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In Wielsbeke is nog geen enkele overtreding vastgesteld

Camera betrapt al 48 sluikstorters bij
glasbollen van afvalmaatschappij Imog
WIELSBEKE/KORTRIJK/WAREGEM

De camera die Imog sinds
december vorig jaar inzet
om sluikstorten tegen te
gaan, heeft zijn nut intussen bewezen. Er werden
al 48 sluikstorters betrapt. In Wielsbeke werd
nog geen enkele overtreding vastgesteld.
KAREN VERHULST

KOEN DELIE

De politie van Brugge ver
vandaag dinsdag zo’n 1.70
Duitse supporters. Die ko
naar de Champions Leagu
wedstrijd tussen Club Bru
en Borussia Dortmund ki
De politie beschouwt de w
strijd als een risicomatch
door worden er ook enkel
maatregelen getroffen. In
omgeving van het stadion
het verboden zijn om alco
een glas te schenken. De p
zet bovendien ook extra a
ten in om alles vredig te la
verlopen. (tlg)
DAMME

Is Feniks kleinste
boekhandel ter wer

KVO

De voorbije tien maanden
werd de mobiele camera
van Imog verschillende keren ingezet om sluikstorters
te betrappen die afval achterlaten bij een glasbol. Dat
gebeurde al 48 keer. De camera wordt op vraag van de
gemeentebesturen ingezet
op hotspots die gevoelig zijn
voor sluikstort.

Politie wapent zich
voor komst 1.700
Duitse supporters

W Onder meer hier in Kortrijk werden veel sluikstorters betrapt via de camera. Die wordt aangekondigd met bordjes
maar hoe de verborgen opgestelde camera eruitziet, houdt Imog liever geheim.

WOORDVOERDER IMOG

“We zullen een
campagne starten om
iedereen bewust te
maken van de
pakkans als ze
sluikstorten”

keer twintig sluikstorters
betrapt. Kuurne, Anzegem,
Kruishoutem, Wielsbeke en
Avelgem zijn de beste leerlingen van de klas. Tijdens
de controles werden er nog
geen overtredingen vastgesteld.

Opvallend is dat ze vaak
meerdere sluikstorters in
een keer betrapt. In Kortrijk bijvoorbeeld werd de
camera al elf keer ingezet.
Daarbij liepen twintig personen tegen de lamp. In Waregem werden er in tien

Het is de eerste keer sinds
de camera in gebruik genomen werd dat afvalintercommunale Imog cijfers bekendmaakt.
“Momenteel
hebben we maar een camera, maar aan de hand van de
eerste evaluaties merken

Extra camera’s inzetten

we dat het draagvlak groot
is. We willen extra camera's
inzetten en nemen dat plan
dan ook mee bij de opmaak
van ons budget voor volgend
jaar”, zegt woordvoerder
Koen Delie.
De overtreders pakken is
niet altijd even gemakkelijk.
“Als we een nummerplaat
zien, heeft die persoon sowieso prijs. Anders moet de
politie via gezichtsherkenning op zoek gaan naar de
dader”, zegt Delie.
De cijfers van het aantal
betrapten liggen vrij hoog,
er zijn meer sluikstorters
(48) gevat dan dat de came-

ra werd ingezet (44 keer).
Vaak weten de sluikstorters
niet dat er een camera aanwezig is bij de glasbol. Die
wordt niet opzichtig geplaatst en zit wat verstopt.
“Om iedereen bewuster te
maken van de pakkans,
plannen we een communicatiecampagne. Zo willen
we de gebruikers er ook op
wijzen dat de straffeloosheid vermindert.”
De komende maanden
wordt de camera in alle
Imog-gemeenten geplaatst.
Ze hebben samen al 59 aanvragen ingediend om ze bij
een glasbol in te zetten.

Boekhandel Feniks in Dam
is sinds kort officieel de k
ste boekhandel der Lage L
den. Guido De Ville, die m
zijn tweedehands boekha
huist in de pui van het mi
eeuwse stadhuis van Dam
kreeg daarover onlangs be
uit Amsterdam. “Ik wist d
daar nog een boekhandelt
stond van amper zeven vi
te meter groot”, zegt hij. T
vergelijking, Feniks meet
tien vierkante meter, en e
nen niet meer dan tien me
tegelijk binnen. “Ik kreeg
langs te horen dat de uitb
Amsterdam er de brui aan
waardoor wij nu de titel m
claimen van kleinste boek
del van de Lage Landen.”
De Ville uitzoeken of hij o
titel van ‘kleinste boekenw
ter wereld’ mag claimen. (

Bron: Het Nieuwsblad- 18 september 2018

Cijfertjes afvinken en hopen tv
te winnen: bingo is weer hot
Een koelkast winnen of een
friteuse voor een euro? Het
kan door bingo te spelen.
Van heinde en ver komen
liefhebbers naar café Casino in Kooigem om hun kans
te wagen. Bingo oubollig?
Helemaal niet.

bezige bij en ik wilde me niet
laten gaan. Ik kwam op het
idee om bingo te organiseren.
Samen met mijn man haal ik
bij handelaars de prijzen op.
De groep is blijven groeien en
nu zijn we op topdagen zelfs
met 140 deelnemers. En ze
blijven maar komen.”

‘Bingo is een spel dat de her- KATHLEEN VERMEULEN
senen afstompt.’ ‘Het is een PRESENTATRICE EN ZANGERES
tijdverdrijf voor oud, maar
niet voor jong.’ ‘Bingo is passé.’ Het zijn maar enkele clichés die over bingo de ronde
doen. Maar niet iedereen
denkt daar zo over. Afgelopen
weekend zakten 125 bingospelers af naar de kleinste Bingo spelen kost geen stukken van mensen, verre van.
deelgemeente van Kortrijk.
De Bellegemse Kathleen Ver- Voor een lotje betaal je een

“Ik wil er geen euro
aan verdienen. We zijn
allemaal vrijwilligers”

KKV

INGELMUNSTER/KOOIGEM

W

Een zondag in café Casino: iedereen, of toch bijna, zit gefocust op zijn biljet de cijfers weg te kruisen: wie wint de tv

geen euro aan verdienen. De
inleg dient voor de prijzen en
als die ontoereikend is, leg ik
wat bij. Wij zijn allemaal vrijwilligers, ook de jury. Het
geeft een goed gevoel.”

