Imog persberichten

januari - februari 2020

www.imog.be

imo

KORT
Speed- en cannabisverkoper staat
samen met leveranciers terecht

4.000 stuks namaak
in beslag genomen

Veel schade bij
ongeval langs E1

KORTRIJK Een 44-jarige man uit Kortrijk

KORTRIJK Op 10 oktober 2019 voerden de

KORTRIJK Een witte SUV met Fran

politiezone Vlas en de cel Namaak van de
FOD Economie een controleactie uit bij een
winkel in het centrum van Kortrijk. De winkel werd toen verzegeld omdat er namaakartikelen aangetroffen werden. Op woensdag 29 januari kwamen politie en inspectie
opnieuw ter plaatse om alle in beslag genomen namaakartikelen te inventariseren en
op te laden. In totaal werden 4.000 stuks
namaak geteld. Het gaat deels over handtassen, broekriemen, gsm-accessoires...
maar in hoofdzaak over herenhemden. De
uitbater was niet aan zijn proefstuk toe. Zijn
winkel is weer vrijgegeven.

merplaat reed rond 10 uur op de E
richting van de Franse grens. Ter
van de wisselaar met de E403 liep
grondig mis. Om een nog onbeke
den week de bestuurder, een vee
van zijn rijva
reed hij op d
res die de E
wisselaar sc
De schade i
lijk, maar de
kwam er me
verwondinge
Lees meer o

Johan V.D. bleef ontkennen dat hij als
opdrachtgever fungeerde.
Hij vroeg de rechter enkel de periode van
9 maanden die hij al in voorhechtenis zit als
effectieve celstraf uit te spreken. Volgens
zijn advocaat is er geen 72 kilogram speed
verkocht en ligt de opbrengst dus een pak
lager dan de 326.000 euro die het openbaar ministerie berekende. Pierre P. kwam
na 4,5 maanden al vrij en vroeg hetzelfde
te doen. Johan V.D. zit ook nog altijd in de
cel maar bleef ontkennen. Niet hij maar
Pierre P. is volgens hem de grote leverancier. Vonnis op 18 februari. (LSi)
Lees meer op KW.be

SCHELLE/
HEMIKSEM

Gemeenten denken
na over gezamenlijk
recyclagepark

UITBREIDING HEULS RECYCLAGEPARK DOORN IN HET

foto CLL

riskeert samen met zijn twee Antwerpse
leveranciers celstraffen tot 37 maanden
voor de verkoop van kilo’s speed en cannabis. De openbare aanklager vroeg de
rechter in Kortrijk zo’n 425.000 euro drugsgeld verbeurd te verklaren.
Op 5 mei 2019 kon Radovan V. (44) in zijn
verblijfplaats in de Recolettenstraat in Kortrijk samen met leveranciers Pierre P. (54) uit
Antwerpen en Johan V.D. (44) uit Mortsel
opgepakt worden. Er was net 1,5 kilogram
drugs geleverd. P. gaf toe dat hij al negen
keer in opdracht van Johan V.D. naar Kortrijk was gereden om drugs te leveren.

De gemeentebesturen van Schelle en Hemiksem denken erover
termijn
O na
O om
G op
VA
N B een
U UintergeRTBEWONER
meentelijk containerpark op te
richten. Alleen lijkt geen enkele
locatie in beide gemeenten daarvoor geschikt.

“De verkeersveiligheid komt
KORTRIJK/HEULE Buurtbewoners en veel andere Heulenaars in en
buiten het centrum zijn bezorgd over de uitbreiding van het recyclagepark aan de Lage Dreef. Volgens het bestaande BPA zou de
geplande vergroting daar zelfs niet kunnen. Een gedeelte is ingekleurd als woonzone en niet als gebied voor een recyclagepark.
Daarnaast maken buurtbewoners bezwaren over lawaaihinder, verkeersinfarcten en inkijk. Er is intussen een bezwaarschrift ingediend.
DOOR CARLO HERPOEL
Vanaf september sluiten de Kortrijkse reyclageparken in de Maandagweg en de Karel
de Goedelaan. In de plaats zullen Kortrijkzanen terecht kunnen op de site Imog in
Harelbeke, terwijl het Heulse park 20 procent groter wordt. Dat laatste zien buurtbewoners niet zitten. Zo heeft buurtbewoner
Vincent Cannaert van de beenhouwerij uit
de Zeger van Heulestraat na inzage van de
plannen al een bezwaarschrift ingediend
bij de stadsdiensten. “Er staan zaken in het
dossier die niet zomaar kunnen”, zegt hij.
“De uitbreidingszone van het recyclagepark valt onder BPA nr. 88 Stijn Streuvelslaan Oost en is bekend als zone voor wonen, menging halfopen en open bebouwing. Dit is een woonzone gelegen aan de
Antoon Van Liedekerkeweg en de Lage
Dreef, aansluitend op het BPA nr. 66 waar
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zou plots een andere functie krijgen en dat

