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Albert Heijn opent als
eerste zaak in Driespoort
Supermarktketen
Albert Heijn opent
woensdag 15 april als
eerste de deuren van
een winkel in het
nieuwe shoppingcen
ter Driespoort langs de
Gaversesteenweg. De
supermarkt heeft een
oppervlakte van ruim
2.000 vierkante meter.

Shoppingpark met veel aandacht voor architectuur

JOHN DE VLIEGER
DEINZE Nog geen jaar na de
start van de bouwwerken
prijkt op de 2,2 hectare grote
en gesaneerde industriële site
van het vroegere zeemlederbe
drijf Colle, een modern win
kelcomplex.
‘Op dat terrein ontwikkelden
we op een oppervlakte van on
geveer 9.000 vierkante meter
een shoppingpark dat zich niet
alleen door zijn ligging maar
ook door zijn uitstraling, ar
chitectuur en omgevingsele
menten onderscheidt van an
dere winkelcentra’, zegt pro
jectontwikkelaar Hendrik De
Keukeleire van De Kortrijkse
Toren.
‘De hele site wordt met ons
project nieuw leven ingebla
zen. Tegen eind augustus zal
ook Atita, een zaak van papier
waren en school en dooparti
kelen zijn intrek nemen in één
van de winkels. Aan de over
kant, in de residentie Drie
spoort, vestigt zich tegen die
tijd De Speelvogel. Verder zijn
er onderhandelingen met en
kele andere publiekstrekkers.

‘Sedert de nieuwe betaalrege
ling van kracht is en het park
heringericht is, staan we weer
zoals enkele jaren geleden in de
file om ons afval kwijt te gera
ken’, zei één van de bezoekers
door zijn opengedraaid auto
raampje. Een raampje dat hij di
rect daarna weer sloot om de uit
laatgassen buiten te houden.

Machteloos
Het personeel stond er machte
loos bij. Het moet voor de mede
werkers niet gemakkelijk ge

Aangevallen door
vijf man op café
In een café in Wachtebeke
vielen in de nacht van zaterdag
op zondag rake klappen.
Twee mannen uit Zelzate, B.
R. en D.C. , kwamen terug van
een voetbalmatch in Lokeren
en merkten tijdens een cafébe
zoek in Wachtebeke een 48ja
rige man op. Volgens Zelzate
naar D.C. had die man hem op
gelicht bij de betaling van
1.800 euro voor een reis die la
ter geannuleerd bleek te zijn.
Toen D.C. het café binnen
kwam, werd hij aangevallen
door vijf mannen en moest
voor verzorging naar een zie
kenhuis worden gebracht. Ook
B. R. deelde in de klappen.
De politie kwam ter plaatse.
Door D.C. werd klacht inge
diend voor oplichting en sla
gen. (zvd)
SINTLAUREINS

Spaaractie ‘roste
centjes’ verlengd
Projectontwikkelaar Hendrik De Keukeleire, zijn
echtgenote en de verantwoordelijke van Albert
Heijn voor de zaak die woensdag opent. Foto: jdv
Op de eerste verdieping stellen
een ruimte van 300 vierkante
meter met terras ter beschik
king voor een geïnteresseerde
horecauitbater.’

Fietsstallingen

De Kortrijkse Toren
blaast oude
industriële site
nieuw leven in

‘Aan de centrale oprit komt in
mei een postpakautomaat van
Bpost. Dat is een soort post
kantoor waar je pakjes kan op
halen en versturen. Klanten
die met de auto komen, kun
nen terecht op een parking
waar plaats is voor 300 voer
tuigen. We moedigen het shop
pen met de fiets aan en naast
120 fietsstallingen voorzien

we in twaalf aparte en extra
ruimtes voor bakfietsen. Elek
trische auto's kunnen worden
opgeladen aan één van de vier
oplaadpalen.’
‘Van bij de start hebben op
teerden we voor een bijzonde
re architectuur. Specifieke
elementen zijn de geveldelen
die opgebouwd zijn met beton

en glaspartijen die over de vol
ledige hoogte prijken. Het met
selwerk is uitgevoerd met
bakstenen van de Franse
steenbakker Briqueterie La
mour. Het ontwerp is mee be
paald door leerlingen Beroeps
bouw van het VTI in Deinze.’
‘Bijzonder veel aandacht is
verder besteed aan de omge
vingswerken van Driespoort
Shopping’, zegt Philippe Ver
meulen van het architectenbu
reau Avalon L+E. ‘We zorgen
ervoor dat de bezoekers vlot
de site op en af kunnen. De
verlichting en vooral het groen
zijn optimaal zodat iedereen
comfortabel kan winkelen. ’

Wrevel om lang aanschuiven aan containerpark
DEINZE Veel morrende
bezoekers zaterdagvoor
middag op het container
park aan de Europalaan in
Petegem. Aanleiding waren
de lange files met wachten
de auto‘s.

WACHTEBEKE/ZELZATE

weest zijn om alle klachten over
de lange wachttijden op te van
gen. Bijzonder boos waren diege
nen die én grof huisvuil én
groenafval wilden afleveren. Zij
moesten tot drie keer toe hun
identiteitskaart in de automaten
steken om het containerpark te
verlaten.
‘Vooral het invoegen van het
achteraan gelegen gedeelte voor
grof afval naar de plaats waar het
groenafval kan worden achterge
laten, loopt sedert de herinrich
ting fout’, zegt gewezen schepen
en huidig gemeenteraadslid An
dré Claeys (Wakker Deinze) die
ook in de file stond. ‘Diegenen
die aanvoeren vinden immers
geen plaats aangezien de ande
ren niet tijdig het park kunnen
verlaten.’
Mensen die zaterdag dringend
ergens naartoe moesten, waren

is heringericht. Velen vonden
het zaterdag ook nog eens heel
gevaarlijk toen plots een bulldo
zer zich een weg moest banen
tussen de rijen wachtende auto‘s.
Bevoegd schepen Bruno Dhae
nens verblijft momenteel in het
buitenland en kon niet reageren.
(jdv)

De nieuwe regeling op het
containerpark zorgde bij wach
tenden voor ongenoegen. Foto: jdv
eraan voor hun moeite. Pas na
een uur of meer wachten, kon
den ze hun afval kwijt. Anderen
bleven geduldig maar vroegen
zich toch af waarom een goed
draaiend containerpark nu plots

De spaaractie van roste
centjes van 1, 2 en 5 eurocent,
die tussen 15 januari en 15 fe
bruari liep in enkele Sentse
winkels en horecazaken ten
voordele van Kom op Tegen
Kanker, wordt verlengd. ‘De
spaaractie leverde in een
maand tijd 701,34 euro’ zegt
schepen Claudine Bonamie
(Samen). ‘Een dermate mooi
resultaat, dat we de actie la
ten doorlopen tot eind sep
tember.’ Op de inzamelpun
ten werden onder andere
spaarvarkens gezet voorzien
van een Kom op tegen Kan
kersticker. Handelszaken die
nog mee op de kar willen
springen om ‘rostjes’ in te za
melen, kunnen contact opne
men met schepen Bonamie
op 048689.99.15. (emt)
EVERGEM

Fietsdagtocht naar
Leiestreek vroeger
De fietsdagtocht naar de Leie
streek, die voorzien was voor
30 april, wordt verplaatst naar
16 april. De gangmakers van
Evergem Sport! vzw die de
fietsritten uitstippelen, zijn ac
tieve vrijwilligers die ook mee
helpen bij de organisatie van
de EvergemEkiden op 1 mei.
(cte)