spelen. “Eigenlijk ben ik zangeres, ik treed op onder de
naam Kate V. en breng Franse
en andere liedjes. Ik moet onder de mensen zijn. Dan voel
ik de pijn niet. Zingen doe ik

Vandecasteele (8) uit
munster een friteuse g
nen. “Ik heb het helem
leen gedaan. Iedereen
winnen. Bingo is de max
In bingo kan dus alle

meente@
blad.be
rbeeld:
k@
blad.be)

48 sluikstorters lopen tegen de lamp

Camera tegen sluikstorten mist effect niet
KORTRIJK/WAREGEM/KUURNE/
ANZEGEM/AVELGEM

De camera die Imog sinds december vorig jaar inzet om
sluikstorten tegen te gaan, kan
wel degelijk sluikstorters betrappen. Uit de eerste cijfers
blijkt dat er meer mensen zijn
betrapt dan het aantal keer dat
de camera geplaatst werd.

De voorbije tien maanden werden 48 mensen betrapt op sluikstorten bij een glasbol. De camera wordt op vraag van de gemeentebesturen ingezet op
hotspots die gevoelig zijn voor
sluikstort. Opvallend: in Kortrijk
werd de camera al 11 keer ingezet, waarbij twintig mensen tegen de lamp liepen. In Waregem
werd de camera één keer minder
ingezet en liepen ook twintig
mensen tegen de lamp. Kuurne,
Anzegem, Kruishoutem, Wielsbeke en Avelgem zijn de beste
leerlingen van de klas: van de
paar keer dat daar al gecontroleerd werd, werd nog niemand
betrapt.

Meer camera’s
Het is de eerste keer sinds de
start van de plaatsing van de camera's dat de afvalintercommunale cijfers bekendmaakt. “Momenteel hebben we maar één camera, maar aan de hand van de
eerste evaluaties merken we dat
het draagvlak groot is. We willen

KVO

KAREN VERHULST

Onder meer in Kortrijk werden veel sluikstorters betrapt via de camera. De camera wordt aangekondigd met bordjes maar hoe hij
eruitziet, houdt Imog liever geheim.

W

KOEN DELIE
WOORDVOERDER IMOG

“Om mensen bewust te
maken van de pakkans,
plannen we een
communicatiecampagne”
extra camera's en nemen dat idee
mee bij de opmaak van ons budget voor volgend jaar”, zegt
Imog-woordvoerder Koen Delie.
De overtreders pakken is niet

altijd even gemakkelijk. “Als we
een nummerplaat zien, heeft die
persoon sowieso prijs. Maar anders moet de politie via gezichtsherkenning op zoek gaan naar de
dader”, zegt Delie.

Camera zit verstopt
De cijfers van het aantal betrapte mensen ligt vrij hoog, er zijn
meer mensen gevat dan dat de
camera werd ingezet: 48 betrapten tegenover de 44 keer dat de
camera al werd geplaatst. Vaak
weten de sluikstorters niet dat er

een camera aanwezig is bij de
glasbol. De camera wordt niet
opzichtig geplaatst en zit wat
verstopt. “Om mensen bewuster
te maken van die pakkans, plannen we een communicatiecampagne rond de pakkans. Zo willen we mensen er ook op wijzen
dat de straffeloosheid vermindert.”
De komende maanden wordt de
camera nog in alle Imog-gemeenten geplaatst. Er lopen in totaal
59 aanvragen voor het plaatsen
van de camera in alle Imog-gemeenten.

Bron: Het Nieuwsblad- 18 september 2018

Jamie-Lee Six is gezicht van anti-pestcampagne
MENEN

Cartoon Network en Awel
trapten maandagmiddag hun
campagne ‘Wees een maatje,
geen pestkop’ op gang. Via
webberichten en reclamespots willen ze jongeren aanzetten niet te pesten. Het gezicht van de campagne is de
Meense Jamie-Lee Six.
Via de knoppen van hun smartphone of laptop lijken jongeren nog
een grotere mond op te zetten. Van
een ongepaste opmerking tot een
schunnige reactie. Soms grappig,
maar vaak gaat het ook over regelrecht pestgedrag. Daar willen tvzender Cartoon Network en Awel,
de vroegere Jongerenfoon, iets aan
doen.

Wees een maatje
Maandag trapten ze hun jaarlijkse
campagne ‘Wees een maatje, geen
pestkop’ op gang. Via hun websites
en het tv-kanaal zullen worden tips
gegeven over hoe om te gaan met
pesten én het belang van vriendschap. Boegbeeld van die campagne

is Jamie-Lee Six.
De twintigjarige Meense raakte
bekend als actrice in Ketnetserie
D5R en is nu wat men een online
influencer noemt. Op de sociale
media komt ze vaak in aanraking
met pestkoppen. “Soms worden er
verwijten als ‘slet’ of ‘hoer’ naar
mijn hoofd geslingerd. Gelukkig
krijg ik meer toffe berichten dan
haatreacties. Maar toch, al krijg je
honderd positieve berichten, één
negatieve reactie heeft meer impact.”
Zeker als die berichten over haar
persoon gaan. “Als ik een foto van
mezelf in bikini post dan wordt
vaak gezegd dat ik supermager ben
of kleine borsten heb. Dat weet ik
zelf ook wel, ik hoef daar niet nog
eens mee geconfronteerd worden”,
getuigt de actrice.

Stoer doen
Meestal negeert Jamie-Lee zulke
reacties, maar soms trekt ze haar
stoute schoenen aan en gaat ze in
de tegenaanval. “Wel grappig. Het
zijn meestal tieners die wat stoer
willen doen en ze verwachten dat
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KORTRIJK WAREGEM MENEN
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Jamie-Lee raakte bekend als actrice in Ketnetserie D5R en is een online influencer.