De oprichting van een intergemeentelijk containerpark staat in
het beleidsplan van het gemeentekan niet in een handomdraai.”
bestuur van Schelle. «We zijn ervan
De buurtbewoners vragen zich af of er geen
overtuigd dat zo’n intergemeentewijziging van het RUP (ruimtelijk uitvoelijk containerpark
ringsplan, red.) nodig is. “Men
houdt geen heel wat voordelen zal
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legd. Alleen is de zoektocht naar
een geschikte locatie nog volop lopende.» Hemiksems burgemeester
Luc Bouckaert (CD&V) geeft toe
dat er al geruime tijd over de piste
wordt nagedacht. «Alleen brengt
zo’n containerpark veel verkeer
met zich mee en hebben we nood
aan een goede locatie om dat in te
plannen. In Hemiksem hebben we
volgens mij zo’n locatie niet. Het
VINCENT CANNAERT
idee van een intergemeentelijke
containerpark moet zeker bestudeerd worden, maar concreet zijn
Enkele bewoners van de Zeger
van Heulede plannen
dus nog niet. Ik denk
straat vinden ook dat hun
privacy
in er
het
niet
dat het
deze legislatuur van
gedrang komt door de zal
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_________

“Een recyclagepark
van die grootte
hoort niet thuis in
een woongebied”
_________

Vincent Cannaert op het terrein waar het huidige
recyclagepark voorzien wordt: hiervoor moeten
alle bomen en struiken verdwijnen. (foto NOM)

vanuit het recyclagepark. Het huidige
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“Verkeerd om in Kortrijk geen recyclagepark te hebben”
Heulenaar en oppositieraadslid Matti Vandemaele (Groen) zit met heel wat vragen.
“De weg naar het recyclagepark in Heule
via de R8 is een utopische gedachte. Men
gaat, indien men de Ring neemt – wat ik
durf te betwijfelen – de afrit Heule nemen.
Dan moet het verkeer door het centrum.
Het is er nu al aanschuiven op piekmomenten. Wat als er 20 procent meer verkeer
door het centrum rijdt?” vraagt het Groenraadslid zich af. “Geen recyclagepark meer
in Kortrijk is een verkeerde beslissing. Er
zijn plaatsen genoeg om er een op te trekken, zoals bijvoorbeeld op de site-Van
Marcke, die men nog moet ontwikkelen.
Bron : Krant van West-Vlaanderen - 7 februari 2020

Daar is plaats genoeg en het ligt op amper
500 meter van het huidige park in de Graaf
Karel de Goedelaan. Goed voor de Kortrijkzanen en daar is de verkeershinder nihil.”
Het oppositieraadslid vindt het te gek dat
het stadsbestuur eerst beslissingen neemt
en pas daarna de buren informeert: “Het
huidige bestuur is voor inspraak van de
bevolking, maar in dit geval is die nog maar
eens zoek. Iedereen staat hier voor voldongen feiten.”
Schepen van Afvalbeleid Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) is eerder karig in
haar reactie. Toch wil zij enkele nuances
aanbrengen. “We werken nu intergemeen-

KONTICH

Inwoners mogen
vertellen hoe zij
graag willen wonen

gen we onze inwoners aan om ons
via de test informatie te geven over
hoe zij graag willen wonen: wat
vinden ze belangrijk en wat niet?»,
zegt schepen van Welzijn Cindy
Vanbaeden (N-VA). «Met de infor-

Bron : Het Laatste Nieuws online - 24 januari 2020

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 24 januari 2020

aan bij een inval in een handelszaak in het centrum van de stad.
Alles bleek namaak. De uitbater
was niet aan zijn proefstuk toe.
Het moet zijn dat er met namaakproducten flink wat geld te verdienen is, want ondanks het feit dat

