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NEDERENAME
Kerkhoek organiseert
Halloweentocht
De vriendenkring van café De Kerkhoek organiseert een eerste Halloweentocht onder leiding van
Isaura Van de Kerkhove. De toch
gaat door op zaterdag 29 oktober
tussen 19 en 22 uur voor groepen
van minimum vijf en maximum
twaalf personen. Inschrijven op
voorhand is aan te raden en kan in
café De Kerkhoek, Oudstrijdersstraat 99 of bij Isaura. Deelnemen
kost 8 euro voor plus twaalfjarigen
en 4 euro voor wie jonger dan
twaalf jaar is. De avond zelf betaalt
men 9 en 5 euro. Er is eten en drinken voorzien tijdens de tocht. Tijdens de tocht zijn echter geen fakkels toegelaten. Nadien volgt er
nog een afterparty in het café.
(MAN)

ZWALM

Ontbijtmandenactie
voor het goede doel
Het gemeentebestuur van Zwalm
organiseert samen met een groep
vrijwilligers een ontbijtmandenactie ten voordele van 11.11.11. De
ontbijtmanden kosten vijftien euro
voor twee personen en acht euro
voor één persoon, en zijn gevuld
met broodjes en koeken, drankjes,
yoghurt, beleg en fruit. De bedeling
vindt plaats op zondag 12 november tussen 7 en 10 uur, maar je kan
de bestelling ook zelf afhalen in de
raadzaal van het gemeentehuis.
Bestellen kan tot 3 november via
het e-loket op www.zwalm.be of
door je bestelling te mailen naar
11@zwalm.be (TVR)
GAVERE

Aperitiefconcert
met Paper Wings
Paper Wings vandaag om 11 uur te
gast in de Gaverse bibliotheek voor
een aperitiefconcert. Bram Vanparys, Gertjan Van Hellemont en Cleo
Janse bezingen hun liefde voor de
Americanamuziek, aan de hand
van zorgvuldig gekozen covers uit
de oeuvres van onder meer Neil
Young, Emmylou Harris, Fleetwood
Mac, The Band en Bonnie Raitt. De
toegang is gratis, maar inschrijven
is noodzakelijk. Dat kan via bibliotheek@gavere.be. (TVR)

Als bewoners klagen, gaat de gemeente meten
ZINGEM
Klagen bewoners in Zingem over gevaarlijke verkeerssituaties, dan zet de
gemeente voortaan een meettoestel in
om na te gaan of de grieven gegrond zijn.
«Het laat ons toe om zeer gericht in te
grijpen», aldus burgemeester Kathleen
Hutsebaut (CD&V). In de Omgangstraat
is dat gebeurd: nadat een bewoonster
gealarmeerd had dat er veel te snel werd
gereden, deed de gemeente metingen.
Gisteren zijn er snelheidsremmers geplaatst.
RONNY DE COSTER
«We krijgen wel vaker klachten
over een kruispunt dat te gevaarlijk is, over te veel verkeer
in woonwijken of overdreven
snelheid. En dat er nooit parkeerplaatsen vrij zijn», zegt de
Zingemse burgemeester, Kathleen Hutsebaut (CD&V). «En het
is niet altijd makkelijk in te
schatten of de klachten ook gegrond zijn. Daarvoor heb je cijfers nodig. Daarom hebben we
een tijd geleden een toestel
aangeschaft om verkeersmetingen te doen. Want meten is
weten», aldus Hutsebaut.

Onopvallend
«Het toestel wordt vrij anoniem in de straat geplaatst en
registreert alle voertuigen. Het
apparaat maakt geen foto’s,
waardoor er bijvoorbeeld niet
op snelheid wordt geverbaliseerd, maar het meet de snel-

heid waarmee het verkeer rijdt,
noteert ook het tijdstip en registreert zelfs het volume, zodat we ook onderscheid kunnen maken tussen personenauto’s en vrachtwagens. Die
methode levert een nauwkeurig beeld op van de actuele
snelheden op een wegvak gedurende een periode die we
zelf kiezen», verduidelijt Peter
Martens, hoofd van de Technische Dienst van de gemeente
Zingem.
«Het apparaat is zo onopvallend, dat het geen invloed heeft
op het rijgedrag: chauffeurs
gaan er dus niet voor op de rem
staan», weet Martens. Na de
meetcampagne wordt alle data
geanalyseerd. «En die leert ons
of de klachten gegrond zijn of
eerder subjectief zijn. Zo weten
we of er verkeersmaatregelen
nodig zijn. De analyse levert

Peter Martens, burgemeester Kathleen Hutsebaut
en wijkagente Kathy Rousseau met het meettoestel. Foto DCRB
soms ook bepaalde patronen
op. Zo ontdekten we dat in een
straat iedere ochtend om 6 uur
iemand passeerde aan hoge
snelheid. Die informatie vinden we dan toch nuttig om aan
de politie door te geven, zodat
ook die dan eens toezicht kan
doen en optreden», legt Martens uit.

