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Cannabistelende broers: «Als je Eigen Kweek ziet, krijg je lumineuze ideeën»
EEKLO
DecannabistelendebroersEtienneen
WillyB.uitEeklozijngisterenvoorhet
hof vanberoep inGentverschenen.Ze
haaldenhun inspiratiebijhetprogram-
maEigenKweek,werdenbetraptenver-
oordeeld toteenwerkstraf vanvijftien
dagen. «Endandurvenzenog inberoep
gaan, zemogenblij zijndat zegeen jaren
gevangenisstraf kregen»,klonkhetbij
deprocureur.

Gouverneur Jan Briers trekt zich lot van Zelzaatse volkswijk aan

«Klein Rusland moet toekomst kennen»
ZELZATE

NaeenbriefnaarVlaamsminister
van Wonen Liesbeth Homans
(N-VA)schrevendeinwonersvan
Klein Rusland vorige week ook
provinciegouverneur Jan Briers
aan.Deinwonerseisenduidelijk-
heid over de toekomst van hun
wijk.Recentontstonderheelwat
opschuddingnadatbekendraak-
te dat dewijkmogelijkmoet ver-
dwijnen voor de aanleg van een
nieuwe tunnel onder het kanaal
Gent-Terneuzen. De wijk ligt pal
op het tracé en in waardevol ha-
vengebied.

Gecoördineerde aanpak
Provinciegouverneur Jan Briers
erkent de problemen en liet gis-
terenwetendewijkenzijnbewo-
ners niet aan hun lot over te wil-

len laten. «Deblijvendeonduide-
lijkheid en onzekerheid voor de
bewoners, vraagt een dringende
gecoördineerde aanpak», weet
Briers.Daaromstarthij inhet ka-
der van zijn voorzitterschap van
Project Gentse Kanaalzone en op
vraag van de Vlaamse regering,
een onderzoek naar opties voor
de toekomst.

Samenspraak
«Ditonderzoekkomteruiteraard
in samenspraak met de betrok-
kenpartijen:degemeente,deso-
ciale huisvestingsmaatschappij,
maar in eerste instantiede inwo-
ners», gaat Briers verder. «Ik ken
deleefbaarheidsproblemenwaar
de wijk mee kampt. De wijk ligt
geïsoleerdopeeneilandje tussen

deE34,deR4-west,hetkanaal en
omringende bedrijventerreinen.
Er wordt veel en regelmatig over
de heropwaardering gesproken,
maar op het terrein gebeurt er
weinig. De situatie gaat ziender-
ogen achteruit en wordt stilaan
uitzichtloos. Een groot deel van
dewoningen is in slechte staat of
staat leeg. De eventuele erfgoed-

waarde van de wijk bemoeilijkt
deverbeteringof vervangingvan
huizen. Een nieuw perspectief
voor de wijk kan bovendien niet
los gezien worden van de grote
infrastructuren rond de wijk. De
tunnel onder het kanaal is daar
één van. Op al die vragen moet
een antwoord komen. Klein Rus-
landverdientzijneigentoekomst

tekennen.»
Briers voegtmeteen ook de daad
bij het woord en kondigde giste-
ren aan een informatieavond te
organiseren voor de bewoners.
Die zal plaatsvinden op woens-
dag7oktoberom19.30uur inhet
gemeentehuis van Zelzate. Daar
wil de gouverneur onder andere
zijnplanvanaanpak toelichten.

AchielMechelinck,MaureenTollenaere enMarinaVanHout schreven een brief naar gouverneur
JanBriers ommeer duidelijkheid te vragen over de toekomst vanhunwijkKleinRusland. Foto KVZ

Provinciegouverneur Jan Briers wil zich
ontfermen over de toekomst van de Zel-
zaatse volkswijk Klein Rusland. De wijk
kampt momenteel met heel wat proble-
men en dreigt zelfs te moeten verdwij-
nen voor de uitbreiding van de Gentse
haven. Briers wil samen met de inwo-
ners duidelijkheid scheppen.
KRISTOF VEREECKE

LOVENDEGEM

Fietstunnel onder
N9 tegen 2020
Na2020moetdeN9tussenGent
en Lovendegem veiliger zijn
voor fietsers. Daarvoor komt er
inGentvoordefietserseentun-
nel onder de gewestweg. «De
tunnelkomttussendeGhislain-
brug enhet blauwebrugje over
deBrugseVaart», legt Sylvie Sy-
ryn van de Administratie We-
gen enVerkeer uit. Fietsers zul-
lenhetgrootstedeelvanhettra-
ject langs de N9 dan langs de
huizenrij fietsen en niet langer
langshetwater zoals nuhet ge-
val is. «Hetgaatomeen fietspad
in beide richtingen zodat fiet-
sers de N9 niet hoeven over te
steken.» Langs de N9 is boven-
dien een parallelweg gepland
om auto’s die naar de winkels
rijden, tescheidenvanhetdoor-
gaand verkeer. Daarvoor zijn
wel nog enkele onteigeningen
nodig. Het fietspad zou starten
ter hoogte van de op- en afrit
vandeR4. In juni kwamdaarde
15-jarige Vic Tack uit Lovende-
gem nog om het leven toen hij
bij het overstekenmet zijn fiets
werd aangereden door een
auto.Voordeonteigeningenre-
kentWegen en Verkeer op drie
jaar,dewerkenzelf zoudenbin-
nenvijf jaar starten. (GRG)

