
trein en heb toch de indruk dat
het een pak kalmer is geworden
op het perron.”
De meerderheid beloofde de cijfers op te vragen. (RDC)

organiseert een CASH & CARRY ve
In Ieper op 17 januari 2017

Kwartier 1WM LEMAHIE

Groen vraagt actie
tegen zwerfvuil
WAREGEM q In tegenstelling tot vele andere steden en
gemeenten, organiseert Waregem geen jaarlijkse zwerfvuilactie. Daar wil Groen graag
verandering in zien. “Zwerfvuil
is een echte plaag, daar hoef ik
jullie niet meer van te overtuigen”, aldus Inge Vandevelde
(Groen). “Waarom organiseren
wij dan nog geen jaarlijkse
zwerfvuilactie met verenigingen en particulieren om samen
mee de plaag te lijf te gaan? En
is er de mogelijkheid om vrijwilligers te ondersteunen met
een soort pakket. Ik ga bijvoorbeeld vaak op pad om zwerfvuil
op te gaan ruimen, maar dan
moet ik dat uiteraard in de
eigen vuilniszak gaan deponeren. Bij één wandeling kan ik

DE VERKOOPDIENST VAN DEF

vaak al twee zakken vullen, dus
dat kan op den duur wel gaan
tellen.”
Schepen van Milieu Peter Desmet (CD&V) was niet echt gewonnen voor het voorstel van
een jaarlijkse zwerfvuilactie.
“We probeerden dat ooit, maar
het was ontzettend moeilijk om
de mensen hier warm voor te
maken. Het werd geen succes.
We ondersteunen wel verenigingen die spontaan zwerfvuil
gaan opruimen. En er zijn ook
zogenaamde netheidsmeesters,
die net zoals jij, Inge, zwerfvuil
gaan opruimen. Die krijgen inderdaad gratis vuilniszakken
om dit te deponeren. Iedereen
mag zich trouwens aanmelden
om netheidsmeester te worden”, besloot hij. (RDC)

Kemmelseweg 5 - 8900 IEPE
Tel: +32 (0) 5722 78 96

Inschrijving en bezichtiging van het materieel vin
de dag van de verkoop (8-10u.)
Begin van de verkoop om 10u.

Catalogus ENKEL via www.mil.be/sal

Bijkomende inlichtingen

Verkoopdienst
Eversestraat 1 - 1140 EVERE
Tel: +32 (0)2441.55.23 - FAX +32 (0)244
e-mail: mrmp-sales@mil.be

Iedereen welkom
Zowel ondernemers als particul

Bron:Krant van West-Vlaanderen - 13 januari 2017

Spaar mee met

!
WONINGEN - PROJECTEN - BOUWGRONDEN

Elke week
50 GRATIS ARTIS HISTORIA-PUNTEN
om uit te knippen!

OPENTOONZAALDA

25

ZATERDAG



25

Hoe het werkt en waarvoor je de Artis Historia-punten kunt
gebruiken, lees je op artishistoria.be
DB242814D6
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Koster en de vader van Katrien,
Peter en Els. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op donderdag 29 december in de aula
van het crematorium Uitzicht in
Kortrijk. Na de crematie werd de
urne van Roger in familiekring
bijgezet op het urneveld van de
begraafplaats in Kuurne.
(NSK/Begr. Vanwynsberghe Wim)

onze samenleving mooi samen. We moeten
ook de jonge generaties blijven betrekken.”

gereden, kwam eigenlijk pas ’s avonds, na
een erg heftige werkdag.”

“De Facebookgroep ‘De Pispaal van
“Ik ben fervent Club Brugge-supporter
Kuurne’ domineerde het sociale neten kon de titelwedstrijd tegen Anderwerk. Daar heb ik me enorm aan
lecht niet vanop de eerste rij meemagestoord. Het gebrek aan kwaliteit, de foutieken, dat steekt. Ik was net in het buitenland
ve informatie, … Er zijn volgens mij genoeg
en heb het historisch moment dus moeten
andere mogelijkheden om verzuchtingen te
missen. Een beetje zuur, na elf jaar wachten.
WOENSDAG 21 DECEMBER 2016
ventileren. Wie het hardst kan roepen, krijgt
De wedstrijd heb ik later wel volledig herbeaandacht? Neen, dat werkt niet.” (OV)
keken, al is dat natuurlijk niet hetzelfde.” (OV)

2 KORTRIJK WAREGEM MENEN

Vrede is vanzelfsprekend geworden. Daar
even bij stilstaan is enorm waardevol.”
“De profileringsdrang van sommige
leidinggevenden stoot me te vaak
tegen de borst. Eigenbelang staat
tegenwoordig voorop. In de zoektocht naar
applaus vergeten velen wie zich echt voor de
volle honderd procent gaf. En dat terwijl een
schouderklopje of een dankjewel echt niet zo
heel veel moeite kost.” (OV)

