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AANNEMER AANGESTELD VOOR
OMBOUW CONTAINERPARK FAILLIET

DeaannemerdiedoorNevele
aangesteld isomhetcontainer-
parkomtebouwen,blijkt fail-
liet.Hetdossiermoetherwerkt
worden.Het isoppositiepartij
NieuwNevelediedekatdebel
aanbindt.

«Het schepencollege duidde het
bedrijf De Waele uit Eernegem
aanomdeopsplitsingvanhetge-
meentelijk containerpark in een
‘gratis zone’ en in een ‘betalende
zone’ teregelen», zegt JohnCaron
(Nieuw Nevele). «Maar niemand
heeftdehelderheidvangeestge-
hadomtocheensnavraagtedoen
of dit bedrijf wel in orde was.
Sinds februari was bij het bedrijf
DeWaeledezogenaamde‘wetop
de continuïteit van de onderne-
ming’ van kracht. Dat is een ge-
rechtelijke reorganisatie en vrij-
stelling van schuldeisers wat of-
wel de redding van een bedrijf
kan betekenen of de voorbode
van een faillissement. Nu is dat
ook zo ver. Het dossier van het
containerpark is dus terug naar

af. Het schepencollege had toch
alertermogenzijn.»

Laagste inschrijver
Schepen van Leefmilieu Mia Py-
naert is woedend over de werk-
wijze van Nieuw Nevele. «Een
nieuwdieptepunt indehandels-
wijze van de oppositie», zegt ze.
«Wanneer er vragen moeten ge-
steld worden, doen ze dat beter
via onze administratie en niet in
de pers. Je moet de bal spelen en
niet de man of vrouw. De Waele
wasde laagste inschrijver enkon
op dat moment een gunstig fis-
caal attest voorleggen. We had-
den dus geen reden om deze in-
schrijver teweigeren.Onzedien-
stenhebbengeenenkeleadmini-
stratieve fout gemaakt. Wij zijn
onlangs op de hoogte gebracht
vanhet faillissement.Onzedien-
sten zijn nu aan het uitzoeken
wat juridisch gezien de juiste en
beste aanpak hiervoor is. Nieuw
Nevele vraagt ons omdewet aan
onze laars te lappen. Daar doen
wijniet aanmee.» (JSA/GRG)

NEVELE

ElisabethBoterdaele en projectontwikkelaarHendrikDeKeu-
keleire op het toekomstig terras vanhetGrandCafé. Foto ASD

Driespoort krijgt Grand Café
Opdeeersteverdiepingvanhet
Driespoort Shoppingcomplex
aandeGaversesteenwegopent
eindaugustuseenGrandCafé.
DatwordtuitgebaatdoorElisa-
bethBoterdaele, dochtervan
Geert,uitbatervanrestaurant
’t Fermetje inAstene.

«Ikstudeerdeafals lerares,maar
dehorecamicrobebleef tehevig.
Een eigen zaak is mijn ultieme
droom die nu uitkomt», vertelt
Elisabeth. «Onze slagzin is
‘Lunch&Zoet’ en die hangt vast
aandenaamvanhetgrandcafé.
Het isbasicenzegtduidelijkwat
demensenmogen verwachten.
Wezullen ’smiddags verse lun-
ches voorschotelen en in de na-
middagbiedenwekoffieenver-
se zoetigheden aan. Maar we
willenvooraleennon-stopopen
huis zijn. Wie bijvoorbeeld pas
later in de namiddag wil lun-
chen,kanbijonsaltijdenzonder
reserveren terecht. Het bijzon-
dere isdatallesaltijdverswordt
klaargemaakt.Gastenzullenzo-
wel een vast dagmenu, als pas-
ta’s en salades kunnen kiezen.
De klant kan zelf de samenstel-
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ling van de salades bepalen. Die
saladeswordendaarnaindeopen
keuken klaar gemaakt. Dit geldt
ookvoorde ‘zoete toonbank’.»
«VoordeinrichtingvanhetGrand
Café Driespoort zochten we een
linkmethetoudeindustriëlever-
leden van de fabriek Colle», zegt

projectontwikkelaar Hendrik
DeKeukeleire. «Er zijn eenhon-
derdtal zitplaatsen en er is een
terras van tweehonderd vier-
kantemeter.»
Meer info via info@grandcafe-
driespoort.beenwww.grandca-
fedriespoort.be. (ASD)