URSEL

Groen vraagt
verkeerslichten
op Eekloseweg
Groen Knesselare-Ursel pleit
voorverkeerslichtenvoorvoet-
gangersopdeEekloseweginUr-
sel. Het doorgaand verkeer van
Aalter naar Eeklo rijdt op de
Eekloseweg dwars door het
dorp van Ursel. «Oversteken
blijft gevaarlijk voor voetgan-
gers en fietsers», zegt Peter Van
Wonterghem(Groen).«Daarom
vragen wij om handbediende
voetgangerslichten te plaatsen
ter hoogte van het zebrapad
Scheve Zeven. Dat garandeert
eenveiligeoversteekplaatsvoor
de vele schoolkinderen die da-
gelijks de wegmoeten kruisen.
Ookvoorhettoenemendaantal
bewonersvandewijkOnderda-
le die naar het centrumwillen,
is dit eenoplossing.»
Demeerderheid is het voorstel
nietongenegen,maarneemtnu
geenbeslissing. «Volgendvoor-
jaar wordt het wegdek van de
Middelweg en een stuk van de
Eekloseweg vernieuwd», zegt
burgemeester Erné De Blaere
(Groep9910).«Tezelfdertijdzul-
len we de hele verkeersproble-
matiekbekijken.Devoorgestel-
deoversteekkandaarmogelijks
deel vanuitmaken.» (JSA)

DEINZE

Molders Schoenen
in Driespoort
In februari volgend jaar opent
Molders Schoenen en Mode in
Driespoort Shopping in Deinze
een winkel. Na Albert Heijn,
Atita Papierwaren, de Speelvo-
gel,ActionenGrandCaféDries-
poort is het de zesde handels-
zaak in hetwinkelcentrum aan
de Gaversesteenweg. Het fami-
liebedrijf Molders heeft al der-
tig jaar eenwinkel in Sint-Pau-
wels. In Deinze openen ze nu
een tweedevestiging. (GRG)

ZOMERGEM
Wissel inOCMW
Werner Bruggeman neemt ont-
slag uit de OCMW-raad van Zo-
mergem.OpenVldmoetvooreen
opvolger zorgen en dat wordt
Hendrik Stul. Het ontslag van
Bruggeman gaat in vanaf 1 okto-
ber. Stul zal hem opvolgen nadat
hijdeeedafgelegdheeftindehan-
den van de voorzitter van de ge-
meenteraad. (JSA)

ZULTE
Autobelandt ingracht
Langs de Drogenboomstraat in
Zulte is zondagnacht rond half
tweeeen29-jarigevrouwuitGent
met haar wagen in de gracht ge-
sukkeld. De brandweer moest
haaruithaarhachelijkepositiebe-
vrijden. Ze liep slechts lichte ver-
wondingenop. (LSI)

BurgemeesterKoenLoete verwelkomt chefMarioGhariano
en zijn vrouwManel. Vooraan staatmaître Luca. Foto JSA

Eindelijk Italiaans restaurant in centrumstad
Eeklo moet al jaren zowat de
enige provinciestad van Vlaan-
deren zijn zonder Italiaans res-
taurant. Daar komt nu met
L’Artiglio langsdeGentsesteen-
weg (N9)verandering in.

EEKLO

Mario Ghariano en zijn team ko-
menuitGent,maar startengraag
inEeklo. «Ik zoekal drie jaarnaar
eengoedpandommijneigenres-
taurant tebeginnen», zegtMario.
«Toen ik hoorde dat dit hier leeg

stondlangsdeN9,hebiknietge-
twijfeld.Wegaanvoordebrede
Italiaansekeuken,met gegrilde
vis als specialiteit. Eeklo is een
kleine, maar mooie stad. De
mensen zijn er vriendelijk, dus
wevoelenonsmeteen thuis.»
Burgemeester Koen Loete
(CD&V+) iseenechteItalofielen
zoektalvijf jaar inallekokscho-
lennaarmensendie in zijn stad
een Italiaans restaurant willen
openen. «Niet gemakkelijk om-
dat jonge mensen die investe-
ringnietaltijdaankunnen», zegt
Loete. «Een centrumstad als
Eeklo moet echt wel een Ita-
liaansrestauranthebbenendat
is nu eindelijk een feit. Toen ik
dertig jaargeledenmethetCol-
lege op Rome-reis ging, is mijn
liefde voor Italië ontstaan. Elk
hoekje vanhet land kanmij be-
koren,maarVenetiëblijfthetal-
lermooiste.»
L’Artiglio is open van dinsdag
tot en met zondag, ’s avonds
zelfs tot22.45uur. (JSA)

EendierenartsuitZulte, die zijn
praktijkheeft inWaregem, ris-
keert eenvoorwaardelijkecel-
straf vanviermaandeneneen
boetevan1.200eurovoorhetbe-
zit vankinderporno. «Ikkreeg
diebeeldenperongelukbinnen
enhebzemeteengewist», verde-
digdeY.D. (48) zich.

