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EEKLO-DEINZE
DEINZE
Stad voert
promotietaks
voor handelaars in
De Deinse handelaars van het
stadscentrum moeten vanaf
2016 een jaarlijkse belasting van
300eurobetalen.Ditpuntwordt
volgendeweekdonderdagvoorgelegd aan de gemeenteraad.
Winkelpanden groter dan 500
vierkante meter die in het centrale winkelgebied of langs de
N43 liggen moeten deze zogenaamde
‘promotaks’
betalen.«We zitten nu met het
probleem dat - als er iets georganiseerd wordt in ons stadscentrum - het altijd dezelde handelaars zijn die hierin investeren»,
zegt de schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens (Open
Vld). «Met deze taks doet iedereen zijn bijdrage en de stad legt
voor iedere euro nog eens een
euro bij. Dit geld wordt doorgestort naar de nieuwe vzw ‘Deinze, winkelstad aan de Leie’. Hiermee willen we dan allerlei activiteiten organiseren, waar alle
handelaars de vruchten van zullen plukken.» (ASD)

ZELZATE
Geen uitsluitsel
over dodelijk
ongeval cafébaas
Er is nog altijd geen uitsluitsel
over de precieze omstandigheden van het ongeval waarbij de
Zelzaatse cafébaas Peter Verschraegen zondagnacht omkwam. De 36-jarige man reed
aan het op- en afrittencomplex
in Zelzate achteraan in op een
bestelwagenvaneenouderkoppel uit Eeklo. Verschraegen was
opslagdood.«Eriszekergeenalcohol of overdreven snelheid in
het spel», klinkt het bij het parket. «Maar we kunnen niet uitsluitenof hetomeenwanhoopsdaad gaat of niet.» Verschraegen
wordt vandaag om 9 uur gecremeerd in Lochristi. (JEW)

EEKLO
Zwembad
twee weken dicht

Het zwembad van Eeklo moet
binnenkort dicht voor de jaarlijksegroteschoonmaak.Hetstedelijk zwembad zal gesloten zijn
van maandag 31 augustus tot en
met zondag 13 september. Het
zwembadisopnieuwopenvanaf
maandag 14 september. (JSA)

EVERGEM
Inbraak in auto
en huis

Dieven hebben dinsdag- en
woensdagnacht ingebroken in
een auto en een huis in Belzele.
De eerste inbraak vond dinsdagnacht plaats in een huis in de
Kleine Moerstraat. Daar gingen
de daders langs de achterkant
binnenengingenzemetelektronisch materiaal aan de haal. Een
nachtlaterwerdeenauto,diegeparkeerd stond in de Boutstraat,
opengebroken. Daar konden de
dieven werkmateriaal buitmaken. (JEW)

EVERGEM

Dagprijzen van OCMW-rusthuizen gaan de hoogte in

Vanaf half september gaan de dagprijzen
van de OCMW-rusthuizen in Evergem de
hoogte in. Het OCMW wil zo de verliezen
beperken.
De prijsverhogingen voor de rusthuizen
waren al aangekondigd, maar worden nu
concreet. Drie jaar geleden legde het
OCMW nog 15 euro per dag per bewoner
bij. Dat bedrag is vandaag al teruggeschroefd naar een ‘verlies’ van ongeveer 9
euro per inwoner per dag. Met de nieuwe
prijsstijgingen gaat het verlies nog wat da-

len. «Elke instelling of onderneming moet
als een goede huisvader omgaan met kosten en opbrengsten en moet streven naar
een zo gezond mogelijke organisatie»,
zegt OCMW-voorzitter Kurt Moens
(N-VA). «Dit geldt ook voor onze rusthuizen. De inkomsten en uitgaven moeten in
een juiste balans zijn. In het verleden
werd al in de uitgaven gesnoeid. Nu moeten er ook aan de kant van de inkomsten
maatregelen genomen worden. Wanneer
de uitgaven zoals de lonen en de energiekosten stijgen, dan is het logisch dat ook

een gefaseerde verhoging van de ligdagprijs, maar niet met zo’n grote prijsstijging
in één keer», zegt Johan Van Hove (sp.a).
«De meerderheid wou zelfs nog grotere
prijsverhogingen, maar werd gelukkig teruggefloten door Vlaams minister van
Welzijn Jo Vandeurzen. Zowel sp.a als
Groen zijn beducht dat deze meerderheid
de zorgkosten onaanvaardbaar hoog zal
maken. De zorg voor ouderen blijft een
kerntaak van de overheid. We moeten als
maatschappij dan ook de nodige middelen hiervoor voorzien.» (JSA)