Prijsstijging containerpark
Vernieuwing
Ballingenweg
pas na 2019
zorgt
voor
ware toeloop
Oppositie dringt aan op heraanleg wegens onveilig voor fietsers

HARELBEKE

KUURNE

Dief me
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ongenoegen, maar maakt ook dui-het nu 18
KUURNE q December
heraanleg
de Ballin
delijk dat het niet anders kan.anders? H
isDe
een
abnormaalvan
drukke
“Tot op heden behoorde ons con-heid tijde
genweg in Harelbeke is
maand voor het persotainerpark tot een van de goed-R.N., een
niet meer voor deze be
koopste in de regio”, legt hij uit.
neel
van het containerstuursperiode.
Zonde, vin
terechtsta
“Ik kreeg dan de opmerking dat
park
geweest.
Aanleiding
den oppositie en de directie
ook niet-Kuurnenaren gebruik24 februa
isvan
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de straat.
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van
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naar als
vijf de
euro
is pas
wagens
tainerpark bezoekt vanaf 1 januari
stil staan
in de
file”, klinkt
zijn auto.
vanaf
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2017.
alleen met zijn/haar identiteitshet bij de schooldirectie.
kaart toegang krijgen. Niet-gedo-raadsman
micilieerden in Kuurne komen ereen mix v
Nooit eerder maakten zoveel
KARENbeVERHULST
niet meer in. Het controlesysteemNederlan
woners gebruik van het betalende
is niet de reden van de prijsstij-maken. “D
gedeelte (multistroom, deponie,
ging. De voorbij jaren zagen wevan de fei
bouwen groenafval)
van het
conDagelijks
rijden
honderden
de kostprijs voor het afvoeren en
tainerpark. Vooraleer de aangefietsers
en
minstens
evenveel
de verwerking van het afval deen dat hij
kondigde prijsstijging van kracht
wagens
de Ballingenweg.
hoogte inschieten. Ook de kilome-een botsc
gaat,
willen door
de inwoners
nog snel
Jonge
fietsers
die op weg zijn
terheffing werd ons doorgerekendtoch 19 w
wat
rommel
kwijtraken.
door Imog (Intergemeentelijkedien bleek
naar de school in de straat en
Maatschappij voor Openbare Ge-vanuit Ke
BUITENSPORIG
gehaaste chauffeurs die Het
iewas nog druk aanschuiven in de maand december door de prijsstijging vanaf het nieuwe jaar. (Foto NSK)
zondheid).”
“Sinds begin december merken
mand
willen
afzetten
of
op
gekomen
Met de prijsstijging hoopt de
zijn toegevoegd zou ik daar zeker
containerpark zijn echter verdie thuishoren in het betalende
we echter een sterke stijging van
weg
zijn
naar
hun
werk.
“Die
schepen van Milieu dat de Kuurn-geld dat h
geen problemen mee hebben,
deeld. “Dat de prijs plots stijgt
gedeelte”, duidt hij. “Per jaar kom
het bezoekersaantal, zelfs bijna
chauffeurs
se bewoners zich nog meer be-ware iden
maar de nieuwe toegangsprijs
met 150 procent is voor mij een
ik daar driemaal langs, het gratis
een
verdubbeling rijden
per dag”, bijna
vertelt alle
wust worden om te leren recycle-werden ze
vind ik buitensporig.”
brug te ver”, vertelt Willy Depoorgedeelte bezoek ik elke veertien
een
personeelslid.
“Extra perso- lijken
maal
te snel. Weinigen
ren.” Afgelopen donderdag wasmaar hij z
tere die nog snel aan het oude
dagen. Een kleine rekensom leert
neel
we daar aan
niet voor,
zichkrijgen
te houden
de dertig
het de laatste dag dat de Kuurnetarief eenW bezoekje brengt. “Dat
me dat ik op jaarbasis zes euro
maar met een beetje goodwill lukt
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aan
de
Ballingenweg
ter
hoogte
van
het
Guldensporencollege.
kilometer
per
uur.
Dat
veroor
voorhech
naren nog gebruik konden maken
Kuurne een van de goedkopere
betaal, vanaf volgend jaar zou dat
het allemaal best wel.”
Ook Luc Decroubele deelt die mezaakt
zeer
onveilige
situaties”,
van het oude tarief op het betalen-oordeel z
containerparken uit de regio
op 15 euro komen, meteen een
De meningen over de forse prijsning. “Hoewel ik thuis recycleer
het te druk
in deenstraat
ennog gre-vormd mo
zegt die
Filip
dat ikmaatregelen
nodig
en wordt
warmtenet
(zie ka
de gedeelte
daar werd
heeft, besef
maar al te goed.
groot verschil.”
ChrisisDelneste,
stijging
wordtVanwildemeersch,
doorgevoerd op
en zijn
composteer,
neemt het
het niet
tig gebruik
van gemaakt.
Mocht er
aan de
prijs een
een euro
schepen van
het
betalende van
gedeelte
het
weg datpas
ik ook der
nog goederen
heb
kan jehetamper
op een
veilige(NSK)
directeur
het van
Guldenspo
toch
staat
heraanleg
nvdr.) doortrekken.
EnMilieu
dat begrijpt