JAMIE-LEE SIX

kan raken.”
Met de sociale media is pestgedrag
volgens haar verergerd. Dat jongeren meer lef hebben en feller uit de
hoek durven te komen, doen daar
weinig goeds aan. Voor wie geconfronteerd wordt met pestgedrag
heeft ze alvast deze tip. “Probeer
erover te geraken en praat er vooral
over. Pesten is echt niet oké en geniet. Ze vertellen dan dat het een beurt vaker dan je denkt. Als je met
grapje of een weddenschap is, maar iemand kan babbelen dan kan dat
vergeten dat de boodschap me toch veel voorkomen”, zegt ze. (djr)

“Al krijg je honderd
positieve berichten, één
negatieve reactie
heeft meer impact”

GEBOORTEN

Sportieve activiteiten
tijdens brandweeropendeur

I1

(K

MERKEM De feestcommissie van de brandweer nodigt iedereen uit om deel te nemen aan een of meerdere
activiteiten tijdens de opendeurdag van de brandweer. Er staat heel wat op het programma.
Het opendeurweekend bij de
brandweer van Merkem vindt
plaats op zaterdag 8 september en
zondag 9 september. Op zaterdag
8 september start om 14 uur de
Olivia
loopwedstrijd Kids van 7 tot 12
jaar.
TIELT/JONKERSHOVE Op dinsdag
KORTRIJK
In
de
strijd
tegen
sluikstorters
zet afstande stad Kortrijk in
De kinderen
lopen diverse
28 augustus werd Olivia (47 cm;
den, afhankelijk van hun
leeftijd.
samenwerking
met
Imog
mobiele camera’s
3,110 kg) geboren in het
Sint-afvalintercommunale
Elk kind krijgt een gratis aandenAndriesziekenhuis
Tielt.blijkt.
Papa “We
in.
Met succes,in zo
hebben
op twee
locaties
twee weken
ken.
De
inschrijving
start
om
13
Pieter De Cuyper, die afkomstig
uur. legt schepen van Leefmilieu Bert
lang
een camera
opgesteld”,
is van Jonkershove,
verwelkomt
15 uur start de Brandweerhaar samen met
mama Justine
Herrewyn
(SP.A)
uit. “Bij “Om
de analyse
hebben we vastgesteld dat
loop, een loopwedstrijd over 2 km
Beke in de Huffeselestraat in
drie
personen
een
aantal
keer
gesluikstort
hebben.inIn Kortrijk zijn
enkel
voor
brandweerlieden
Tielt. (Foto LDW)
volledige
interventiekledij.
Ze dra- zijn er niet zo
er zeker sluikstorters aan het
werk,
maar gelukkig
gen dus hun helm, interventieHUWELIJKEN
veel.”
broek, en -jas, handschoenen en
vertelt
Marino
Leeman.
De drie personen mogen laarzen”,
zich aan
een
forse
boete verwachten.
“Voor de eerste drie is er een geld“Aangezien het om verschillende
keren
gaat,
kan
het bedrag opprijs voorzien en deelnemen kost
lopen tot 350 euro. Indien iemand
die
nietom
kan betalen, kan
10 euro. Een
halfboete
uurtje later,
15.30 straf
uur start
de loopwedstrijd
er eventueel een alternatieve
worden
opgelegd. Zoals een
Adult over een parcours van 5 en
aantal uur sluikstort en/of 10
zwerfvuil
opruimen.”
(AXV)
km. Elke deelnemer ontvangt
gratis een t-shirt en er zijn geldprijzen voor de top 3 van de heren
en de top 3 van de dames. Inschrijven kost 10 euro.”

Drie sluikstorters
betrapt op camera
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Stad Menen ontslaat
jeugdbeleidsmedewerke

MENEN/WEVELGEM Als een donderslag bij helde
hemel werd woensdag bekendgemaakt dat Kevin La
beeuw, diensthoofd jeugd bij de stad Menen, werd
ontslagen.

