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De Crem keert terug
naar Aalterse politiek
Omdat hij vindt dat de
tijd er rijp voor is,
keert huidig staatse
cretaris voor Buiten
landse Handel Pieter
De Crem (CD&V) terug
naar de Aalterse
gemeentepolitiek. Zo
zal hij de gemeente
raad voorzitten en wil
hij ook de lokale CD&V
leiden.

Na zeven jaar wil burgemeester weer voortouw nemen

‘Tijd is rijp’
‘Toen ik minister en vicepre
mier was liet het tijdsbestek dit
niet toe, maar nu is de tijd rijp
om weer in Aalter aan politiek te
doen’, zegt de burgemeester. ‘De
gemeente staat de komende jaar
ook voor enkele grote uitdagin

De Maldegemse brandweer is
gisterenmiddag moeten uit
rukken voor een uitslaande
brand in de achterbouw van
een woning aan de Karrewe
gel. Het vuur was vermoede
lijk ontstaan door een defecte
droogkast.
‘Het heeft eventjes geduurd
vooraleer we in de achtertuin
van de woning geraakten,
maar dan hadden we het vuur
vlug onder controle’, zegt on
derluitenant Ignace Dehaene
van de Maldegemse brand
weer. ‘De achterbouw is door

Bij een alcoholcontrole die
een samenwerking was tus
sen de politiezones Aalter
Knesselare en de Lowazo
ne, werden gisteren 140
ademtesten afgenomen in
Waarschoot, Nevele en Aal
ter. Eén bestuurder blies
positief. Er werden ook 11
inbreuken vastgesteld voor
technische eisen. (osw)

Gemeente wil
lokale economie
aanzwengelen

,,

Pieter De Crem aan de Warande, volgens de Aalterse burge
meester een van zijn mooiste verwezenlijkingen. Foto: mye
PIETER DE CREM
Burgemeester

De tijd is rijp om
weer in Aalter aan
politiek te doen
gen: zo is er de heraanleg van het
rondpunt en zullen we ook de
mobiliteit in het centrum aan
pakken waarbij de prioriteit zal
gegeven worden aan fietsers en
voetgangers. Er rijdt nog altijd te
veel doorgaand verkeer door het
centrum. We denken verder ook
aan nieuwe ondergrondse par
kings.’

Crem is ondertussen 20 jaar
burgemeester van Aalter. Hij
vindt dat hij veel belangrijke za
ken heeft verwezenlijkt: de ver
nieuwingen van de Aalterse
dorpskernen, de uitbreiding van
het sportpark, het woonproject
Warande op de vroegere site van
Socother, het autovrij maken van
de markt en het in gebruik ne
men van nieuwe bedrijventerrei
nen. Maar op één ding is hij niet
zo trots.

‘Geen aan  of afkondiging’
‘Het was een van de weinige ke
ren dat ik heb toegegeven aan

druk van bovenhand, maar de in
stap van Aalter in het Meetjes
landse Streekplatform was geen
succes’, zegt hij. ‘Dit kostte bij ie
dere hervorming steeds meer
geld, maar leverde Aalter niks op.
Aalter maakt geografisch en his
torisch zelfs geen deel uit van het
Meetjesland.’
Tot slot, betekent deze terug
keer naar zijn heimat dat hij geen
nationaal of zelfs een internatio
naal mandaat meer ambieert. ‘De
volgende verkiezingen zijn in
2019 en in de politiek is dit nog
lichtjaren ver weg. Neen, deze
stap is geen aan of afkondiging’,
zegt De Crem.

Bejaard koppel verliest huis na uitslaande brand
MALDEGEM Een bejaard
koppel uit Maldegem is dak
loos na een uitslaande brand
in hun woning. De twee wer
den preventief naar het zie
kenhuis gebracht omdat ze
rook hadden ingeademd. Fa
milie ontfermt zich nu over
het koppel.

