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Vlaamse Ardennen
OUDENAARDE
Brand in bijgebouw
Brouwerij Liefmans
Een team van de brandweerpost
Oudenaarde moest in de nacht van
zondag op maandag te hulp snellen
naar de Brouwerij Liefmans aan de
Aalststraat in Oudenaarde.
Er was brand uitgebroken in een bijgebouw van de brouwerij, waar
oud materiaal gestockeerd staat.
De brandweer kon beletten dat het
vuur uitbreidde. Door de brand is
het dak van het bijgebouw beschadigd. Een kortsluiting is de vermoedelijke oorzaak. (DCRB)

LIERDE
Politie hamert
op zichtbaar
huisnummer

TRAINER KSV OUDENAARDE COACHT VERDER NA DOOD MOEDER

«Ik wilde er zijn voor mijn ploeg»
OUDENAARDE
Tijdens de rust kreeg Stefan Leleu van KSV Oudenaarde te horen dat zijn moeder was gestorven, maar toch
coachte hij zijn team toch nog naar de overwinning op
het veld van Berchem Sport. «Ik wilde mijn spelers niet
in de steek laten», vertelt Stefan.
FRANK EECKHOUT

Politie Geraardsbergen/Lierde hamert nog eens op zichtbare huisnummers op de brievenbussen of
gevels van de woningen in de politiezone. «Zo verliezen de hulpdiensten geen kostbare tijd om het juiste huis of appartement te vinden.
Als iemand een medisch probleem
heeft, telt iedere seconde om de bewuste woning te vinden» zegt
korpschef Jurgen De Landsheer. Iedere eigenaar, gebruiker of huurder
van een woning of gebouw is wettelijk verplicht een huisnummer
aan te brengen, dat goed leesbaar
is vanaf de straat. Dit staat duidelijk vermeld in de GAS-reglementering. Daarom zullen alle buurtpolitieteams (BPT) van de lokale politie
Geraardsbergen/Lierde vanaf half
maart preventief optreden. «Zij
gaan op pad om te controleren of
alle huizen in de regio goed leesbare huisnummers hebben én of deze
duidelijk uithangen. Merkt de politie-inspecteur dat dit niet het geval
is, dan zullen de bewoners verwittigd worden en krijgen ze een flyer
overhandigd met meer uitleg. Zo
krijgen ze de gelegenheid om zich in
orde te stellen. Na een periode van
actieve en preventieve opvolging,
zal er repressief worden opgetreden. «Met deze actie willen we de
veiligheid van burgers verhogen.
Hardleerse bewoners die ook na de
aanmaningen nalaten om een huisnummer aan te brengen, worden
gesanctioneerd», vult hoofdinspecteur Kenny Matthijs aan. De
GAS-boete loopt op tot 350 euro.

Berchem Sport tegen KSV Oudenaarde in
de eerste amateurklasse zondag was een
wedstrijd die enkel van belang was voor de
ploeg uit Antwerpen met zicht op behoud
in de hoogste amateurklasse. Toch zal niet
de 0-2 eindstand voor altijd gegrift staan in
het geheugen van Oudenaarde-coach Stefan Leleu. «Toen we in Berchem arriveerden, belde mijn broer mij om te zeggen dat
het niet goed ging met ons moeder. Zij was
al drie jaar palliatief, maar toch wisten artsen van het UZ in Antwerpen haar leven al
drie jaar te verlengen. Daardoor kon ze nog
wat van haar leven maken. De laatste vijf
maanden ging haar gezondheidstoestand
echter bergaf. Zaterdag bracht ik haar nog
een bezoekje zoals ik voor elke wedstrijd
deed. Mijn ma was immers mijn grootste
fan en zolang haar gezondheid het toeliet,
miste ze geen enkele wedstrijd van mij.
Toen al zag ik dat het niet goed ging met
haar», vertelt Stefan.
Toch besliste de coach om de dag nadien
met zijn team mee af te reizen naar Berchem. «Maar bij aankomst hoorde ik al dat
haar einde naderde en tijdens de rust kreeg
ik bevestiging van haar overlijden. Toch besliste ik om mijn team niet in de steek te laten. Wel wachtte ik tot na de wedstrijd om
mijn spelers op de hoogte te brengen. Na de
wedstrijd ben ik dan direct vertrokken naar
mijn familie.»

Overwinning bijzaak
Voor de spelersgroep was de overwinning
zondag bijzaak. «We wisten dat de moeder
van onze coach ernstig ziek was, maar toch

Niets liet uitschijnen dat hij
slecht nieuws gekregen had.
Tijdens de rust deed hij zelfs
nog een paar tactische
ingrepen
KAPITEIN JESSE MARTENS
komt haar dood nog onverwacht. De vreugde na het laatste fluitsignaal sloeg al snel
om in verdriet. Vooral dan bij de spelers, zoals ikzelf, die haar goed gekend hebben.
Stefan is al negen jaar mijn coach en wij zijn
ondertussen vrienden geworden. Daardoor had ik ook een goede band met zijn
moeder», zegt kapitein Jesse Martens.
Martens is ook niet verbaasd dat de coach
bij zijn spelers gebleven is ondanks de dood
van zijn moeder. «Dat typeert hem dat hij
er wilde zijn voor zijn ploeg. Zo kennen we
hem ook. Niets liet uitschijnen dat hij tijdens de rust slecht nieuws gekregen had.
Tijdens die rust deed hij zelfs nog een paar
tactische ingrepen waardoor we de wedstrijd helemaal naar onze hand zetten. Na
de wedstrijd was de sfeer onder de spelers
uiteraard bedrukt. Stefan ligt immers heel
goed in de groep. Naar de afscheidsplechtigheid gaan we dan ook in groep om hem
ons medeleven te betuigen», besluit Martens.
Wanneer en waar het afscheid plaatsvindt
was gisteren nog niet bekend.