Inbrekers proberen opnieuw toegangsdeur in te beuken met voorhamer

Derde inbraakpoging bij elektrozaak
AALTER
Voor de derde keer in twee maanden hebben dieven proberen in te breken in elektrozaak Exellent Be Mobile in de Lostraat.
Met een voorhamer probeerden ze
woensdagnacht de houten planken aan
de voordeur in te beuken, maar ze geraakten niet binnen. «Mijn extra beveiliging werpt duidelijk vruchten af», zegt
zaakvoerder Steven Zwaenepoel.
ALEXANDER HAEZEBROUCK
De dieven sloegen gisterenmorgen rond 3.30 uur toe. «Met een
voorhamer probeerden ze de
houten planken die de voordeur
nog vervangen van een vorige inbraak, in te slaan», zegt Steven
Zwaenepoel van elektrozaak
Exellent Be Mobile. «Na een slag
ging meteen het alarm af, trad het
rooksysteem in werking en gingen de lichten op de parking aan.
Op de camerabeelden heb ik zo’n
zes mannen geteld, maar ze zijn
meteen gaan lopen toen ze merkten dat ze niet binnen zouden raken. Enkele weken geleden stonden ze hier ook met een voorhamer te bonken op de deur. Toen
hebben ze maar liefst 42 keer geslagen op de deur, terwijl het
alarmsysteem in werking trad.»
Begin juni raakten dieven wel
binnen in de elektrowinkel. «Toen
gingen ze aan de haal met zo’n
veertig gsm’s», zegt Zwaenepoel.

Ik heb fors
geïnvesteerd in
extra beveiliging en
dat werpt duidelijk
zijn vruchten af
STEVEN ZWAENEPOEL
«Het is telkens dezelfde bende.
Sindsdien heb ik fors geïnvesteerd in extra beveiliging, zoals
het rooksysteem en een nog stevigere toegangsdeur. Dat werpt
duidelijk zijn vruchten af.»

Dicht bij snelweg

De zaak is nog maar sinds 11
maart verhuisd van de Markt in
Aalter naar de Lostraat. «In die
korte periode zijn we inderdaad

Steven Zwaenepoel van Exellent Be Mobile bij de voordeur waar nog een houten paneel in zat
van de vorige inbraak. De dieven probeerden het paneel in te beuken, maar dat mislukte. Foto JVK
al erg veel geconfronteerd geweest met inbrekers», zegt
Steven. «Dat komt waarschijnlijk
omdat we zo dicht bij de autosnelweg liggen. Radeloos word ik
er voorlopig niet van. Ik heb
enorm geïnvesteerd in beveiliging, zoveel zelfs dat ik zeker
weet dat ze niet meer binnen geraken. Dat bewijst hun poging
van afgelopen nacht. We zijn wel
van plan om binnenkort eens samen te zitten met de burgemeester om te overleggen wat we kunnen doen tegen de vele inbraken.
Want het is niet alleen bij ons, ook

DEINZE

Tweede zaak geopend in Driespoort Shopping
Met De Speelvogel opende gisteren de tweede winkel in het
Driespoort Shoppingcomplex.
Albert Heijn opende midden arpil als eerste haar deuren in het

de andere winkels in de buurt
kregen allemaal al eens dieven
over de vloer.»

Tweede inbraak

Kort na de mislukte inbraak in
Aalter sloegen inbrekers met een
voorhamer de glazen toegangsdeur in van de elektrozaak Art &
Craft op de Kortrijksesteenweg in
Sint-Denijs-Westrem. «Na vijf
rake klappen zijn ze binnengeraakt», zegt verantwoordelijke
Michaël Hutsebaut. «Ze hebben
een 65 inch televisietoestel van
4.000 euro meegenomen. Daarna

zijn ze weggegaan omdat het
alarm en het rooksysteem in werking was getreden. Bij ons is het
al de derde inbraak in zes weken.
Het gaat telkens om dezelfde
bende, ze komen aan met auto’s
met een Franse nummerplaat en
slaan de deur in met een voorhamer. Anderhalve week geleden
stalen ze nog voor 30.000 euro
aan materiaal. Binnenkort hangen we een extra beveiligde rolluik voor de toegangsdeur.»
De politie onderzoekt of het bij
beide inbraken om dezelfde bende gaat.

