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EEKLO-DEINZE
Dagprijzen van OCMW-rusthuizen gaan de hoogte in

Vanaf half septembergaandedagprijzen
vandeOCMW-rusthuizen inEvergemde
hoogte in.HetOCMWwil zodeverliezen
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 terugge-
schroefd naar een ‘verlies’ van ongeveer 9
euro per inwoner per dag. Met de nieuwe
prijsstijgingengaathetverliesnogwatda-

len.«Elkeinstellingofondernemingmoet
alseengoedehuisvaderomgaanmetkos-
tenenopbrengstenenmoet strevennaar
een zo gezond mogelijke organisatie»,
zegt OCMW-voorzitter Kurt Moens
(N-VA). «Dit geldt ook voor onze rusthui-
zen.De inkomstenenuitgavenmoetenin
een juiste balans zijn. In het verleden
werdal indeuitgavengesnoeid.Numoe-
ten er ook aan de kant van de inkomsten
maatregelengenomenworden.Wanneer
deuitgavenzoalsde lonenendeenergie-
kosten stijgen, dan is het logisch dat ook

de ligdagprijzenmoetenstijgen.»
DeligdagprijsvoorwoonzorgcentrumTer
Caele in Evergem wordt verhoogd met
1,66euroende ligdagprijs voordewoon-
zorgcentra Ter Hollebeke in Sleidinge en
TenOudenvoorde in Ertvelde stijgtmet 2
euro. «Met deze verhogingen zitten onze
ligdagprijzennogaltijdonderhetgemid-
delde van de prijzen van omliggende ge-
meenten en steden», zegt OCMW-voor-
zitterMoensnog.
Groen en sp.a keurden de verhoging af.
«Beidepartijenkondenzichwelvindenin

een gefaseerde verhoging van de ligdag-
prijs,maarnietmetzo’ngroteprijsstijging
in één keer», zegt Johan Van Hove (sp.a).
«De meerderheid wou zelfs nog grotere
prijsverhogingen,maarwerdgelukkigte-
ruggefloten door Vlaams minister van
Welzijn Jo Vandeurzen. Zowel sp.a als
Groenzijnbeduchtdatdezemeerderheid
de zorgkosten onaanvaardbaar hoog zal
maken. De zorg voor ouderen blijft een
kerntaakvandeoverheid.Wemoetenals
maatschappij dan ook de nodige midde-
lenhiervoorvoorzien.» (JSA)

EVERGEM

Inbrekers proberen opnieuw toegangsdeur in te beuken met voorhamer

Derde inbraakpoging bij elektrozaak
AALTER

De dieven sloegen gisterenmor-
gen rond 3.30 uur toe. «Met een
voorhamer probeerden ze de
houten planken die de voordeur
nogvervangenvaneenvorige in-
braak, in te slaan», zegt Steven
Zwaenepoel van elektrozaak
Exellent Be Mobile. «Na een slag
gingmeteenhetalarmaf, tradhet
rooksysteem in werking en gin-
gende lichten opdeparking aan.
Opdecamerabeeldenheb ik zo’n
zes mannen geteld, maar ze zijn
meteengaanlopentoenzemerk-
tendat zeniet binnenzouden ra-
ken. Enkelewekengeleden ston-
den ze hier ookmet een voorha-
mer te bonken op de deur. Toen
hebben zemaar liefst 42keer ge-
slagen op de deur, terwijl het
alarmsysteeminwerking trad.»
Begin juni raakten dieven wel
binnenindeelektrowinkel.«Toen
gingen ze aan de haal met zo’n
veertig gsm’s», zegt Zwaenepoel.

«Het is telkens dezelfde bende.
Sindsdien heb ik fors geïnves-
teerd in extra beveiliging, zoals
het rooksysteem en een nog ste-
vigere toegangsdeur. Dat werpt
duidelijk zijnvruchtenaf.»

