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IZEGEM

Politie pakt
inbreker op
De lokale politie heeft woensdagnacht iets na drie uur aan de supermarkt Colruyt langs de Nederweg
in Izegem twee inbrekers op heterdaad betrapt. De twee mannen
maakten een gat in de buitenmuur
van het winkelpand.
Daardoor ging het inbraakalarm af
en spoedden diverse politiepatrouilles zich naar daar. Het duo
sloeg op de vlucht en het kwam tot
een achtervolging. Eén dader kon
worden opgepakt. Het gaat om
een dertigjarige man van Oost-Europese origine. Hij werd gisteren
voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Kortrijk. Zijn kompaan wist
te ontsnappen.
(DBEW)

IEPER

Vakantiesfeer
op Thuyndagfoor
Begin volgende maand strijken de
foorreizigers neer in Ieper voor de
Thuyndagfoor van zaterdag 6 tot
en met maandag 15 augustus. Allerhande attracties voor jong en
oud zorgen voor sfeer en animatie
in volle vakantieperiode.
De foor wordt zaterdag 6 augustus om 16 uur geopend door prins
Glenn I en prinses Emma I. De geboortedatum van dit 7-jarige duo
ligt het dichtst bij het officiële openingsuur van de foor. Om 15.15 uur
worden de kinderen, ouders en
sympathisanten ontvangen in de
raadszaal van het stadhuis.
Glenn en Emma worden er aangesteld tot prins en prinses. Om 16
uur mag het jonge koppel het lint
doorknippen onder het Nieuwwerck.
Op zondag 14 augustus heeft een
Thuyndagmarkt plaats op de verkeersvrije Grote Markt. Op het
programma staan traditionele
marktkramen en een kinderrommelmarkt waar kinderen van 7 tot
10 jaar speelgoed, boeken, strips en
zelfs kleding kunnen verkopen.
Omdat de laatste dag van de
Thuyndagfoor samenvalt met de
feestdag van 15 augustus is de
Grote Markt verkeersvrij vanaf 14
uur en wordt het afsluitend vuurwerk groter dan ooit dan ooit tevoren.
(DDW)

Buurt vreest meer overlast
na promotie KSV Roeselare
ROESELARE

DINSDAG
ORGANISEERT
STADSBESTUUR
INFOVERGADERING
VOOR
SCHIERVELDEWIJK

Op dinsdag 2 augustus organiseert het stadsbestuur van Roeselare een infovergadering voor alle
bewoners van de wijk Schiervelde. Hiermee wil de
stad samen met de politie en het bestuur van KSV
Roeselare duidelijkheid scheppen over de maatregelen die genomen zijn na de promotie van de club
naar eerste klasse. De bewoners van de wijk vlak
naast het stadion vrezen grote overlast. «Wij zijn
geen voetbalhaters, maar vrezen dat de druk op de
wijk te groot zal worden», klinkt het bij het actiecomité ‘Leefbaar Schiervelde’
SOFIE GELLYNCK
«Als Roeselarenaars zijn wij trots
dat KSV Roeselare voortaan in
eerste klasse mag spelen, maar
als inwoners van de wijk Schiervelde zijn we vooral ongerust
over de gevolgen die dit voor onze
wijk met zich mee zal brengen.
Wat zal er gebeuren als hier bij
elke match een grote massa supporters in onze straten terecht zal
komen», zegt Erwin Ureel van het
actiecomité Leefbaar Schiervelde. Samen met zijn gezin woont
hij al ruim 10 jaar in het ouderlijk
huis van zijn echtgenote. De bezoekerstribune van het voetbalstadion grenst pal aan de achterkant van zijn tuin. Erwin Ureel zal
alvast één van de aandachtige
aanwezigen zijn op de stedelijke
infovergadering in zaal Ter Walle
op dinsdag 2 augustus.

