
MENSEN VAN BIJ ONS
BEVEREN Wijk achter de Kerk wint geldprijs

Het project Wijk achter de Kerk
ontvangt een subsidie van 800
euro voor ‘Verrijk je wijk’, een pro-
ject waarmee de stad vernieuwen-
deenbijzondereinitiatievenonder-

steunt.
WijkachterdeKerkiseenfeestnaar
aanleiding van het 50-jarige be-
staan van de buurt. Het vernieu-
wende is dat ouderebewoners ver-

tellenover vroeger en foto’s tonen,
endatdenieuwegeneratiedroomt
over hunwijk en bekijkt hoe er kan
samengewerktworden.

Foto JBOR (CDR)

IZEGEM Voe De Leute beste kaartersploeg
Voordegrote 11 juliprijs vande stad Izegemkwamen
30kaartploegenopdagen.Zekwamenuit 14cafésof
verenigingen.Zaal‘tSokzatafgeladenvolmetde120
kaarters en heel wat sympathisanten en supporters.
In de finale won Johny Priem van deQuickiekaarters
zijn driewedstrijden enwerd zo de beste kaarter van
Izegemmetintotaalachtgewonnenwedstrijden.De

beste ploegvan2011 kwamuit café Lagaar.Dekaar-
tersploegVoeDeLeutehad11gewonnenwedstrijden,
waarvan er zes op het conto vanGery Breyne staan.
SchepenvanFeestelijkhedenKurtGrymonprezover-
handigdedeprijzenaandefinalisten(elk30),debeste
kaarter (40)endebesteploeg(210).

Foto Valentijn Dumoulein (VDI)

IZEGEM Leden KVLV vieren feest voor honderdjarig bestaan

Naar aanleiding van het honderdjarige bestaan van
de IzegemseafdelingvandeBoerinnenbondofKVLV
vond inzaalRuytershoveeenfeestvooreenvijftigtal

ledenenereledenplaats.
Specialegastenopdefeestavondwarenburgemees-
ter Gerda Mylle en KVLV-consulente Marie-Jeanne

Goddeeris. KVLV Izegem telt bijna honderd leden en
heefteentienkoppigbestuur.
De klassieker in het programmablijven de vier kook-

lessen. Verder zijn er nog cursussen bloemschikken,
crea,gezondheidofopvoeding.

Foto Valentijn Dumoulein (VDI)

IZEGEM Linda wint bebloemingswedstrijd
Het stadsbestuur hield on-
langs een bebloemingswed-
strijdindeWijkCentrumWest.
Wie zijn huis aan de straatzij-
deopeenmooiemanierwistte
bebloemen, maakte kans op
een weekendje Hasselt. Van
alle kandidaten wist Linda
Cools van buurtwinkel De
Blauwe Duiver in de Kortrijk-
straat 54 de jury hetmeest te
imponeren met de bloemen
voor haar winkel. Marc Van-
lerbergheenArnaudMonteg-
nies van het wijkcomité kwa-
mendereischequepersoonlijk
overhandigen.

Foto Valentijn Dumoulein (VDI)

LEDEGEM Annick mag nieuwe fiets meenemen
De Ledegemse Met Belgerinkel
naar de Winkel kreeg voor haar
10de editie 825 deelnemers. An-
nick Vandenbroucke uit Rolle-
gem-Kapelle mocht een dames-
fiets mee naar huis nemen. De
twee fietstassen waren voor
Magda Vandoorne en Nathalie
BooneterwijlChristineVanhoutte
een waardebon van 100 euro
kreeggeschonkendoordeprovin-
cie West-Vlaanderen. Vijf fiets-
poncho’s van ontwerpster Kaat
Tilley werden overhandigd aan
Kathleen Verbrugghe, Heliodoor
Corneillie, Mariette Vandoorne,
Herman Vandenberghe en Jozef
DeKimpe. Foto VGGS (VGGS)

PITTEM Supersporters krijgen bekers overhandigd

De Pittemse sportraad heeft de su-
persporters van het seizoen 2010-
2011 gehuldigd. De titel van super-
sporter gaat naar een jongen of
meisje van de lagere school die aan
demeesteactiviteitenvandesport-

dienst heeft deelgenomen. De ge-
lauwerdenwarenNikita Buddaert,
MaximDeWitte,LunaCools,Robin
De Craemer, Justine Desmet, Thi-
baultChristiaens,ShannenDebaets,
AntonVerbeure,ElineGhekiere,Ma-

thiasDeRuyck,ChelseaDeLeersny-
derenBryanDebaets.Zekregenvan
schepenvanSportAnnickDebonné
een beker overhandigd. Medailles
waren er voor de kinderen die in de
topdrieeindigden. Foto DJP (DJP)