ENAME Bloembakken op Kattenberg om snelheid af te remmen

(FEL)

HOREBEKE
N-VA Horebeke wil
reizigers De Lijn
financieel steunen
Oppositiepartij N-VA wil het gebruik van het openbaar vervoer in
Horebeke stimuleren. De partij
stelt daarom voor dat de gemeente
voortaan 25 procent van de kosten
van een Buzzy Pazz of een Omnipas voor reizigers tussen 60 en 64
jaar betaalt.
Omdat er in Horebeke geen secundaire school, treinstation of winkelcentrum te vinden is, speelt het sociale en professionele leven van
veel inwoners zich volgens N-VA
buiten de gemeente af. «Mensen
die geen wagen of rijbewijs hebben,
moeten daarom een beroep doen
op het openbaar vervoer. Niettegenstaande de geleverde inspanningen om het openbaar vervoer
betaalbaar te houden, is deze kost
voor veel gezinnen niet te verwaarlozen», zegt gemeenteraadslid
Dieter Verscheure. Zijn partij stelt
daarom voor om als gemeente 25
procent van de kosten van een Buzzy Pazz of een Omnipas voor reizigers tussen 60 en 64 jaar te betalen. Schepen van Financiën Robert
De Meuleneire (Volksbelangen)
neemt nog geen standpunt in over
het voorstel. «We zullen het spoedig bespreken op het schepencollege, maar daar was het vandaag te
druk voor», laat hij weten. (LDO)

Trainer Stefan Leleu. Foto Ronny De Coster

Op de Kattenberg en de Zwijndries in Ename werden een aantal grote bloembakken geplaatst.
Die moeten de snelheid van de
chauffeurs afremmen.

Het stadsbestuur heeft bij het
Vlaams Gewest, de beheerder van
de weg, al meer dan eens aangedrongen op maatregelen om de
snelheid naar omlaag te krijgen.

Aan de Zwijndries in Ename, aan
de voet van de Kattenberg, is in
het verleden al verschillende keren een auto in een woning beland. Overdreven snelheid is er
dan ook al langer een probleem.

Beschermde strook
«Doordat het gaat om een beschermde kasseistrook, zijn aanpassingen echter niet eenvoudig», zegt mobiliteitsschepen Lieven Cnudde (CD&V). «Nu kwa-

men we tot de overeenkomst om
er parkeervakken op de weg te
schilderen en zo de wagens meer
te laten zigzaggen, waardoor ze
moeten remmen. Omdat die vakken hun doel missen wanneer er
geen wagens geparkeerd staan,
werden nu ook grote bloembakken geplaatst. Die zijn makkelijk
verplaatsbaar wanneer dat nodig
zou zijn, zoals wanneer er een
wielerwedstrijd passeert.» (TVR)

Site Ridobel wordt woonplek voor jong en oud

PETEGEM
In Petegem werd de eerste steen
gelegd voor een sociaal woonproject op de voormalige bedrijfssite Ridobel. Er worden 5
aanleunflats, 9 gezins- en 18
huurwoningen gebouwd.

De pastorie wordt openbaar verkocht.
Foto Frank Eeckhout

SINT-MARIA-OUDENHOVE
Pastoriewoning moet 365.000
euro opbrengen
De stad Zottegem verkoopt de pastoriewoning en bijhorende tuin van de vroegere pastoor van Sint-MariaOudenhove. «De woning op het Sint-Hubertus ligt op
een domein van bijna 2.500 vierkante meter en werd geschat op 365.000 euro. Het exacte bouwjaar is niet gekend, maar volgens het kadaster werd de pastorie gebouwd tussen 1900 en 1918. In tegenstelling tot heel was
pastoriewoningen is die in Oudenhove niet geklasseerd
waardoor een koper geen rekening moet houden met
voorschriften van Ergoed», laat schepen van Patrimonium Peter Vansintjan (CD&V) weten. De verkoop van de
pastorie staat volgende week geagendeerd op de gemeenteraad. Nadien moet met een notaris nog een verkoopdatum afgesproken worden. (FEL)

De Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen had
al sinds 2006 het plan om op het
6.000 vierkante meter grote terrein tussen de Lindestraat en
Sint-Martinusstraat een bouwproject te starten. Eend 2015
werd de voormalige textielfabriek er uiteindelijk gesloopt en
nu werd ook de eerste steen gelegd van het sociaal woonproject.
Op het terrein worden 9 koop- en
18 huurwoningen opgetrokken.
«Deze realisatie brengt een mooie
mix van diverse woontypologieën», stelt voorzitter Stefaan
Vercamer van de Sociale Huisvestingsmaatschappij. «Er wordt een
woonsite gecreëerd waar zowel
sociale huur als sociale koop zal
voorzien worden. We integreren
ook 5 aanleunflats voor 65-plussers. Hiervoor werken we samen
OU

Stefaan Vercamer legt de eerste steen. Foto Ronny De Coster
met woonzorgcentrum De Linde
dat recht tegenover het woonproject gevestigd is. Zij zullen instaan
voor een noodoproepsysteem en
het aanbieden van de nodige
zorg. Doordat het project zich in
het hart van Petegem bevindt, zal

het ook kernversterkend werken.» De kostprijs bedraagt 4 miljoen euro en als de planning naar
wens verloopt, moeten de woningen in het najaar van 2019 in gebruik kunnen genomen worden.
(TVR)