Politie houdt
alcoholcontroles

EVERGEM

ERWIN MYNSBERGHE
AALTER Hoewel hij sinds
1995 burgemeester is van Aalter,
was Pieter De Crem de laatste 7
jaar bijna niet meer te zien in de
politiek van zijn gemeente. Maar
daar komt binnenkort dus veran
dering in.
Eind januari vind de eerste ge
meenteraad plaats van het nieu
we jaar en het zal niet zijn partij
genoot en schepen Dirk De Smul
zijn die de debatten zal leiden,
maar De Crem. Ook wil hij, na in
terne bestuursverkiezingen, op
nieuw het voortouw nemen in de
lokale afdeling van de CD&V.

NEVELE/AALTER/
WAARSCHOOT

de brand grotendeels ver
nieuwd en de woning zelf
heeft aanzienlijke rook en
waterschade.’
In de woning bevonden zich
twee personen: de 80jarige
Rafael Danneels en zijn 74ja
rige vrouw Godelieve Borgon
jon . Omdat zij rook hadden
geïnhaleerd, werden ze pre
ventief naar het ziekenhuis
overgebracht ter controle. Het
huis is door de schade voorlo
pig onbewoonbaar.
Het huis ziet er helemaal
zwartgeblakerd uit. Foto: nvp

‘Gezond en wel’
‘Mijn moeder en vader stel
len het gezien de situatie ta
melijk goed. Ze worden opge
vangen door familie’, zegt
dochter Marleen Danneels,
uitbaatster van het gekende
restaurant Stadhuis van Ra
verschoot aan het Schipdonk
kanaal. ‘Ze zaten in een ande

re kamer toen ze plotseling
rook vanonder de deur ko
men. Wij zouden die droog
kast rap al lang buitenge
zwierd hebben, maar door
hun leeftijd ging dit niet. Hun
buurman Stijn heeft ze dan
naar buiten geholpen, goed

dat die er was.’
‘Het huis ziet er vanbinnen
verschrikkelijk uit. Er is heel
veel rookschade, de muren en
het plafond ziet er zwartge
blakerd uit. Maar het belang
rijkste is dat ze alle twee nog
gezond en wel zijn. (mye)

Evergem promoot de loka
le economie al langer, maar
nu wil het gemeentebestuur
nog verder gaan door het
evenement ‘Evergem win
kelt’ te organiseren. ‘Uit
een provinciale studie over
het shoppinggedrag van de
Evergemnaren bleek dat
onze gemeente goed scoort
voor de aankoop van dage
lijkse en occasionele pro
ducten’, zegt schepen voor
Lokale Economie Kathleen
Depoorter (NVA). ‘Voor de
aankoop van periodieke
goederen zoals bijvoorbeeld
klederen, CD’s, boeken of
een bril, die we maar af en
toe kopen, scoort Evergem
niet goed. Dat koopgedrag
willen we stimuleren met
de actie ‘Evergem winkelt’.’
(ivh)

DEINZE

Albert Heijn
opent half april
in Driespoort
Albert Heijn start vanaf
volgende week zijn zoek
tocht naar personeel voor
de vestiging in Deinze. Het
warenhuis wil in april de
deuren openen in shop
pingcentrum Driespoort.
Tegen dan zal ook de par
king met 300 plaatsen afge
werkt zijn.
‘De bouwwerken zitten
dankzij de enorme inzet
van alle bouwaannemers op
schema en we hopen mid
den april een groot deel van
het complex af te werken’,
zegt projectontwikkelaar
Hendrik De Keukeleire van
de nv De Kortrijkse Toren.
‘De strikte timing is in eer
ste instantie gericht op Al
bert Heijn die in april wil
starten met de afwerking
van het warenhuis.’
‘Hun probleem in deze
omgeving blijft het vinden
van geschikt personeel’,
zegt communicatieverant
woordelijke Yannic Demey
er. ‘Daarom starten we van
uit Driespoort Shopping
een Vacature Database op.’
(jdv)