Dat was niet zo slim, want door
rijbewijs.
(vkk) de man in het
zijn
verleden werd
oog gehouden door de politie.Die
keek
dan ook niet verrast op, toen
KORTRIJK
op 10 oktober een inspectie
plaatsvond in samenwerking met
de Cel Namaak van de FOD Economie. De winkel bulkte van de na-

Poging tot
diefstal in woning

Het gaat om producten die merknamen dragen als Prada, Louis
Vuitton, Hermes ... Op de herenhemden prijkt het merk 7 Camicie.
Echte hemden van dat merk halen
in de handel makkelijk 125 euro
per stuk. De handelszaak is inmiddels weer vrijgegeven. (VHS)

Dieven probeerden binnen te
dringen in een woning in de
Herbruikbare bekers
verplicht vanaf
2020,De
evenementenloket leent uit
Dronkaertstraat
in Menen.
daders slaagden daar niet in.
Organisatoren van evenemenEr zijn praamsporen gevonden
ten – van schoolfeesten tot grote
festivals – zijn vanaf 2020 verop de toegangsdeur. (vkk)
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hetHoorn
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ding voor
professionele
schoonmaak door maatwerkbedrijf De
Waak. Die bedraagt 0,075 euro
per beker. De firma Remmerie levert de bekers en haalt die ook
op. Wie meer dan 5.000 bekers
nodig heeft, tekent op het raamcontract van de stad in, door een
bestelling bij Cup Concept Belgium te plaatsen.
Op het event moét een waarborg
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Ze10
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Bron : Het Laatste Nieuws - 4 februari 2020
bedoeling van ons stadsbestuur”, zegt Kortrijks gemeenteraadsvoorzitter Wouter Allijns (Team Burgemeester).

DEERLIJK

Raadslid vraagt
‘parkeer- en
zorgsticker’ in te voeren
Tijdens de gemeenteraad van
Deerlijk heeft gemeenteraadslid Sophie Mespreuve (onafhankelijk) het voorstel gedaan
om in Deerlijk een ‘parkeer- en
zorgsticker’ in te voeren. “Met
die sticker kunnen bewoners laten weten dat zorgverleners
Schepenen
Bert
Herrewyn
even voor de
garage
of op (sp.a)
de op-en Kelly Detavernier (N-VA),
Foto stad Kortrijk
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organiseren.»
Ook om
soms helemaal
geen plaats
schepen
van Klimaat
Bert Herrereglementair
te parkeren.
Daarom is het zeker noodzakelijk dat
zo’n sticker wordt ingevoerd in
Deerlijk, zoals al in een aantal
andere steden en gemeenten
wordt gedaan.” De meerderheid
beloofde om het voorstel verder
te onderzoeken. (eva)

Verenigingen verplicht om
herbruikbare bekers te gebruiken
KORTRIJK

Kortrijkse verenigingen worden verplicht herbruikbare
bekers te gebruiken in Kortrijk. De stad biedt die nu aan
via het evenementenloket.
Alle organisatoren van evenementen, van schoolfeesten tot
grote festivals, zijn in Kortrijk
vanaf nu verplicht om deze duurzaam te organiseren. Daarom
kunnen ze herbruikbare bekers
ontlenen via het evenementenloket. Ben je een Kortrijkse organisatie en heb je minder dan 5.000
bekers nodig voor je activiteit op
Kortrijks grondgebied, dan kan je
herbruikbare bekers gratis ontlenen. Je betaalt enkel de vergoeBron : Het Nieuwsblad - 10 februari 2020

ding voor de professionele reiniging (0,075 euro per beker).
“Dankzij deze maatregel vermijden we een gigantische berg plastic bekers”, zegt schepen van klimaat Bert Herrewyn (SP.A). “Onze
CO2-uitstoot
daalt
daarenboven door minder afvaltransport en -verbranding.”
Om duurzaam te werk te gaan
kocht de stad vorig jaar 25.000
herbruikbare bekers aan. Die
werden onder meer getest tijdens
Sinksen. Organisaties van meer
dan 5.000 bekers kunnen ook intekenen op een raamcontract dat
de stad onderhandelde.
Vorig jaar adviseerde het Kortrijkse evenementenloket 1.475
evenementen. (vkk)