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

StevenZwaenepoel vanExellentBeMobile bij de voordeurwaar nog een houten paneel in zat
van de vorige inbraak. De dieven probeerden het paneel in te beuken,maar datmislukte. Foto JVK

Voor de derde keer in twee maanden heb-
ben dieven proberen in te breken in elek-
trozaak Exellent Be Mobile in de Lostraat.
Met een voorhamer probeerden ze
woensdagnacht de houten planken aan
de voordeur in te beuken, maar ze ge-
raakten niet binnen. «Mijn extra beveili-
ging werpt duidelijk vruchten af», zegt
zaakvoerder Steven Zwaenepoel.
ALEXANDER HAEZEBROUCK

al erg veel geconfronteerd ge-
weest met inbrekers», zegt
Steven. «Dat komtwaarschijnlijk
omdat we zo dicht bij de auto-
snelwegliggen.Radelooswordik
er voorlopig niet van. Ik heb
enorm geïnvesteerd in beveili-
ging, zoveel zelfs dat ik zeker
weet dat ze nietmeer binnen ge-
raken. Dat bewijst hun poging
van afgelopennacht.We zijnwel
van plan ombinnenkort eens sa-
mentezittenmetdeburgemees-
teromteoverleggenwatwekun-
nendoen tegendevele inbraken.
Wanthet isnietalleenbijons,ook

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

Tweede inbraak
Kort na de mislukte inbraak in
Aalter sloegen inbrekersmeteen
voorhamer de glazen toegangs-
deur in van de elektrozaak Art &
CraftopdeKortrijksesteenwegin
Sint-Denijs-Westrem. «Na vijf
rake klappen zijn ze binnenge-
raakt», zegt verantwoordelijke
Michaël Hutsebaut. «Ze hebben
een 65 inch televisietoestel van
4.000euromeegenomen.Daarna

zijn ze weggegaan omdat het
alarmenhetrooksysteeminwer-
king was getreden. Bij ons is het
al dederde inbraak in zesweken.
Het gaat telkens om dezelfde
bende, ze komen aan met auto’s
met een Franse nummerplaat en
slaan de deur inmet een voorha-
mer. Anderhalve week geleden
stalen ze nog voor 30.000 euro
aan materiaal. Binnenkort han-
gen we een extra beveiligde rol-
luikvoorde toegangsdeur.»
De politie onderzoekt of het bij
beide inbrakenomdezelfdeben-
degaat.

De gemeente Aalter heeft waar-
schuwingsborden geplaatst aan
het fietspad in de Moerstraat in
Bellem.Begindezemaandkwam
een groepwielertoeristen zwaar
tenvaldoordeerbarmelijkestaat
van het fietspad. Verzekerings-
makelaar Robert Standaert (57)
uitBellemwaséénvandeslacht-
offersendeedtoenzijnverhaal in
dekrant.OokGroenhadopdege-
meenteraad 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
omdatdeboomwortelshetasfalt
helemaal omhoog duwen. Voor
er ingrijpende maatregelen ge-
nomen worden, heeft de ge-
meente nu al waarschuwings-
borden geplaatst. Diemoeten de
fietserseropattentmakendathet
fietspad in slechte staat is. (JSA)

BORDEN AAN BARSLECHT FIETSPAD

BELLEM

Tot ermaatregelen genomenworden,worden de fietsers in de
Moerstraat gewaarschuwddat ze voorzichtigmoeten zijn. Foto JSA

DEINZE

Stad voert
promotietaks
voor handelaars in
De Deinse handelaars van het
stadscentrum moeten vanaf
2016eenjaarlijksebelastingvan
300eurobetalen.Ditpuntwordt
volgendeweekdonderdagvoor-
gelegd aan de gemeenteraad.
Winkelpanden groter dan 500
vierkante meter die in het cen-
trale winkelgebied of langs de
N43 liggen moeten deze zoge-
naamde ‘promotaks’
betalen.«We zitten nu met het
probleemdat-alserietsgeorga-
niseerd wordt in ons stadscen-
trum-het altijd dezeldehande-
laars zijn die hierin investeren»,
zegt de schepenvanLokaleEco-
nomie Bruno Dhaenens (Open
Vld). «Met deze taks doet ieder-
een zijn bijdrage en de stad legt
voor iedere euro nog eens een
euro bij. Dit geld wordt doorge-
stort naar denieuwevzw ‘Dein-
ze,winkelstadaandeLeie’.Hier-
mee willen we dan allerlei acti-
viteiten organiseren, waar alle
handelaarsdevruchtenvanzul-
lenplukken.» (ASD)