Levensloop heeft nu al 1.230 deelnemers en 47.000 euro op de teller

24 uur in de bres tegen kanker
EVERGEM

Levensloop werd twee jaar gele-
den inAalter gehouden en strijkt
dit weekend neer in Evergem.
Het is de bedoeling om zoveel
mogelijk teams te vormenwaar-
vandeledenelkaarafwisselenen
zo 24 uur non-stop blijven wan-
delen of lopen rond sporthal
HogeWal. «Wedoen het symbo-
lisch 24 uur non-stop omdat ook
kanker nooit stopt», zegt Sarah
Monballyu van de organisatie.
«Wehebbennualmeerdanveer-
tig teams, die samen 1.230men-
sen afvaardigen. De teller staat al
op 47.000 euro en daar moet dit
weekendnogeenpakgeldbij ko-
men. Het is niet alleen de bedoe-
lingomgeldintezamelenvoorde
strijd tegen kanker. We willen
ook de ‘vechters’ een speciaal
weekendbezorgen.Dat zijnonze
mensendiestrijdentegenkanker

en die daar in een optocht het
weekend mogen openen. Zater-
dagavond volgt ook nog een
kaarsjesmoment,waarbijwealle
mensen herdenken die de strijd
tegenkankerverlorenhebben.»

Parade
Levensloop Evergem start mor-
genmeteenopeningsceremonie.
De teamsworden voorgesteld en
er is een parade met de fanfare.
Vanaf danbeginnendemeerdan
veertig teams aan hun 24 uren
rondjes wandelen op het par-
cours. Om15.45 uur is ermuziek
van Werner Meert en om 17.30
uur staan de leerlingen van het
Muda op het podium. Om18 uur
wordt voor kinderdisco gezorgd
enom19.30uurzingthetkinder-
koor Belsongs. Om 20.30 uur
brengenKoenDeWulf enKalafo-

niaeenuurlangcabaretenkome-
die.Eennieuwhoogtepuntwordt
om 22.25 uur verwacht. Bij het
vallenvandeavondwordenhon-
derden kaarsjes aangestoken
langs het parcours en wordt de
kaarsenceremonie gehouden.
Datmomentstaat iedereenstilbij
demensendiehungevechttegen
kanker verloren hebben. Floor
Hamerlinck zorgt voor de muzi-

kalebegeleidingmethaarviool.

Ontbijt
Zondagom8uurzorgtdevereni-
ging Rap en Vrank voor een ont-
bijt. Iedereenwordt uitgenodigd
om voor 10 uur te komen aan-
schuiven. De opbrengst van het
ontbijt gaat naar het goede doel.
Rap en Vrank geeft om 9.45 uur
en om 11.45 uur een dansoptre-

den.Om10en12uur isereen ini-
tiatie Zumba. Na de middag om
13.15 uur treedt volksdansgroep
Sneyssensopenom14uurzijner
Japanse trommelaars. Vanaf
14.40 uur start de slotceremonie
enom15uurwordthetuiteinde-
lijke eindbedrag van Levensloop
Evergembekendgemaakt.
Info op www.levensloop.be/re-
lays/evergem-2015.