PITTEM Parochianen koersen om titel kampioen

Inwoners vanPittemenEgemhebbenzichmetelkaar
gemetentijdensde parochianenkoers, eenonderdeel
vandeveertiendaagsekermis.Voorheteerstkwamer
geen enkele dame aan de start, zodat dezewedstrijd
wegviel en er nog vier categorieën overbleven. Bij de
15- tot 30-jarigen waren er elf deelnemers. Dries De
CaignywerddewinnaarvoorReinoutVanHesscheen
Axel Demeulemeester. Demeeste renners waren te-

rugtevindenindecategorievan31tot45jaar,waarbij
Lode Coryn de titel behaalde voor Kristof Boonen en
Kurt Raes. In de reeks van 45 tot 60 jaar waren er
slechts vier deelnemers, met een eerste plaats voor
Geert Demeulemeester, voor Johny De Ceuninck en
DirkDemuynck. Bij de categorie boven de 60 jaar ten
slottewarenzemetdrie.EricNaerthaaldehetvoorRo-
gerSnauwaertenGuidoVanmaele. Foto DJP (DJP)
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Alcoholcontroles
Bijalcoholcontroles langsdeRin-
glaan in Tielt, de Roeselaars-
estraat in Ardooie en op de Hille
in Zwevezele (Wingene) bleken
donderdag 4 van de 89 automo-
bilisten (4,50%) te veel te hebben
gedronken.Tienbestuurderskre-
gen ook een boete voor telefone-
ren achter het stuur. De politie
van de zone Tielt schreef tijdens
de controles nog 17 waarschu-
wingen uit voor voertuigen die
niet verzekerd, niet gekeurd of
niet ingeschrevenbleken. (LSI)

TIELT/WINGENE

INWONERS KRIJGENAANGEDIKTE BELASTINGBRIEF
InwonersvanWielsbekekregendezeweek
hunaanslagvoordegemeentebelasting inde
bus.Dat leverdevolgensdeoppositieheel
watverwonderdereactiesop. «Nietalleen
steegdebelastingvan65naar95euro.On-
dernemersdievroegermaaréénaanslag
kregen,hebbenernueentweedebij, dieop
henalsprivépersoonslaat», vertellenGeor-
gesLambrecht,HildeDebommarezenGeert
Devrieze (WelvaartdoorVrede).

«Het bestuur lapt daarmee het ‘lokaal pact’
aanhaarlaarsdathet in2008afgeslotenheeft
metdeVlaamseoverheid.Degemeentekreeg
toen 100 euro per inwoner, op voorwaarde
dat ze tot 2012 geen belastingverhogingen

zoudoorvoeren.Datdoetzenutoch.Wijheb-
benalklachtwillenindienenbijdeprovincie,
maardieheeftdieklachtonontvankelijkver-
klaard,omdatdat lokaalpactmeereenbelof-
tewasdaneenecht bindendeafspraak», ver-
volgenze.
De verhoging kwam aan bod in de gemeen-
teraadvandecember. «Toenhebbenwij una-
niem tegengestemd, maar het bestuur had
geenorennaar onze argumentatie. Belastin-
genverhogen is eenmakkelijkeoplossingals
je geld nodig hebt, maar waarom niet eerst
zelf kijken waar binnen de begroting op be-
spaardkanworden?»
Schepen van Financiën Rik Buyse verdedigt
debeslissingdiehetbestuur indegemeente-

raad van december nam. «Sinds 1998was de
gemeentebelastingnietmeerverhoogd»,ver-
telthij. «Toenbedroegdie2.500frank,65euro
dus.Alleenaldooreen indexaanpassingkom
jeaan85euro.Hetkloptookdatmensenmet
eenondernemingsnummernuvoorheteerst
tweeaanslagenkregen,maardie kunnendie
tweedewel volledig inbrengen inhunbelas-
tingen.We hebben de gemeentebelastingen
verhoogd om wat financiële ademruimte te
hebben. We hebben echt een inhaalbewe-
ging gemaakt wat betreft onze wegeninfra-
structuur. En in Wielsbeke hebben we nog
steeds het laagste bedrag opcentiemen
(1.200) en het laagste procent aanvullende
personenbelasting (6,5%).» (JME)