is dit een intern personeels
Het was Philippe Mingels (SP.A/
sier. Als dusdanig mag of kan
Groen) die de kat de bel aanbond
hierover niets communiceren
op zijn Facebookpagina. Volgens
bevestigt wel dat de beslissing
hem zou de aanleiding tot het ontontslag unaniem werd genom
slag een mail zijn geweest die de
door het schepencollege. En
jeugdbeleidsmedewerker afgeloalle lopende dossiers, zowel di
pen weekend naar de gemeentede jeugdraad als in de bouwgro
raadsleden verstuurde. In die
verder zullen afgehandeld wor
mail riep hij op om op woensdag
Bron: Krant van Westvlaanderen - 14 september 2018
zoals gepland. “Dergelijke be
te beraadslagen over de lokalenLESLOKAAL
sing nemen is niet gemakke
kwestie en de bouwgroep, die volHet is een jaarlijkse gewoonte dat
er ook rondritten met de kinderen
Maar als schepen van Jeugd
gens Mingels niet zo vlot functioworden georganiseerd.
ik enkel garanderen dat ik sam
dens
uitgaansavonden
in Kortneert als gewenst. Het is niet duiht van zaterdag
8 op
zondag 9“Ook dit jaar
Agnita en
Maarten
staatde
de rondrit
gepland. Vanaf
16.30
uurte
kunnen
de
V.l.n.r.
Leeman,
Nadine Bailleul, Lucrese
Dannyde
Desender
van de
jeugddienst,
de jeugdr
rijk
aan
pakken,
voertFrans
de Lannoye,
politieWilly Dubois,
delijkMarino
welke
onderwerpen
KevinSap enmet
verkeerspolitie
van
de
PZ
Vlas
HOUTHULST Op vrijdag 31 auguskinderen mee in de brandweerwafeestcommissie. (Foto ACK)
en
de
bouwgroep
verder
ijver v
ook
’s
nachts
en
in
het
weekend
Labeeuw
besproken
wou
zien.
gaven Maarten Quaghebeur
een ritje maken en voor de
locaties intus
het
centrum van gen
(25) en Agnita Bertier (22) in het
belangente van
alle jeugd in
verkrijgen
Op
9 september
den uit”,
van de Kon.
Harmonie
St.wachtendensnelheidscontroles
is er een springkasaldus
Vanuit
hetzondag
college
van wordt
burge-ten indevoorverkoop
van Houthulst
brandweerlui.
WieRekkem.
geen
naar goede
traditie
aan
Cecilia Merkem en van 19 tot 20
en zijn er barbecueworsten te
roles uit: gemeentehuis
de Koning
Albert- teel
Bron:
Het samen
Laatste
Nieuws
- 3de
oktober
2018
nen,
Lauwe
en
Wij h
burgemeester Vincent
Van Quicmeesterdan
en
schepenen
werd
devia
elkaar hun jawoord. Hun baby
mosselen lust kan kiezen voor
tafel gezeten. “We openen de apeuur worden de gerenoveerde bar
verkrijgen”, zegt Marino.
ben
vorige
week
ook het cont
kenborne.
“In
Kortrijk,
Kuurne
en
uitnodiging
herroepen
en
werd
woonde de plechtigheid
koude schotel of vol au vent.” Ook
ritiefbar om 11 uur en van 11 tot
en het leslokaal officieel geopend
“Om 18.30 uur is er de optocht
raat en deEmilia
Rijselsestraat.
bij. Het jonge gezin woont in de
het springkasteel
14 uur kan worden
aangeschoven af-op zondag
waarna we nog heel lang gezellig
van de brandweer
met ontvangst
van staat
jeugdopbouwmedewerker
Lendelede
zijn snelheidscontroles
die vooropgestelde
vergadering
Legeweg in Houthulst. (Foto ACK)
klaar voor de kinderen. (ACK)
voor het groot Mosselmaal. Kaarsamenzitten in de grote tent.”
van het gemeentebestuur, optrenathan verlengd die met kwet
sowieso het hele jaar door een abgelast. Op dinsdag volgde dan het
re jongeren werkt.”
solute prioriteit. Alleen door veel
ontslag van Labeeuw. Dat zijn
meter per uur toegelaten is. In de
nden
Ook Kevin Labeeuw, die in We
en intensieve controles te doen,
ontslag met de bouwgroep of de
Koning Albertstraat reden 55 van
2.30
gem woont, wenst niet te re
wordt de pakkans groter en lopen
lokalenkwestie zou te maken hebde 166 gecontroleerde bestuurertuiren, hij werkte bij de jeugddie
hardleerse overtreders tegen de
ben zoals Philippe Mingels beders te snel, wat overeenkomt met
6 bevanvanuit
Menen
2008. Het
lamp.
Deze
weekendweert, ontkent noch bevestigtstofafval
33 JONKERSHOVE
procent. “Om de
en
Hetgeluidsafvalprobleem
is er een
van nachtelijke
alle
oogst
Europasinds
niet meer
tijden. Wegwerpverpakkingen
hebbencontroles
het probleem
slag kwam ook bij hem als
zullen dan ook systemaschepen van Jeugd Griet Vanry-aanvaarden.”
verkeersoverlast
van aankomende
ome“Sorteren en recycleren gaat ook
maar grotervoertuigen
gemaakt. Jacques
was ge-worden.”
tisch herhaald
ckegem (N-VA). Voor de schepenover verrassing.
en enkel
vertrekkende
tij- Soenens
kiloburgerzin, over (SLW)
sensibilise-

is
erl.
het
oogvia
ad.

owboys worden aangepakt

Afvalverwerking in boek gevat
durende 40 jaar algemeen directeur van de intercommunale IMOG en maakte een hele evolutie in het
verwerken van afval van heel dichtbij mee. Die vatte
hij in een boek.

Nieuwe Dacia Duster
Jacques Soenens (72) is getrouwd
met Jeanine Vercruysse en woont
in Jonkershove. “Ik was destijds
het allereerste personeelslid van
de intercommunale”, vertelt Jacques. “Ik heb de hele evolutie van
het verwerken van afval meegemaakt. In mijn boek ‘Van afval tot
grondstof” heb ik het probleem
chronologisch aangepakt.”

Go Duster
GOED BEZIG

“Als we terug kijken, was er 50
jaar geleden niets anders dat men

met het afval deed dan het storten
en verbranden. We zijn dan een
40 jaar geleden begonnen met
sorteren, nog minimaal maar het
was wel de aanzet tot het sorteren
zoals het op vandaag gebeurt. We
kunnen stellen dat we 40 jaar gewerkt hebben om te komen tot
waar we nu staan. Nu wordt gepoogd om vanuit het afval te vertrekken om er iets nieuws mee te
maken, een duurzamere oplossing. De mogelijkheid bestaat dus
om van afval terug naar de grond-

Bron: Krant van Westvlaanderen - 7 september 2018

Jacques Soenens schreef een boek over afvalverwerking. (Foto ACK)

stof te gaan maar die oplossing is
duur en tijdrovend. Het afval
kwijtraken is ook een probleem,
zo was China tot voor kort afnemer van alle kunststofafval maar

sinds vorig jaar is China dit gaan
beperken omdat er te veel slecht
gesorteerd werd en intussen is
ook China overgestapt op sorteren
van afval waardoor ze de kunst-

ren en opvoeden tot minder afval.
Tegenwoordig worden de kinderen op school heel bewust gemaakt van het afvalprobleem en
zijn ze ook heel goed bezig met
het gebruiken van herbruikbare
zaken, daarin gesteund door de
school en ook vooral door hun ouders, we zijn dus op de goede
weg. De opkomst van de containerparken betekende een hele
stap vooruit, het sluikstorten is
wat nu zeker moet aangepakt worden. Statiegeld op verpakkingen
die terug naar de winkel kunnen
gebracht worden zouden ook al
heel wat oplossen. Kortom we zijn
op de goede weg maar er is nog
een lange weg af te leggen.”
(ACK)

observaties toonden linken tussen zes
verschillende plofkraken.
De feiten worden gekwalificeerd als
zware diefstal, criminele organisatie
en opzettelijke brandstichting bij
nacht in een bewoond pand. Daar staan
celstraffen op van 20 tot 30 jaar. ( nv )
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van plastic in
pmd-zak kan
niet worden gerecycleerd
rik
ukke
maanden

CHRIS NELIS

a voedingscrisis: Speuren na
%
r scholen als klantop opening
Imog lanceert
nu ook de
foliezak