Het kernteamvanLevensloopEvergem is klaar voor een drukweekend. Foto JSA

Evergem maakt zich op voor 24 uur
strijden tegen kanker. Vanaf morgen
15 uur tot zondag 15 uur zullen 1.230
deelnemers non-stop wandelen of lopen
op het domein van sporthal Hoge Wal.
Ze laten zich sponsoren en zo is er nog
voor de start al 47.000 euro binnen ge-
haald. Er is ook een pak randanimatie
voor bezoekers en supporters.
JOERI SEYMORTIER

KNESSELARE

Werken N44
vroeger klaar
DewerkenopdeN44inKnesse-
lare zijn gisteren al afgerond.
Daardoor kon de aannemer de
drukke verbindingsweg tussen
Aalter, Maldegem en Knokke
weer helemaal open stellen
voor het verkeer. Sinds maan-
dag1juniwerdergewerktopde
Knokseweg. Over een zone van
achthonderdmeter iseennieu-
we laag asfalt gelegd. Voorbij
het kruispunt met de Urselse-
weg moest het verkeer daar-
door in beide richtingen over
één in plaats van twee rijvak-
ken.VooralhetverkeervanMal-
degem naar Aalter stond daar-
door vaak in de file. De werken
zouden een helemaand duren,
maar zijn door de goede werk-
omstandighedenvroegerklaar.

(JSA)

AALTER

Sportpark dicht
voor onderhoud
Het Sportpark inde Lindestraat
in Aalter gaat een weekje dicht
voor het jaarlijks groot onder-
houd. Van maandag 22 tot en
met zondag 29 juni blijven de
deuren gesloten. «Tijdens deze
periode kunnen scholen, clubs
en individuele bezoekers niet
sporten en zwemmen», zegt
PhilippeVerleyenvanhetAuto-
noom Gemeentebedrijf. «Het
zwembad en de sporthallen
krijgen een intensieve poets-
beurt en een technisch onder-
houd.Devoetbalterreinenwer-
den ingezaaid en kunnen op-
nieuw gebruikt worden vanaf
maandag20juli.Desporthallen
en het zwembad zijn weer toe-
gankelijk voor het publiek op
maandag29 juni.» (JSA)

ZELZATE

OCMW zoekt
beleidscoördinator
Het OCMW van Zelzate is op
zoeknaareenbeleidscoördina-
tor. Die moet de secretaris bij-
staan bij het besturen van het
OCMW. DeOCMW-raad beslis-
ten om Zelzaats gemeentese-
cretaris Guy Verbuyst vanaf 1
septemberookaantestellenals
OCMW-secretaris. «Omdat het
om twee complexe functies
gaat, hebben we beslist extra
ondersteuning te voorzien»,
zegtOCMW-voorzitterRikLau-
reys (CD&V-Vrij Zelzate). (KVZ)

AALTER

Midzomerfeest
De buren van Houtem en de
Oostmolenstraat houden mor-
gen eenMidzomerfeest. Om 16
uur starten de Highlandgames
enkinderanimatie.Om17uuris
er een dansinitiatie door Geo
LuckyDance. Vanaf 18uur start
deMidzomernachtmetDJOost-
molen.Detoegangisgratis. (JSA)

LANDEGEM

«Mensen met
beperking geraken
moeilijk op perron»
Karlien De Paepe van de advies-
raad voor personen met een be-
perking in Nevele, schrijft een
brief naar de NMBS om haar be-
zorgdheid te uiten over de toe-
gankelijkheid van de perrons in
het station van Landegem. Op 1
juli sluiten de loketten daar. «Tij-
dens de openingsuren van de lo-
ketten kunnen mensen met een
beperking geholpen worden om
met een lift naar het perron te
gaan», zegt De Paepe. «Buiten de
openingsurenmoeteenzeerom-
slachtigeproceduregevolgdwor-
denomdie lift te kunnengebrui-
ken en hulp van personeel in te
schakelen. Wanneer de loketten
dicht zullen zijn, wordt het veel
moeilijker voormensenmet een
beperking. Wij vragen de NMBS
omextra aandacht.»Bij deNMBS
wachtenzedekomstvandebrief
af omte reageren. (JSA/GRG)