WIELSBEKE

RaadsledenGeertDevrieze enHildeDebommarez zijn tegen
de fikse verhoging van de belastingen. Foto LUH

MAATREGELEN MOETEN WATEROVERLAST IN TOEKOMST VERMIJDEN

AAaanleg buffnleg bufferbekkerbekken Pen Poekoekebeek gestebeek gestartart
RUISELEDE

In de strijd tegen de jaarlijks terugkerende wa-
teroverlast gaf de gemeente het startsein voor
het uitgraven van een bufferbekken langs de
Poekebeek in de Kruiswegestraat. Die zal bij
overvloedige regen het overtollige water op van-
gen. Overstromingenmoeten in deMolenge-
meente op diemanier tot het verleden behoren.

VALENTIJN DUMOULEIN

Bij fel regenweer overstroomt de
Poekebeek, waardoor diverse
stratenenwoningeninRuiselede
telkens opnieuwblank komen te
staan. Bij hevige regen komt het
watermassaaluitde richtingvan
Tieltaangestroomd.Degrotewa-
terrampvan2005wasvoordege-
meentededruppeldiedeemmer
deedoverlopen.

3.000m2

«Toen hebben we een studie uit-
gevoerdomdewaterafvoer inhet
bekkenvandePoekebeektecon-
troleren», zegt bevoegd schepen
Marc De Muynck (RKD). «We
hebben dan beslist om een buf-
ferbekken te bouwen die over-
stromingenmoet vermijden.Dat

wateropvangbekken wordt nu
ter hoogte van de Kruiswege-
straatopeenterreinvan3.000m²
vier meter diep uitgegraven. Er
werd voor die locatie gekozen
omdat het reeds als natuurlijk
overstromingsgebied bekend
stond. »
Het bufferbekkenzal een capaci-
teit van 90 miljoen liter hebben.
Het water in dat bekken zal ge-
bruikt kunnen worden in tijden
van droogte. Iedereen kan er vrij
water komen halen, al zullen in
de praktijk vooral land- en tuin-
bouwers en brandweermannen
ergebruikvanmaken.
Het bufferbekken krijgt verder
een knijpconstructie met klep-
pen zodat het water op een ge-
controleerde manier via de Poe-
kebeek kan afgevoerd worden.
Gevolg iswel dat de rijwegopdie

plaats verbreed zal worden. Er
wordt ook een fiets- en wandel-
pad aangelegd dat verbonden
wordtmetdePoekevoetweg.

Gescheiden riolering
Ondertussen werd er reeds een
klep op de rioolinlaten aange-
bracht zodat hetwater nietmeer
omhoogrichtingdeBruggestraat

konlopen.«Eenanderemaatregel
is dat het water niet via het cen-
trum maar door de aanleg van
een gescheiden rioolstelsel via
eenanderewegnaardeBunding-
beekafgevoerdzalworden», zegt
de schepen. «Later komen er ook
nog gescheiden riolen langs de
Kruiswegestraat en zal opper-
vlaktewater dat uit de richting

van Kanegem en via de Knotwil-
genstraat kwam langsdePensio-
naatstraat gestuurdworden.
De aankoop van de gronden was
voorrekeningvanhetgemeente-
bestuur. Voor de realisatie en de
financiering van dewerken staat
deprovincie in.
De werkzaamheden moeten te-
gendewinter af zijn.

SchepenMarcDeMuynck bij het bufferbekken. Foto Gruyaert

Startverkooplossetickets
OCVondel
Vanafvandaagzijnnaastabonne-
menten ook losse tickets te koop
voor de voorstellingen in OC De
Vondelopdecultuurdienst.Meer
info:051/48.80.80. (VDI)

MEULEBEKE

Voshoudt lelijk huis in kippenhok

Een vos heeft donderdagnacht
lelijk huisgehouden in het kip-
penhokvanKatelijnVervaekein
de Krekelstraat in Ingelmun-
ster. Negen kippen overleefden
de aanval niet. «Wellicht sloop
de vos het hok binnen. Enkele
jongere kippen zaten in een
apart hok, afgeschermd met
kippengaas. Samen met een
haan overleefden die de aan-
val», klinkt het bij de eigenares.
De doodgebeten kippen beho-

ren tot een speciaal ras en zor-
gen voor cholesterolarme ei-
eren. Voor Katelijn Vervaeke is
het de tweede keer dat een vos
haareenbezoekbrengt. «Ikben
het beu», aldus de vrouw. «Ik
hoop dat jagers eens de toela-
ting krijgen om op de vossen te
jagen.» Vossen duiken steeds
vakeropindeomgeving.Eerder
zorgden ze al voor slachtoffers
bijpluimvee inArdooie,Meule-
bekeenKachtem. (LSI)