Pmd naar
containerpark?
Nog enkel in
pmd-zak

HARELBEKE Afvalintercommunale
HARELBEKE Wie zijn p+md-afval
Imog lanceerde anderhalve
(plastic flessen, harde plastic
maand geleden in haar elf gemetalen verpakkingen,
drankkarmeenten – Anzegem, Avelgem,
KORTRIJK
Op zondag
19 augustus word
tons, red.) naar het containerpark
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk,
ga
Het
wordt
binteerd
of
gerecybeekse traiteur
Mandelapark
wordt
de
plek
brengt, heeft het al gemerkt: zit waar de Kortr
Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem,
nenkort eenvou- cleerd”, zegt
ier
n voor de
schohet afval niet in een speciale
Wielsbeke Zwevegem en het
diger
om te soralgemeen direceer
van
afvalintercommuOost-Vlaamse Kruishoutem – de
Echtp+md-zak
groen oogt
het
Mandelapark
teren in ons land. teur Johan Bonde grootschalige
de
nale Imog,
dan
mag
het niet
p+md-zak. Sindsdien mogen de
momenteel
niet
–
de
langdurige
Vanaf
1
januari
nier.
“Het
gaat
t is super dat
worden
inwoners ook harde plastic ver2019 zal de Belg
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De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein beslist om ruim 11
miljoen euro uit het Klimaatfonds toe te kennen voor de uitbreiding van het warmtenet van Beauvent cvba in
Oostende. Het warmtenet vertrekt vanuit de industriezone Plassendale en krijgt vertakkingen naar bijna het
volledige grondgebied van de stad. ‘Dankzij de steun die we met de Vlaamse regering toekennen zullen in de
toekomst meer dan 3.000 woningen verwarmen met groene warmte. Ook heel wat bedrijven sluiten aan op het
warmtenet.’
De eerste plannen voor een warmtenet in Oostende dateren al van 2013. De voorbije jaren is het project in
stroomversnelling gekomen, dankzij ondersteuning van de Vlaamse regering en de participatie van burgers. Vanaf
begin volgend jaar zal verbrandingsoven IVOO via het eerste deel van het warmtenet warmte kunnen leveren aan
onder meer Daikin en aan het AZ Damiaan. Maar om het warmtenet van Beauvent cvba verder uit te rollen over
Oostende is verdere ondersteuning noodzakelijk. Die komt er nu. Er zijn verschillende vertakkingen voorzien.
Nieuwe of bestaande woonwijken kunnen voor hun verwarming aansluiten op het warmtenet. Via het warmtenet
zal ook stoom worden geleverd voor de industriële processen van bedrijven. In totaal zal er tegen 2023 meer dan
twintig kilometer buizen worden aangelegd.
Uitbreiding warmtenet voor meer dan 3.000 gezinnen
De vertakkingen van het warmtenet komen overal waar nieuwbouwappartementen in aanbouw zijn of gepland
zijn. Zo wordt het warmtenet onder meer uitgebreid naar De Troonstraat. Het nieuwe zwembad en de site van
Vayamundo bevinden zich dichtbij en kunnen vlot aansluiten. Er komt eveneens een uitbreiding richting
bibliotheek en Thermae Palace. In de nieuwe stad komen er in de toekomst meer dan 500 nieuwe sociale
woningen die ook een aansluiting zullen krijgen. Door het warmtenet richting de OOsteroever uit te breiden kan
ook deze nieuwe wijk in de toekomst met restwarmte verwarmd worden.

Levering van stoom aan ondernemersparken
Verschillende ondernemingen in Oostende hebben nood aan hoogwaardige warmte voor hun processen. Daarom
zal in de toekomst ook stoom geleverd worden aan verschillende bedrijven op het industrieterrein van
Plassendale. Deze ontwikkeling zal nieuwe bedrijven aantrekken, die kunnen profiteren van een duurzame
warmtevoorziening.
Nieuwe warmtebron
Voor de levering van stoom werd gezocht naar een nieuwe warmtebron voor het warmtenet. Biostoom ligt nabij en
is dus de ideale partner, de restwarmte wordt op deze manier efficiënt gebruikt en gaat niet verloren.
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘De uitbreiding van het warmtenet is een ongelofelijke investering
voor Oostende. De totale kost van de uitbreiding bedraagt zo’n 31,5 miljoen euro. De Vlaamse regering investeert
ruim 11 miljoen euro uit het Klimaatfonds in dit project. Dankzij deze steun doet Oostende een grote sprong
vooruit om in de toekomst de stad, haar inwoners en bedrijven te voorzien van groene warmte.’

(http://www.tommelein.com/elf-miljoen-euro-voor-uitbreiding-oostends-warmtenet/bf3b8a31-2d40-40fa-afcb13c6bdda3968/)
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15,9 miljoen investeringssteun voor Antwerps warmtenet Backbone
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Minister van Energie, Financiën en Begroting Bart Tommelein kent voor 15,9 miljoen euro investeringssteun toe
aan een groot transportnet voor warmte: Backbone Zuid. Het warmtenet zal op termijn restwarmte afkomstig
van afvalverbrandingsoven ISVAG transporteren naar een woontoren in Antwerpen-Zuid. Minister Tommelein:
“Het potentieel van restwarmte in Antwerpen is groot. Het is de ambitie om de volledige stad met restwarmte
te verwarmen. Met deze steun helpt de Vlaamse overheid de ondergrondse warmtepuzzel te leggen.”
Met de investeringssteun zal een warmtetracé worden aangelegd vanaf de afvalverbrandingsoven ISVAG in Wilrijk
tot aan de nieuwe wijk op het Antwerpse Zuid. Ook enkele bedrijven in de buurt zullen hierop aansluiten. Het
bestaande warmtenet op Nieuw Zuid wordt in eerste instantie gevoed met aardgas. Dankzij het warmtenet
Backbone Zuid wordt in de toekomst overgeschakeld op restwarmte van ISVAG. De getransporteerde warmte zou
circa 75 GWh per jaar bedragen. Veertig procent daarvan zal dienen voor de verwarming van woningen, zestig
procent gaat naar bedrijven in de buurt. De totale investering bedraagt 40,8 miljoen euro.
Op termijn zou er een ondergrondse ‘ruggengraat’ door Antwerpen lopen waarop verschillende kleinere
warmtenetten kunnen worden aangesloten. Antwerpen heeft een afvalverbrandingsoven in het noorden en het
zuiden van de stad, die het ganse warmtenet zouden kunnen voeden.
Liberaal lijsttrekker en Staatssecretaris Philippe De Backer reageert verheugd op de beslissing van de Vlaamse
regering. “Investeren in duurzame energie in Antwerpen is van groot belang voor de verre en nabije toekomst. Mijn
dank aan de Vlaamse regering en minister Tommelein voor hun steun. We zetten op alle niveaus in op de
ontwikkeling van onze stad.”
Bart Tommelein: “Warmtenetten zijn cruciaal in het Vlaamse warmteplan om het vervoer van restwarmte en
hernieuwbare warmte mogelijk te maken. Deze investering zal zorgen dat Antwerpen in de toekomst op een
groene manier verwarmd wordt.”
Deel dit:

rige Iraniër uit Kortrijk
die verdacht wordt van de
dubbele moord maandag in
een studentenhuis in de
Oude-Vestingstraat, blijft
in de cel. Dat heeft de
raadkamer in Kortrijk
vrijdag besloten.

Jamshidi (18) uit Kortrijk en
de Russische Youlia Soboleva
(19) uit Kuurne nog niet. Tot
nu toe beroept hij zich op zijn
zwijgrecht.
De lichamen van de slachtoffers werden ontdekt in een
studentenhuis in de Oude

dacht dat het om een slachtoffer ging, maar kort nadien
werd ook een tweede lichaam
gevonden. Dat van de Afghaan
wordt ondertussen nog hier
gehouden en niet naar Kaboel
gerepatrieerd. Er werd een
geldinzameling gestart om dat

vrouwelijke slachtoffer, studente aan hogeschool Howest,
begraven in de orthodoxe kerk
van Kortrijk. In de bibliotheek van Kuurne ligt nog tot
dinsdag een rouwregister voor
wie zijn steun wil betuigen.
(vkk)

Sluiting snelwegparking langs E17 in Kruishoutem heeft gevolgen tot in Waregem

Truckers laten massa afval rondslingeren
WAREGEM/KRUISHOUTEM

Vrachtwagenchauffeurs
maken er een boeltje van in
de Eugène Bekaertlaan in
Waregem. Ze gebruiken de
straat om te rusten, eten,
slapen en hun behoefte te
doen. Het gevolg? Zwerfvuil
en onhygiënische toestanden.
KAREN VERHULST

WERV

Mot
aan

In de straat liggen heel wat lege blikken bier, lege flessen
alcohol, papieren zakdoekjes (kleine foto) en ander afval.

afval. Ook de aanwezigheid
van vuile papieren zakdoeken, vermoedelijk de gevolgen van de sanitaire pauzes
van de chauffeurs, is frappant.

MARIO VERHELLEN
GEMEENTERAADSLID

“In de Eugène
Bekaertlaan is er
geen sanitair zoals op
een snelwegparking”

Het Waregemse stadsbestuur heeft weet van de problematiek. “We hebben
In de straat liggen lege trouwens niet als enige dat
blikken bier, lege flessen al- probleem. Daarom zoekt incohol en zakken vol ander tercommunale Leiedal naar

Blikken bier

Bron: Het Nieuwsblad - 6 oktober 2018
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een regionale oplossing
voor chauffeurs die moeten
pauzeren. Ze bekijken daarvoor ideeën uit het buitenland om tot goede oplossingen te komen in Zuid-WestVlaanderen”, zegt schepen
van
Mobiliteit
Kristof
gène Bekaertlaan waardoor
Chanterie (CD&V).
de rust in die omgeving verGeen boetes
dwijnt. Ik kan me niet voorstellen dat chauffeurs er
De schepen kijkt alvast dan nog zullen willen overreikhalzend uit naar mid- nachten, aangezien het er
den oktober en dat is niet een pak drukker zal woralleen omwille van de ge- den.”
meenteraadsverkiezingen.
Tot de parking in Kruis“De parking in Kruishoutem houtem weer open is, laat
gaat midden oktober weer het stadsbestuur zijn persoopen.” Een herhaling van de neel oprukken om afval te
problematiek bij volgende ruimen in de Eugène Bekasluitingen vreest Chanterie ertlaan. Volgens het stadsniet. “Binnenkort komt een bestuur worden er voorlonieuw kruispunt aan de Eu- pig geen boetes uitgedeeld.
KVO

KVO

Sinds enkele weken is de
parking voor truckchauffeurs langs de E17 in Kruishoutem dicht. De betonverharding voor de slagbomen
van de betalende parking
wordt vernieuwd. Maar omdat de vrachtwagenchauffeurs hun rij- en rusttijden
moeten respecteren, zoeken
ze naar andere plaatsen om
te pauzeren. “Zo komen ze
in de Eugène Bekaertlaan in
Waregem terecht”, zegt gemeenteraadslid Mario Verhellen (SP.A). Hij kaartte in
de jongste gemeenteraad
aan dat de chauffeurs er geregeld een boeltje van maken. “De Eugène Bekaertlaan is niet uitgerust met
sanitair zoals een echte
snelwegparking waar truckers welkom zijn om te pauzeren. De situatie leidt tot
heel wat zwerfvuil en onhygiënische toestanden.”
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verkiezingen. Nu past hij echter, nadat
vorig week een racistisch filmpje van hem
opdook. “Ik heb mij verkeerd gedragen en
wil niet dat wie dan ook hiervan slachtoffer
wordt”, reageert Steve Vanneste. “Ik wens
mij te verontschuldigen bij de betrokken
partijen die niet op zo’n manier aangepakt
dienden te worden.” Vlaams Belang begrijpt de beslissing van Steve Vanneste.
“De zaak is daarmee voor de partij gesloten”, aldus Vlaams Belang Kortrijk.