’’

Wij zijn geen
voetbalhaters,
maar vrezen dat
de druk op de wijk
te groot zal
worden

VERTROUWEN SCHEPPEN
«Dat de stad een vergadering inlast, is positief en schept vertrouwen. Niemand wil de ploeg de
promotie naar eerste klasse ontnemen, maar daarbij kan wel
naar een compromis gezocht
worden tussen de verschillende
betrokken partijen en de wijkbewoners. Onze ongerustheid da-

Erwin Ureel. Foto Duhamel
teert al van 20 jaar geleden toen
het stadion gebouwd werd. Bovendien werd het terrein eivol gebouwd. We hebben niet enkel
hinder van het voetbal, maar ook

Het Schierveldestadion grenst vlak aan de woonwijk. Door promotie naar eerste klasse vrezen de buurtbewoners meer overlast. Foto Duhamel
van de vele muziekevenementen
in de sporthal en in de Expohallen. Door het oorverdovende lawaai is het hier soms onmogelijk
om rustig met elkaarte babbelen», getuigt Erwin Ureel. «Jonge
mensen die moeten studeren
voor hun examens hebben er ook
last van en er is niet alleen het lawaai. Als de voetbalsupporters
hier met een glas te veel op hun
auto’s komen parkeren dan is het
al gebeurd dat ze in onze bloembakken kwamen plassen», voegt
Erwins echtgenote er aan toe.
De infovergadering vindt plaats
op dinsdag 2 augustus om 20 uur
in Ter Walle, in de Infanteriestraat.

«Wijk afsluiten voor extern verkeer»
Burgemeester Luc Martens
vatte het idee op om een wijkvergadering te organiseren
nadat hij een brief ontving van
het wijkcomité van Schiervelde. «Op het ogenblik dat de
promotie naar eerste klasse
zeker was, kreeg ik een brief
waarin buurtbewoners van de
Schierveldewijk vlak naast het
stadion aandacht vroegen
voor hun probleem. Nu we zelf
meer duidelijkheid hebben
rond de aanpassingen aan het
stadion en de veiligheids-

maatregelen zijn we bereid om de
bewoners hierover te informeren», zegt burgemeester Martens.
Op de vergadering zal niet alleen
de burgemeester, maar ook de
wijkwerker, de politie en het bestuur van KSV Roeselare aanwezig zijn. «We zullen onder meer
uitleg geven over het parkeerreglement en het systeem waarbij
we de wijk zullen afsluiten voor
al het externe verkeer. Bij het
bouwen van een nieuwe tribune
werd ook rekening gehouden
met de wijk zodanig dat de bewo-

ners geen last zullen ondervinden van extra schaduw».
De lawaaihinder is volgens de
burgemeester moeilijk te vermijden. «Het gejuich van de
voetbalsupporters kunnen we
niet wegnemen. We kunnen
moeilijk een grote prop in hun
mond steken. Om de veertien
dagen zullen de wijkbewoners
drie uurtjes hinder ondervinden, maar wie in het centrum
van de stad woont, heeft dergelijk lawaai misschien wel
dagelijks.» (SGR)

West-Vlaamse parodie op Google mag blijven bestaan
ZEDELGEM
De multimiljonairs van Google
zullen voorlopig geen stappen
ondernemen tegen Joachim Verplancke, de bedenker van Hoehel.be, de West-Vlaamse parodie
op de bekende zoekrobot. Het
Nederlandse kantoor van Google
heeft dat in een mail laten weten
aan de Zedelgemnaar. Begin dit
jaar had Google er nog mee gedreigd gerechtelijke stappen te
ondernemen. «We hebben die
West-Vlaamse hulp écht niet nodig», klonk het toen bij Google,
maar nu heeft men blijkbaar het
ludieke van de West-Vlaamse
zoekrobot ingezien.
Begin april van dit jaar kreeg Joachim een aanmaning in de bus
van Google. «Met de vriendelijke
vraag of ik meteen wou stoppen
met mijn site. ‘Waarom?’, vroeg
ik me toen af? Het is toch maar
een grap . Ik verdien er niks aan. Ik
denk niet dat ik één dollar van de
369 miljoen dollar winst (zo’n
285 miljoen euro) van de twee
oprichters van Google op zak ge-