INGELMUNSTER

KatelijnVervaeke bij de doodgebeten kippen. Foto JVK

Thomas De Gendt en Gianni Meersman op Natourcriterium
Nadat de vzw Roeselare Koers
eerder al bekend maakte dat ze
Philippe Gilbert wisten te strik-
ken voor het Natourcriteriumop
dinsdag26julizijnnunogenkele
naamvrijgegeven.
Ook Thomas De Gendt zal zich
aan het parcours op Krottegem
wagen. De Gendt koerst voor het

Nederlandse Vacansoleil Pro Cy-
cling Team.Hij liet zich dit jaar al
opmerkingen met ondermeer
etappeoverwinningen in Parijs-
Nice en de Ronde van Zwitser-
land en droeg ook drie dagen de
geletrui inParijs-Nice.Wieeven-
eens meestrijdt om de overwin-
ning isGianniMeersman.

De in Ardooie wonende renner
liet zich hij de voorbijemaanden
opmerken met ondermeer een
ritzegeendeeindoverwinningin
deOmloopvandeArdennen,een
derde plaats in Halle-Ingooigem
en bovenal een tweede plaats op
het Belgische kampioenschap.
Daarnaast zullen ook James van-

landschoot, Stijn Lombaert, Arne
Casier, Pieter-Jan Debackere, Je-
roenRoose, LuigiMeersman, Ro-
deric Callewaert, Tom Vanbece-
laere en Ward Vandermeiren
present tekenen aan de start, en
het lijstjeblijft groeien.
Meer informatie op www.na-
tourroeselare.be. (CDR)

ROESELARE

Kapsalon Jasmine opent de deuren
In de vroegere kledingszaak Se-
ven aan het Broeders Maristen-
plein opende Jasmine Roelens
haar eigen kapsalon. Jasmine
wordt 19 jaar in augustus enbeë-
indigde zopas haar studies voor
kapster aan het Sint-Jozefsinsti-
tuut in Tielt. Eind vorig jaar be-
slootzehet leegstaandepandaan
deBroedersMaristenstraattehu-
ren. Een hele uitdaging voor de
pas afgestudeerde kapster. Een
afspraak maken kan via
051/35.83.03 of 0472/76.18.04.
Maar Jasmine beklemtoont dat
iedereenookzonderafspraakkan
binnenspringen. Het kapsalon is
gesloten op maanden en ook op
zondag. (DJP)

PITTEM

JasmineRoelens in haar eigen kapsalon. Foto DJP

Natuur-doe-wandeling
Nuzondagkunnengezinnenmet
kinderen tussen 4 en 12 jaar te-
rechtophetprovinciedomeinBa-
liekoutervooreennatuurwande-
ling met doe-activiteiten. Er
wordt om 14 uur gestart op de
parking van de Baliekouter 20.
Meer info:056/26.06.00. (VDI)

DENTERGEM

Wegenwerken
Kanegem afgerond

Deheraanlegvanderijweg,park-
eerstroken en voetpaden in Ka-
negem-Dorp en de Kanegem-
straatziterop.Dewerkengingen
op 28 februari, daags na de door-
tocht van de wielerwedstrijd
Gent-Staden,vanstart.Hetstads-
bestuurvoorzagerookinnieuwe
openbare verlichting. Het kruis-
punt Keizerstraat-Kanegem-
Dorp werd reeds eindmei open-
gesteld voor het verkeer en on-
dertussen zitten ook de werken
aan de rijweg in de Kanegem-
straat er op. De werkzaamheden
werden uitbesteed aan aanne-
mer Paul Van Hulle uit Tielt en
kostten418.510euro. (VDI)

KANEGEM

Nieuwemachines
De gemeente Staden heeft voor
zijn eigen diensten twee belang-
rijke investeringen gedaan. Het
gaat om een verreiker die zowel
in de technische als in de groen-
dienst zalworden ingezet en een
veegmachine. Beide machines
werden officieel voorgesteld in
deloods indeBruggestraat. (CDR)
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