en uitzaaiingen in beeld te brengen bij
patiënten die hervallen van prostaatkanker”, zegt Prof. Dr. Alex Maes, diensthoofd
nucleaire geneeskunde bij AZ Groeninge.
“De beelden zijn veel duidelijker dan bij
de traditionele onderzoeken en tonen ook
de heel kleine uitzaaiingen.” Het onderzoek is volledig pijnloos en zonder bijwerkingen. Door het korte bestaan van het
radioactieve gallium is de patiënt na enkele uren al weer stralingsvrij. (AXV)

met sensoren te werken. “Ze meten bijvoorbeeld het aantal decibels of de passage in een bepaalde buurt”, legt Axel Ronse uit. “Als die sensoren plots veel geluid
of meer passage meten dan normaal, dan
zou de politie kunnen langsgaan en eventueel bepaalde mensen op heterdaad
betrappen. Het wordt zeker een proces
met vallen en opstaan. Maar het gaat om
veiligheid en dat is toch een van de topprioriteiten in de stad.” (AXV)

enkele meters verder terecht bij de stalen
pomp die daar werd
geplaatst. De pomp
zorgde intussen wel al
voor commotie op
Facebook. Mike Tattoo
vraagt zich openlijk af
waarom er daar een
pomp moest komen en
maakte al enkele ludieke filmpjes. (AXV)
Foto AXV

“Zondagmorgen vind
je vaak condooms...”
OP STAP MET JEAN-MARIE GALLOO EN ADRI VAN
MARCKE, DE MARKSE MOOIMAKERS VAN DE LEIE
MARKE/BISSEGEM/KORTRIJK In Kortrijk zijn er veel Mooimakers actief, mensen die vrijwillig zwerfvuil opkuisen. Jean-Marie
Galloo en Adri Van Marcke uit Marke doen dat niet per fiets of te
voet maar vanuit hun kano. “Velen schrikken als ze eens meegaan
en terecht: er ligt veel vuil in en langs de Leie”, zeggen ze.

Marie. “Want je weet nooit wat erin zit. Stel
dat ze gevuld is met een bijtend product...”
Ook blikjes en plastic bekertjes zien we
regelmatig. Jean-Marie en Adri blijven er
rustig bij, maar bij de Stephanies neemt het
onbegrip toe. “Ongelooflijk toch wat we
vinden. Dit is echt een wake-upcall. Eigenlijk zou iedereen eens met jullie mee moeten varen om zelf te kunnen zien hoeveel
afval er in de Leie ligt.”

MEER AFVAL IN DE WINTER
“Misschien moet er een programma komen waarbij ik regelmatig kinderen meeneem”, reageert Jean-Marie. “Want zij zijn
de toekomst. Weet je wat ook het probleem
is? Het zwerfvuil dat op de oevers ligt, zien
de mensen in de zomer niet omdat het
tussen het groen verstopt is. Je moet eens
in de winter meegaan... (neemt zijn smartphone) Kijk maar eens naar deze foto’s. Dán
pas zie je veel afval liggen.”
Intussen gaat de kanotocht verder. We blijven flessen, papiertjes zien en nemen ze –
indien mogelijk – mee: sommige zaken zit-

Zelfs pennenzakken zijn er langs de Leie te vinden. Daarvoor moest Jean-Marie wel even uit
de kano stappen. (Foto AXV)
DOOR AXEL VANDENHEEDE

Woensdagavond even voor 19 uur: in de
Leieweg halen Adri Van Marcke en JeanMarie Galloo hun kano van stal. Intussen
komen Stephanie Demeyer uit Bissegem
en Stephanie Van Hauwaert uit Marke ook
aan. “We zagen op Facebook foto’s van
Jean-Marie en het fantastische werk dat hij
als Mooimaker op de Leie levert”, zeggen
ze. “We hebben hem vorig weekend ook
ontmoet en toen spraken we af dat we eens
mee zouden gaan.”
Tien minuten later varen we met in totaal
vijf personen op de Leie, richting Kortrijk.

“Je moet geen schrik hebben”, aldus JeanMarie. “De kano is heel stabiel. Ja, ook als
er grote schepen passeren. Je zal wel zien.”
Intussen is het speuren naar zwerfvuil in
en langs de Leie. “De voorbije dagen zijn
we hier al gepasseerd, maar we zullen nog
wel een en ander vinden.” Dat blijkt jammer genoeg realiteit: op het water vinden
we regelmatig papiertjes, aan de oevers ligt
er van alles. Veel plastic flessen. De Stephanies moeten hun afvalgrijper vaak gebruiken.
Opvallend: veel flessen zijn (half)vol. “In
dat geval raden we aan om de fles nooit
open te doen”, aldus nog Adri en Jean-

Bron: Krant van Westvlaanderen - 10 september 2018

“Waarom is het voor velen
zo moeilijk om hun afval
mee naar huis te nemen
als er geen vuilnisbak is?”

in het water. “Van pralines”, aldus nog
Stephanie Demeyer. “Potverdorie, er zitten
er zelfs nog in!” Intussen ligt er al aardig
wat afval in de kano. Naast plastic verpakkingen ook onder meer een kapotte kleerhanger en enkele gebruikte wc-blokjes.
“Sommigen gooien dat nog altijd in het
toilet”, reageert Jean-Marie. (kijkt naar ons)
“Ja, ik snap dat ook niet.”

ZELF ZAKKEN KOPEN
ten vast tussen stenen. Adri: “De stenen op
de oevers bewegen mee met het water en zo
raken bepaalde dingen eronder bedolven.”
Wat verder in enkele bosjes zien we plots
veel afval liggen. Het gebruikelijke plastic,
maar ook andere zaken. Een deel van het
vuil ligt wel ver op de oever. “Ik zal uitstappen, want ik wil dit niet laten liggen”, zegt
Jean-Marie en met een flukse beweging
staat hij aan wal. Zijn buit: onder meer een
pennenzak. “Dat begrijp ik niet”, fluistert
Stephanie Demeyer. “Hoe kan je nu je pennenzak hier kwijt raken?”
Wat verder ligt er zelfs een kartonnen doos

Op de grens van Bissegem en Kortrijk is er
minder afval te vinden. Het moment om
Jean-Marie en Adri te vragen waarom ze dit
doen. Jean-Marie: “Ik vaar al van mijn vijftiende en heb tal van competitiesporten gedaan. Al mijn hele leven probeer ik zo weinig mogelijk afval te produceren. Plastic
flessen, bijvoorbeeld, koop ik niet en als er
iets in plastic is gewikkeld, geef ik het af
voor ik naar huis vertrek.”
“Goed vier jaar geleden ben ik dan in mijn
kano gestapt om zwerfvuil op de Leie te
verzamelen. Omdat ik mij tijdens mijn
boottochtjes enorm ergerde aan het afval

vereniging uit Kortrijk, en zo groeide het
idee om met het water van de Leie een
bier te brouwen. Daarvoor wordt samengewerkt met Brouwerij Toye in Marke. “Verwacht je aan een goudblond saisonbier
met een alcoholpercentage van 5,5 procent en met een kruidige hopping”, klinkt
het. Het bier zou vanaf eind september
verkrijgbaar moeten zijn. Wie een leuke
naam weet, kan zijn suggestie mailen naar
marketing@agristo.com.