Joachim Verplancke, de bedenker van de West-Vlaamse Google-parodie Hoehel.be,
mag voorlopig doorgaan met zijn website. Foto Jo Deman

stoken heb met mijn site. Het enige wat ik doe, is de zoekrobot bekend maken in West-Vlaanderen,
want ‘ Hoehel’ is niet meer dan
een vertaalde frontpagina. Je
komt uiteindelijk op echte site terecht», zegt de jongeman. «Ik heb
meteen een brief teruggeschreven waarin ik het doel van de
website heb uiteengezet. Het ging
om een ludiek opzet, waarbij
West-Vlaamse woorden als ‘kerrekiwere’ (terugkeren, de backspace-knop) en ‘tekeningsjes’ (afbeeldingen) werden gebruikt. Ik
heb er hen ook op gewezen dat
het niet gaat om een commerciële site en dat diegenen die op mijn
website terecht komen, automatisch terecht komen op Google
om verder te zoeken. Tussen april
en juli heb ik niets meer gehoord
van Google. Blijkbaar hebben ze
nu ingezien dat er niets in hun nadeel gebeurt. Ik heb van het Nederlandse kantoor van Google
woensdag een e-mail ontvangen
waarin ze zeggen geen verdere
juridische stappen meer te zullen
ondernemen. Ik doe dit alleen als
hobby», besluit Joachim. (SRR)

Gevel café ‘t Fonteintje beschermd
KORTRIJK — Het bekende café
‘t Fonteintje in de Handboogstraat in Kortrijk is sinds kort in
de originele kleuren herschilderd. Dat moest, want de gevel
is onlangs geklasseerd als monument. ‘t Fonteintje is immers
één van de oudste cafeetjes van
de stad. Al van in 1661 is het
café bekend. In de 16de eeuw
stond op de plaats het huis De
Croone. Aan de overkant van de
straat, waar het terras van ‘t
Fonteintje gelegen is, was vroeger de Zwijnenkaai. Tot voor de

Eerste Wereldoorlog werd daar
de varkensmarkt gehouden. De
huidige Handboogstraat stond
in de geschiedenis van het café
onder andere bekend als Pelderinestraete, naar de schandpaal
van het kasteel, Werelstraetkin,
naar de brouwerij De Werelt en
uiteraard Fonteynestraete. De
originele kleur van de gevel van
het café was geel, zoals dat ook
nu weer het geval is.Op de foto
uitbaatster Laurence Corneille
en haar ploeg.
(DDW. Foto Anckaert)

IEPER

Bestuur eerste autonoom gemeentebedrijf aangesteld
De gemeenteraad van Ieper heeft
de raad van bestuur van het eerste autonoom gemeentebedrijf
voor sport, cultuur en recreatie
verkozen. Voor de CD&V-meerderheid zetelen burgemeester
Luc Dehaene, schepen Danny Suffys en de raadsleden Paul Verraes
en Paul Victoor. De oppositie levert Serge Messine (VLD) en Ives

Goudeseune (SP.A). Ook sportfunctionaris Yvan Decroix heeft
een zitje. Het college van commissarissen dat de rekeningen
moet controleren, bestaat uit
Frans Lignel (CD&V) en Jan Delie
(VIA). Die haalde het tijdens de
stemming van Johan Sanders van
het Vlaams Belang. Groen! leverde geen kandidaat, omdat de par-

tij het niet eens is met de werkwijze van een gemeentebedrijf.
Volgens fractieleidster Vera Lannoo wordt de gemeenteraad bij
belangrijke beslissingen buitenspel gezet en amper nog geïnformeerd over op til staande projecten. Het gemeentebedrijf is opgericht om BTW-kosten te recupereren. (DDW)

«Het is duidelijk dat er bij de
plaatselijke kleine ondernemers
een grote behoefte is aan bedrijventerreinen want ze blijven wat

STUDIE
De intercommunale Leiedal zal
een economische studie uitvoe-
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Grote nood aan bedrijventerreinen voor KMO’s
in de kou staan», zegt schepen
Mathieu Desmet. «In het ontwerp
zijn drie zoekzones aangeduid.
Het gaat om het gebied van de
Kleine Molen, de Moraviëstraat
en in Gullegem de Driemasten.»
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WEVELGEM
Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is
bijna rond. Een belangrijk aandachtspunt blijven de lokale
bedrijventerreinen.
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ren. Die opdracht heeft tot doel
duidelijk de behoefte voor lokale
bedrijventerreinen te berekenen
en aan te geven, volgens de normen die de provincie daarvoor
hanteert. De kostprijs voor deze
opdracht wordt geraamd op
5.203,20 euro. De gemeenteraad
keurde het dossier goed.
(DBEW)
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