De zaak kwam in januari vorig
jaar aanhet licht, nadat eenmin-
derjarige een klacht indiende te-
gendeZultenaarwegensaanran-
dingvandeeerbaarheid.«Daarna

is de computer van de man tij-
dens een huiszoeking in beslag
genomen», aldus de procureur.
«Daaropzijnenkeletientallenfo-
to’sgevondenmetpornografisch
materiaal vanminderjarigen.»
Dedierenartsbekentdathijdefo-
to’s heeft gezien, maar meteen
gewist heeft. «Ik zat toen in een
moeilijkeperiodeinmijnrelatie»,
verklaarde D. «Daardoor heb ik
inderdaad verschillende keren
naar pornosites gesurft. Ik heb
nooit naar kinderporno gezocht,
maar als je op zo’n sites zit, krijg

jeongewildookzakenbinnendie
je nietwil zien. Toendie foto’s op
mijn scherm verschenen, heb ik
ze meteen gewist. Ondertussen
heb ik een nieuwe relatie. Ik be-
grijp niet wat mij toen bezielde
omnaarpornosites te surfen.»
Het onderzoeksteam had een
speciaal computerprogramma
nodig om de foto’s te vinden. De
advocaat vroeg een vrijspraak,
maar het Openbaar Ministerie
wou dat niet omdat het om ern-
stige feitengaat.Vonnisop13ok-
tober. (AHK)

ZULTE/WAREGEM

DIERENARTS RISKEERT CELSTRAF VOOR BEZIT KINDERPORNO

Oppositie pleit voor extra opvang
Groen Aalter roept de meerder-
heidspartijen CD&V en N-VA op
om morgenavond tijdens de
OCMW-raad te stemmenvoorde
opvang van extra vluchtelingen
indegemeente.
Binnendemeerderheidisertwij-
fel of er naast de drie bestaande
plaatsen nog drie plaatsen bij
gecreëerdmoetenworden. «Hier
mag niet over getwijfeld wor-
den», zegtOCMW-raadslidGerda
Rijsselaere (Groen). «Hetbestuur
moet zijn verantwoordelijkheid
opnemen.Wijpleitenvoordeop-
richting van een bijkomend op-

vanginitiatief, dus moet het
OCMW op zoek naar minstens
één extra woning. Ook een sa-
menwerking met de Broeders
van Liefde in Maria-Aalter kan
onderzocht worden. Wij vragen
ook dat de vluchtelingen vol-
doende begeleiding krijgen in
hun asielprocedure en zo goed
mogelijk worden opgenomen in
de lokale gemeenschap.Wij vra-
gen dat er een centraal informa-
tiepunt voor onze inwoners
komt.Daarkunnenzemetalhun
vragenoverdevluchtelingenpro-
blematiek terecht.» (JSA)

AALTER

De loodgieters,met een zaak indeRaver-
schootstraat in Eeklo, werden vorig jaar
betrapt. Op de zolder vanWilly B. trof de
politie een amateuristische cannabis-
plantageaan,samenmeteen ‘onbruikba-
re’ oogst van 315 gram marihuana. De
broers verklaarden dat de zaken slecht
gingen en dat er nog amper geld binnen-
kwam. «Als je dan ziet hoemakkelijk het
allemaal gaat in Eigen Kweek en hoeveel
het kan opbrengen, krijg je lumineuze
ideeën.Als jevoorvierkinderenmoetzor-
gen, zie je al snel geen uitweg meer»,

klonkhetgisterenbij deverdediging.

Veel voorbereiding
Debroerswezenookophetfeitdatzehun
dadennietbetwistenennietvanplanzijn
zich nog eens in zo’n avontuur te storten.
«De zaken gaannubeter,maar eenwerk-
straf en hoge geldboete zou een nieuwe
tegenslag zijn.» De kamervoorzitter was
niet onderde indruk. «Jullie dachtenecht
dat het even makkelijk en snel zou gaan
als in een fictiereeks? Zo’n plantage op-
bouwen vergt nochtans veel voorberei-

ding.Denkookaanjekinderen.Alsdievan
jongsaf aan ziendat hunvaders cannabis
telen, voorspeltdatweiniggoeds.»
Ook het OpenbaarMinisterie hadweinig
begrip voordeexcuses vandebroers. «De
correctionele rechtbankheeft almild ge-
oordeeld. Dit zijn criminelen die 120 uur
werkstraf gekregenhebbenendannogin
beroep durven gaan. Het hof van beroep
zal overspoeld worden met drugszaken
als dezemannen er nog goedkoper vanaf
komen. Ik vraag de bevestiging van de
straf.»Uitspraakop13oktober. (TVPG)