Snelheidsremmers
Opmerkelijk in het hele proces:
eens de analyse van de metingen gebeurd is, gaat de gemeente in gesprek met de bewoner die de problematiek
heeft aangekaart. «Zodra de

analyse klaar is, bespreken we
de resultaten eerst met de lokale politie en nodigen we de
klager uit om, samen met de
wijkinspecteur, een gesprek te
hebben over de klacht en de
meetcampagne. Het kan zijn
dat de klager op basis van de
cijfers tot het inzicht komt dat
zijn perceptie niet juist is, maar
uiteraard ook dat hij gelijk
heeft», vertelt burgemeester
Hutsebaut.
«Concreet is dat recent gebeurd
in de Omgangstraat, waar een
bewoonster alarmeerde dat er
vaak heel snel gereden wordt
en dat een oversteekplaats be-

hoorlijk gevaarlijk was. Metingen met ons apparaat gaven
haar gelijk: de hoogst gemeten
snelheid bedroeg zelfs 107 kilometer per uur, terwijl de limiet 50 per uur is»,aldus Hutsebaut.
In de Omgangstraat zijn de resultaten van de klacht en daarop volgende verkeersmetingen
sinds gisteren te zien: op twee
plaatsen heeft de gemeente
obstakels geplaatst, waardoor
een asverschuiving is ontstaan,
die het verkeer verplicht om te
vertragen. Verder is een oversteekplaats voorzien van beugels en van een zebrapad

STRIJPEN

KRUISHOUTEM

Feest in Sint-Andreasschool
voor veilige schoolomgeving

Eerste steen voor 24 sociale woningen in centrum

De Sint-Andreasschool vierde
gisteren feest want na 10 jaar
aandringen is de Sint-Andriessteenweg eindelijk heraangelegd.
De leerlingen vierden dat met
een colorrun op de nog afgesloten steenweg, waarna burgemeester Jenne De Potter de weg
officieel terug openstelde voor

het verkeer. Er werd een nieuw
trottoir in betonstraatstenen en
een verhoogd fietspad in rode cementbetonverharding langs beide zijden van de straat aangelegd.
Voor de lijnbussen is een verhoogd busperron voorzien.

Veilige schoolomgeving
Om de snelheid van de automobilisten aan banden te leggen,

werden asverschuivingen gecreëerd. Ter hoogte van de school
werd een parkeerstrook ingericht als Kiss&Ride-zone zodat
dat kinderen op een veilige manier met de wagen naar school
gebracht kunnen worden.
Na de inhuldiging van de weg
bood de Sint-Andreasschool de
aanwezigen nog een drankje aan
in hun schoolcafé. (FEL)

De Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen legde gisteren de eerste steen van
haar nieuw woonproject in het
inbreidingsgebied achter het
Kruishoutemse gemeentehuis.
In totaal komen er zeven sociale
koopwoningen en zeventien
huurhuizen.
In de ruim 2 hectare grote zone
achter het gemeentehuis worden 85 woningen en appartementen gerealiseerd, waaronder
dus 24 sociale woningen. De sociale koopwoningen komen er
met 3 of 4 slaapkamers, de sociale huurwoningen zullen 2 tot 4
slaapkamers tellen. «Hiermee
bereikt men een gevarieerde
groep kandidaten en komt men
tegemoet aan de behoeften van
de wachtlijst», zegt voorzitter
Stefaan Vercamer van de SHM
Vlaamse Ardennen. «Onze huisvestingsmaatschappij is werkzaam in vijtien gemeenten en
biedt huisvesting aan 1.217 gezinnen. Vandaag staan er echter
nog 1.200 kandidaten op de
wachtlijst, waarvan 189 gezinnen die kandidaat-huurder zijn
voor Kruishoutem.»

Leerlingen van de Sint-Andreasschool vierden de heraanleg van de steenweg met een colorrun.
Foto Ronny De Coster
** OU

Gisteren werd alvast de eerste steen
van het nieuwe woonproject gelegd. Foto Ronny De Coster
De gemeente Kruishoutem
kreeg van Vlaanderen de opdracht om 78 nieuwe sociale
huurentiteiten te realiseren tegen 2023. Hiervan werden reeds
47 woningen gerealiseerd. «Er is
nog werk aan de winkel», beseft
burgemeester Joop Verzele
(CD&V). «Maar er zijn nog enkele
projecten op til, waaronder in de
wijk Marolle.» Het totale kosten-

plaatje voor de 24 woningen die tegen het voorjaar van 2019
instapklaar moeten zijn - bedraagt ruim 5 miljoen euro. Intussen werd ook de nieuwe Renée D’Huyvetterstraat in het
wooninbreidingsgebied in gebruik genomen. De straat is een
eerbetoon aan de voormalige gemeentesecretaris en oprichter
van de Gulden Eifeesten. (TVR)