ZELZATE

Geen uitsluitsel
over dodelijk
ongeval cafébaas
Er is nog altijd geen uitsluitsel
over de precieze omstandighe-
den van het ongeval waarbij de
Zelzaatse cafébaas Peter Ver-
schraegen zondagnacht om-
kwam. De 36-jarige man reed
aan het op- en afrittencomplex
in Zelzate achteraan in op een
bestelwagenvaneenouderkop-
pel uit Eeklo. Verschraegen was
opslagdood.«Eriszekergeenal-
cohol of overdreven snelheid in
het spel», klinkt het bij het par-
ket. «Maar we kunnen niet uit-
sluitenofhetomeenwanhoops-
daadgaatofniet.»Verschraegen
wordt vandaag om 9 uur gecre-
meerdinLochristi. (JEW)

EEKLO

Zwembad
twee weken dicht
Het zwembad van Eeklo moet
binnenkort dicht voor de jaar-
lijksegroteschoonmaak.Hetste-
delijkzwembadzalgeslotenzijn
vanmaandag31augustus toten
met zondag 13 september. Het
zwembadisopnieuwopenvanaf
maandag14september. (JSA)

EVERGEM

Inbraak in auto
en huis
Dieven hebben dinsdag- en
woensdagnacht ingebroken in
een auto en een huis in Belzele.
Deeersteinbraakvonddinsdag-
nacht plaats in een huis in de
Kleine Moerstraat. Daar gingen
de daders langs de achterkant
binnenengingenzemetelektro-
nischmateriaal aandehaal. Een
nachtlaterwerdeenauto,diege-
parkeerdstond indeBoutstraat,
opengebroken. Daar konden de
dieven werkmateriaal buitma-
ken. (JEW)

EVERGEM

Vrachtwagen
vat vuur
Een vrachtwagen, geladen met
voddenenstof,heeftwoensdag-
avondrond21.15uurvuurgevat
op het bedrijventerrein in de
Durmakker inEvergem.Deoor-
zaakisnognietbekend,maarde
politie sluit kwaad opzet uit. De
brandweerkwamnaardeterrei-
nen van het bedrijf Van Ganse-
winkel, waar de vrachtwagen
geparkeerd stond, en had de
brandsnelondercontrole. (JEW)

MyriamMynsberge enPeterVannerom in hunnieuwewinkel,
de tweede in hetDriespoort Shoppingcomplex. Foto Anthony Statius

Tweede zaak geopend in Driespoort Shopping
MetDeSpeelvogelopendegis-
terende tweedewinkel inhet
Driespoort Shoppingcomplex.
AlbertHeijnopendemiddenar-
pil als eerstehaardeuren inhet

DEINZE

nieuweshoppingpark langsde
GaversesteenwegenDeSpeelvo-
gelbevindt zichaandeoverkant
vandestraat, opdehoekmetde
Volhardingslaan.

De zaakvoerders Peter Vanne-
rom en Myriam Mynsberge
zijn geen nieuwe gezichten in
Deinze. Hun speelgoedwinkel
bevond zich jarenlang op de
DeinseMarkt,maardaarwerd
het henwat te krap. «We kun-
nennuonzevolledige logistiek
van online verkoop integre-
ren», zegtMyriam. «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 al-
lesmooi overzichtelijk te kun-
nen uitstallen. Met 400 vier-
kantemeterwinkeloppervlak-
te is dat nu geen probleem
meer.
«Wespelenook inopde speel-
goedgeschiedenis van Deinze.
In onze vitrine staan twee an-
tieke trapautootjes van Torck
uitdecollectievanKatrienLin-
gier en Peter van Veirdegem»,
zegt Peter Vannerom. «Zowel
jong als oud kan nu genieten
vanonzecombinatievanoude
stukken speelgoed, afgewis-
seld met de nieuwe trends»,
klinkt het. (ASD)

Ik heb fors
geïnvesteerd in
extra beveiliging en
dat werpt duidelijk
zijn vruchten af

STEVEN ZWAENEPOEL