Bron : Imog Facebook campagne waaivuil - 21 januari en 9 februari 2020

Bron : Imog website campagne waaivuil - 9 februari 2020

Bron : VIL infoblad - februari 2020
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Bezoekers wachten netjes op hun startuur. Foto VDS
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SABINE VAN DAMME
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Nog tot 1 april wordt grofvuil gratis aan
huis opgehaald, maar daarna mag het
niet meer, van OVAM (Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij). Vanaf
dan zal je moeten betalen als je je grofvuil aan huis laat ophalen. Ook als het
mobiel recyclagepark deze zomer
wordt ingevoerd, zal grofvuil daar betalend zijn. «Het is met gezonde tegenzin
dat we die regel invoeren, maar we zijn
wettelijk verplicht», zegt bevoegd schepen Bram Van Braeckevelt. «Wij vinden
het verplicht betalend maken van grofvuil niet evident in een grootstedelijke
context, waar sluikstort nog steeds een
probleem is.»
Toch heeft de gouverneur het nieuwe
Gentse reglement rond de betaling van
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en zaterdagavond open tot 23
uur. Voor die latere uren zijn
nog niet zoveel tickets verkocht. Tickets kosten 25 euro.
Een ticket aan de balie kopen
kan ook, maar dat kost dan 28
euro. De tentoonstelling loopt
nog tot 30 april. (VDS)

«We zijn er technisch niet klaar voor»

e

-

er een groep van maximum
100 personen binnen. Een gemiddeld bezoek aan het MSK
duurt anderhalf uur.
Heel wat bezoekers trokken na
het museum ook nog richting
centrum. In de Sint-Baafskathedraal staat immers ook nog

STAD HOOPT OP UITSTEL VOOR BETALEND MAKEN VAN GROFVUIL IN RECYCLAGEPARKEN

De ophaling van het
grofvuil wordt vanaf 1
april betalend, maar op
de recyclageparken wilde Gent pas in 2022 het
grofvuil betalend maken. Daarover is er nu
discussie met OVAM. Zij
eisen dat ook in recyclageparken al dit jaar een
betaalregeling wordt ingevoerd. « We zijn er
technisch niet klaar
voor», zegt schepen
Bram Van Braeckevelt.

al

‘OMG Van Eyck was here’. Er
wordt al maanden mee om
onze oren geslagen, en zaterdag was het eindelijk zover. De
tentoonstelling in het MSK is
geopend, en ook de Van Eyckshop onder het Belfort is open.

OVAM wil dat het grofvuil op recyclageparken nu al betalend wordt, en niet in 2022, zoals Gent wil doen. Foto De Bock
het grofvuil geschorst, en dat op vraag
van OVAM. «Dat komt omdat we het inzamelen van grofvuil op de recyclageparken pas vanaf 2022 betalend willen
maken», legt Van Braeckevelt uit. «Maar
volgens OVAM moet dat ook al dit jaar.
Alleen, we kunnen dat technisch helemaal niet. Nu mag elke Gentenaar 12
keer per jaar gratis naar het recyclagepark. Om ervoor te zorgen dat specifiek
het grofvuil daar tegen betaling kan
worden afgeleverd, zijn heel wat technische ingrepen nodig. We hebben het
geld daarvoor klaar, maar dat is niet op
5 minuten geregeld, natuurlijk. Het gaat
trouwens enkel om grofvuil, voor al het
andere afval kan de Gentenaar nog

steeds 12 keer per jaar gratis op het recyclagepark terecht.»

Overleg
Intussen kwam er een overleg met
OVAM, Ivago, de stad Gent en de gemeente Destelbergen, die met hetzelfde
probleem kampt. Er werd uitgelegd dat
het uitstel van betaling op recyclageparken niet principieel is, maar puur technisch. «Het was een goed gesprek», zegt
Van Braeckevelt. «OVAM bekijkt nu in
welke mate onze argumenten valabel
zijn en hoe we een mogelijke afspraak
hierover formeel kunnen maken. Ik
hoop, en ga ervan uit, dat dit lukt. We
willen tenslotte allemaal hetzelfde: een

proper Gent.»
De stad wil de volledige recyclageparken herinrichten, niet enkel met weegschalen voor grofvuil. «We willen de afvalstromen zuiverder. Daarom zal er
meer personeel komen in de parken,
om te helpen waar nodig en om toezicht
te houden. Een houten deur met een
raam in mag niet meer bij het glas terechtkomen, om maar iets te zeggen.»
Van Braeckevelt zegt geen extra inkomsten te verwachten door het betalend
grofvuil. «Ik ga ervan uit dat afval globaal gezien niet meer gaat kosten. Hoe
laagdrempeliger een recyclagepark is,
hoe kleiner de kans op sluikstorten.
Want dat blijft een probleem in Gent.»