BELLEM

nieuwe shoppingpark langs de
Gaversesteenweg en De Speelvogel bevindt zich aan de overkant
van de straat, op de hoek met de
Volhardingslaan.

EVERGEM
Vrachtwagen
vat vuur

Een vrachtwagen, geladen met
voddenenstof, heeftwoensdagavond rond 21.15 uur vuur gevat
op het bedrijventerrein in de
Durmakker in Evergem. De oorzaak is nog niet bekend, maar de
politie sluit kwaad opzet uit. De
brandweerkwamnaardeterreinen van het bedrijf Van Gansewinkel, waar de vrachtwagen
geparkeerd stond, en had de
brand snel onder controle. (JEW)

de ligdagprijzen moeten stijgen.»
De ligdagprijs voor woonzorgcentrum Ter
Caele in Evergem wordt verhoogd met
1,66 euro en de ligdagprijs voor de woonzorgcentra Ter Hollebeke in Sleidinge en
Ten Oudenvoorde in Ertvelde stijgt met 2
euro. «Met deze verhogingen zitten onze
ligdagprijzen nog altijd onder het gemiddelde van de prijzen van omliggende gemeenten en steden», zegt OCMW-voorzitter Moens nog.
Groen en sp.a keurden de verhoging af.
«Beide partijen konden zich wel vinden in

Myriam Mynsberge en Peter Vannerom in hun nieuwe winkel,
de tweede in het Driespoort Shoppingcomplex. Foto Anthony Statius

De zaakvoerders Peter Vannerom en Myriam Mynsberge
zijn geen nieuwe gezichten in
Deinze. Hun speelgoedwinkel
bevond zich jarenlang op de
Deinse Markt, maar daar werd
het hen wat te krap. «We kunnen nu onze volledige logistiek
van online verkoop integreren», zegt Myriam. «Die online
verkoop maakt tien procent
uit van onze totale omzet en
dat is een verdubbeling sinds
vorig jaar. Onze winkel op de
Markt was ook te klein om alles mooi overzichtelijk te kunnen uitstallen. Met 400 vierkante meter winkeloppervlakte is dat nu geen probleem
meer.
«We spelen ook in op de speelgoedgeschiedenis van Deinze.
In onze vitrine staan twee antieke trapautootjes van Torck
uit de collectie van Katrien Lingier en Peter van Veirdegem»,
zegt Peter Vannerom. «Zowel
jong als oud kan nu genieten
van onze combinatie van oude
stukken speelgoed, afgewisseld met de nieuwe trends»,
klinkt het. (ASD)
GE

BORDEN AAN BARSLECHT FIETSPAD
De gemeente Aalter heeft waarschuwingsborden geplaatst aan
het fietspad in de Moerstraat in
Bellem. Begin deze maand kwam
een groep wielertoeristen zwaar
ten val door de erbarmelijke staat
van het fietspad. Verzekeringsmakelaar Robert Standaert (57)
uit Bellem was één van de slachtoffers en deed toen zijn verhaal in
de krant. Ook Groen had op de gemeenteraad al meermaals naar
oplossingen gevraagd. Burge-

meester Patrick Hoste (CD&V)
kondigde eerder al maatregelen
aan. De gemeente neemt een
boomdeskundige onder de arm.
Het fietspad ligt er zo slecht bij
omdat de boomwortels het asfalt
helemaal omhoog duwen. Voor
er ingrijpende maatregelen genomen worden, heeft de gemeente nu al waarschuwingsborden geplaatst. Die moeten de
fietsers erop attent maken dat het
fietspad in slechte staat is. (JSA)

Tot er maatregelen genomen worden, worden de fietsers in de
Moerstraat gewaarschuwd dat ze voorzichtig moeten zijn. Foto JSA