afvalvat, bestemd voor zuren, tot ontploffing. Wellicht door de hitte. Eén persoon
was op dat moment in het labo aanwezig,
maar raakte niet gewond. “De persoon in
kwestie heeft meteen de veiligheidsprocedure gevolgd”, is te horen bij Kulak.
Foto AXV
Dat houdt onder meer in dat hij meteen
een douche moest nemen.
De brandweer kwam ter plaatse met gespecialiseerd materiaal. De brandweerlieden die
het goedje opkuisten, trokken daarvoor speciale pakken aan. Bij hoge temperaturen als
begin deze week zeker geen pretje. (AXV)

trole. “In een uur was de klus geklaard.
Dan zijn we doorgereden naar Frankrijk,
waar ook een bermbrand was in dezelfde
rijrichting en waar we onze Franse collega’s assistentie boden”, klinkt het. Er zou
ook nog op een derde plaats een kleine
vuurhaard geweest zijn. De brandweer
heeft geen idee over de oorzaak. (EDB)

Alle nieuws over Kortrijk op
www.kw.be/kortrijk

EEN NIEUWE VRAAG VOOR ONS PANEL

Zijn er camera’s nodig?
Burgemeester Vincent Van Quickenborne wil in elke Kortrijkse
wijk een bewakingscamera. Is er volgens jou meer elektronisch
toezicht in het centrum nodig?
AN DEFOORT
Studente verpleegkunde

“In onze buurt neemt iedereen
zijn verantwoordelijkheid op”
“Camerabewaking verhoogt het gevoel van veiligheid.
Alleen moeten we niet paranoïde worden en van Kortrijk geen politiestaat maken. Sensoren die decibels en
passage registreren, ik zie niet in waar dat goed voor
is. Worden spelende kinderen dan binnenkort ook al
een probleem? Ik geloof in de kracht van sociale netwerken. In de buurt waar ik woon, neemt iedereen zijn
verantwoordelijkheid op.”

Adri Van Marcke, Stephanie Van Hauwaert, Stephanie Demeyer en Jean-Marie Galloo tonen
de ‘oogst’ van een avondje op de Leie. (Foto AXV)

dat in en langs deze mooie rivier te zien
was. Afvalzakken kocht ik toen zelf. Tot
iemand me een jaar geleden vertelde over
het project Mooimakers. Dan krijg je als
vrijwilliger logistieke steun, zoals afvalzakken, gratis van Imog.”
Zijn verhaal inspireerde Adri. “Een tijd geleden heb ik Jean-Marie, een buurman,
aangesproken, want ik wilde eens meegaan. Na nog een aantal tochtjes samen heb
ik een goede maand geleden zelf een kano
gekocht en vaak gaan we samen op pad.
Jean-Marie heeft me intussen geleerd om te
varen. Nu ben ik van plan om mezelf in te
schrijven als Mooimaker, met mijn gezin.”

FLES CHAMPAGNE
Na bijna drie uur op de Leie – een korte
pauze in de Nuba-R langs de Leie niet meegerekend – komen we aan in Marke. De
kano’s worden op het droge gezet en dan is
het tijd om de ‘oogst van de dag’ te bekijken, ook al is het al donker. “Het is indrukwekkend en tegelijk degoutant”, reageren

Stephanie Demeyer en Stephanie Van Hauwaert. “Echt chapeau dat jullie dat doen.”
“Ik wou dat ik de afgelopen jaren verbetering had gezien, maar dat is niet zo”, vervolgt Jean-Marie. “De mensen blijven afval
langs de Leie dumpen. Waarom is het voor
velen zo moeilijk om hun afval mee te nemen naar huis als er in de buurt geen vuilnisbak staat? Niet zo lang geleden heb ik op
de oever een lege fles champagne en twee
glazen gevonden...”
Het afval wordt in een grote mand gegooid.
Sorteren zal voor de volgende dag zijn. “Dat
is geen leuk werkje, maar het moet gebeuren”, aldus Adri. Jean-Marie kan hem alleen maar gelijk geven. “Of ik al zaken vond
die echt smerig zijn? Een aantal jaar geleden, toen bepaalde rioleringen nog rechtstreeks in de Leie liepen, vond ik veel
maandverbanden. Dat is nu voorbij. Nu is
gaan varen op zondagmorgen iets speciaals, zal ik maar zeggen. Je kan je niet
voorstellen hoeveel gebruikte condooms er
dan op de oevers rondslingeren.”

JULIEN DEJAEGERE
Leerkracht op rust

“Een mobiele camera lijkt
me ook een goed idee”
“De camera’s die er nu zijn in het centrum vind ik zeker
goed. Wat mij betreft mag er zelfs gerust meer beveiliging zijn. In het Blauwe Poort Park bijvoorbeeld kunnen
we wel een paar camera’s gebruiken. Ook een mobiele
camera lijkt mij een goed idee. Dat wel allemaal op
voorwaarde dat het publiek goed geïnformeerd wordt
over wat er met die informatie zal gebeuren. Wie mag
bijvoorbeeld die beelden bekijken?”

ELLEN DUMORTIER
Functioneel analist bij Tri ICT

“Ik wil wel weten wat de politie
met die informatie doet”
“Voor mij zal dat niets veranderen aan de manier waarop ik naar de stad ga. Ik ga er eigenlijk altijd wel vanuit
dat ik gezien kan worden. Ik doe dan ook geen illegale
dingen. Maar als die camera’s en sensoren kunnen
voorkomen dat een dader van een misdrijf ongestraft
blijft, dan ben ik voorstander. Ik zou dan als bewoner
wel graag geïnformeerd worden over wat de politie
met die informatie doet.”