Bron : Het Laatste Nieuws - 3 februari 2020

WETTEREN
Ruim 300 supporters, 16 goals en
2.000 euro voor goed doel in
voetbalderby van Wetterse cafés
In Sporthal De Warande in Wetteren daagden zaterdagavond ruim 300 supporters op voor ‘Dé voetbalderby’ van de Wetterse caféploegen tussen De Beurs en
Den Eeminck. De match leverde 16 doelpunten en vooral
2.000 euro op voor het G-Voetbal. De Beurs, die de partij
verloor, heeft al een terugmatch aangekondigd in 2021.
Cafébazen Mattias en Steven daagden elkaar uit voor
een sportief onderonsje om voor eens en altijd uit te maken welke klanten het best uit de voeten kunnen. In De
Warande daagden zo’n 300 supporterende klanten op.
«Meer dan op een thuismatch van ons eigen RFC Wetteren», lacht RFC-voorzitter Walter De Craecker.
Het resultaat was een match op het scherp van de snee
waarbij elke ploeg haar beste klanten in de strijd gooide.
Ongeacht of ze konden voetballen of niet. Bij de rust
stond De Beurs al met forfaitcijfers in het krijt. Maar de
gemengde ploeg van Mattias herpakte zich en kwam
tot 6-3 terug in een hoogstaande pot voetbal met laaghangende bierbuikjes. Uiteindelijk verloor De Beurs met
11-5. Maar er komt een revanchematch. Het uiteindelijke doel was geld inzamelen voor het G-Voetbal voor
mensen met een beperking. Met de verkoop van steunkaarten, sponsors en de wedstrijdbal en de verkoop van
hotdogs tijdens de match werd 2.000 euro opgehaald.

GENT

Mariette Bouverne - 111 jaar en 38 dagen - is oudste levende Belg

Na het overlijden van Elisabeth De
Proost op 25 januari, is de Gentse
Mariette Bouverne nu officieel de
oudste levende Belg. Bouverne
werd op kerstdag 111 jaar. Ze verblijft in het woonzorgcentrum Zilversterre. Haar voorgangster, Elisabeth De Proost, werd net geen
112. De oudste mannelijk Belg is

momenteel de Waal Sylvain Vallée.
Hij is ‘slechts’ 107. Het is niet de
eerste keer dat een Gentse de oudste Belg is. Tot eind 2017 hadden
we Fernande De Raeve, die ook 111
werd, tot april 2015 was dat Anna
De Guchtenaere, die net geen 111
werd. En nu is Mariette Bouverne
dus de oudste levende Belg. Sinds

Mariette Bouverne in de zomer van 2019. Ze woont samen met

januari 2019 was ze al de oudste
Gentse. Ze werd geboren in de
Gentse Dampoortwijk. Haar lagere school volgde ze in het Frans.
Mariette werd secretaresse en
ging bij een notaris werken. Haar
huwelijk met Albertus Dekens
bleef kinderloos, en Mariette is al
weduwe sinds 1960. Tot haar 95ste
woonde ze alleen, op een appartement in de buurt van de Blaarmeersen. Daarna verhuisde ze
naar WZC Zilversterre.
Mariette is erg op haar privacy gesteld. Op haar 111de verjaardag op
kerstdag 2019 wilde ze niet in de
krant. Ze bleef heel lang erg gezond. Lezen was haar favoriete bezigheid, en tot haar 108ste bezocht
ze nog musea. Ze was toen nog
steeds geabonneerd op National
Geographic en Paris Match. Na
haar 100ste startte ze een nieuwe
hobby, boetseren. Net voor haar
109de verjaardag brak ze een ruggenwervel, maar dat herstelde
quasi volledig. Voor de rest is van
haar geweten dat katten haar lievelingsdieren zijn en dat ze ouder