rencollege in Harelbeke. “Er de volgende bestuursperiode
planning. “We wachten
als de wagens stil staan in de tot alle werken in die straat af
file. Dat zou toch niet mogen zijn. Eerst was er de bouw van
zijn?” Ongevallen zijn er nog de school zelf, nu zijn er nog
niet gebeurd, maar de directie werken op de hoek met de Wa
wil niet dat er met maatrege genweg”, zegt burgemeester
len gewacht wordt tot het Alain Top (SP.A/Groen). “Bo
noodlot toeslaat.
vendien willen we op het mo
Ook het stadsbestuur beseft ment dat die straat vernieuwd

gerKrant
nog:vanhet
is hier pas- 30
veilig
op2016
de
Bron:
West-Vlaanderen
december

is ook niet voor meteen.”
Oppositiepartij CD&V be
treurt dat de werken pas in de
volgende
bestuursperiode
kunnen worden uitgevoerd.
“Tijdens bijna elke mobili
teitscommissie staat er wel
een klacht of voorstel tot aan
passing van de Ballingenweg
op de agenda”, zegt gemeente
raadslid
Francis
Pattyn
(CD&V). “Die aanpassingen
zijn levensnoodzakelijk en
toch krijgen ze geen aandacht.
de aanleg van het
We hebben een middelbare
warmtenet gebeurt
school in het centrum van on
in de volgende beze stad. Daar moeten onze kin
stuursperiode. Dan
wordt het warmtenet deren daar toch veilig met de
fiets naartoe kunnen.”
via de Ballingenweg

AANLEG WARMTENET START DIT JAAR AL
De aanleg van een
warmtenet tussen
afvalintercommunale Imog en het centrum van Harelbeke
start in 2017. De stad
maakt er 1.282.000
euro voor vrij. De
restwarmte van de
verbrandingsoven
wordt gebruikt om
stadsgebouwen te
verwarmen. De werken gebeuren tegelijkertijd met de Leiewerken en de aanleg
van het nieuwe
Marktplein. “We

moeten de grond
toch openbreken,
dan kunnen we even
goed tegelijkertijd
het warmtenet aanleggen”, klinkt het
bij het stadsbestuur.
Oppositiepartij CD&V
vindt het project te
duur. “Je mag ambitieus zijn op gebied
van milieu, maar we
moeten oppassen
dat dat ook voldoende oplevert”, zegt
Francis Pattyn
(CD&V).
Een tweede fase van

doorgetrokken naar
het stadscentrum
om zo ook het stadhuis en Het Spoor erop aan te sluiten. “En
van die werken willen we gebruiken om
de straat volledig opnieuw aan te leggen”, zegt burgemeester Alain Top
(SP.A/Groen). (kvo)

Bron: Het Nieuwsblad - 21 december 2016

MyMachine wekt fantasie
van kinderen tot leven
KORTRIJK

Bliksemeter, Kriebelwekker

samen met studenten product
ontwikkeling en zetten in op in

“Fietsstraat zonder nut”
Om de situatie al wat veiliger
te maken, werd een jaar gele
den van de Ballingenweg een
fietsstraat gemaakt, waar fiet
sers voorrang hebben en wa
gens hen niet mogen inhalen.
“Maar veel wagens houden
zich niet aan die regels en blij
ven fietsers inhalen. Daardoor

manier de straat oversteken.
Ook ik moet extra kijken als ik
de straat dwars”, zegt Vanwil
demeersch.

HEULE

FILIP VANWILDEMEERSCH

De zaakvo
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boete van
op 16 janu

SCHOOLDIRECTEUR

“Tijdelijke
verkeersdrempels
zouden al veel verschil
kunnen maken”
Ook CD&V vindt dat een
slechte maatregel. “Dit pro
bleem los je niet op door een
fiets op de weg te schilderen
en te verkondigen dat de
straat nu plots een fietsstraat
is. Daarmee bereik je niets”,
zucht Pattyn.
Vanwildemeersch begrijpt
dat een heraanleg niet meteen
kan. “Maar kleinere maatrege
len zoals tijdelijke verkeers
drempels zouden al veel ver
schil kunnen maken”, zegt
Vanwildemeersch.
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