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WEVELGEM
Geen IKEA in
West-Vlaanderen
Wie van plan was om het zich makkelijker te maken door binnen enkele jaren naar een West-Vlaamse
vestiging van IKEA te rijden, is er
aan voor de moeite. Want de
Zweedse meubelgigant doekt de
plannen voor een vestiging op Ter
Biest in Wevelgem of aan het terrein van winkelcentrum Ring Shopping of op de bedrijvenparken Evolis en Beneluxpark in Kortrijk op.
«Het is louter een strategische beslissing», vertelt IKEA-woordvoerster Annelies Nauwelaerts. «We
stappen af van het concept van een
klassieke grote winkel door het snel
veranderende retaillandschap en
consumentengedrag en het stijgende belang van e-commerce. We
blijven voor alle duidelijkheid wel in
onze acht bestaande winkels in
België investeren en denken ook
aan andere types van verkooppunten in Antwerpen en West-Vlaanderen. Hoe die verkooppunten er
dan precies zullen uitzien, is afwachten.» (LPS)

BRUGGE
Provincie stopt met
aankondiging
alcoholcontroles
De provincie West-Vlaanderen
stopt vanaf volgende week met het
aankondigen van de wekelijkse alcoholcontroles in het weekend. De
voorbije jaren verspreidde de provincie steevast de plaatsen waar de
grootste alcoholcontroles zouden
plaatsvinden. In eerste instantie
was het de bedoeling om bestuurders op die manier te sensibiliseren
om niét te drinken en te waarschuwen dat er controles waren. «We
zitten nu echter in een ander tijdperk. Bestuurders moeten beseffen
dat ze op elk moment van de dag en
op elke plaats kunnen gecontroleerd worden. Daarom de beslissing om de aankondigingen te
stoppen. We benadrukken daarbij
dat er wel degelijk nog controles
zullen plaatsvinden.»(MMB)
OOSTENDE

Dampkapbrand snel geblust
In de Eduard Hammanstraat in
Oostende brak zondagavond rond
18.20 uur brand uit in een woning.
De bewoonster was aan het koken
toen de dampkap plots losschoot
en naar beneden viel. Daar vatte hij
vuur. De buurman kon de dampkap
met een brandblusser blussen. De
brandweer kwam wel nog langs om
de situatie te controleren. (JHM)
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SCHEPEN VERLAAT BEWUST 12, WIE VOLGT ZIJN VOORBEELD?

Cattrysse naar nieuw project met N-VA/Samen
DE HAAN
Rudi Cattrysse, schepen voor Bewust 12
in De Haan, stapt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in een nieuw
project met N-VA/Samen, dat momenteel in de oppositie zit. Een opvallende
beslissing, maar het is dan ook al lang
geen geheim meer dat het slecht gaat
binnen de meerderheidspartij. Cattrysse
is de eerste die het schip verlaat.
LEEN BELPAEME
Het gaat al een tijdje niet goed
in het schepencollege van De
Haan. Persoonlijke meningsverschillen staan de werking
van het gemeentebestuur in de
weg en het was dan ook wachten tot wanneer de bom zou
barsten. Schepen Rudi Cattrysse loopt nu over naar N-VA/Samen en daarmee komen de
eerste barsten tevoorschijn.
«Ik ga niet naar de N-VA, maar
we starten een nieuw project.
Ik had eerder al beslist om niet
meer mee te gaan met Bewust.
Ik voelde me er niet meer goed
bij. Er zijn altijd maar discussies
tussen de verschillende collega’s. Ik heb zoveel mogelijk
proberen te lijmen, maar mijn
pot is leeg.»

Elkaar aanvullen
«Het was tijd om aan mezelf en
mijn gezondheid te denken.
Toen de vraag van Wilfried
kwam, zag ik het wel zitten. We
vullen elkaar goed aan. Hij is de
man van de dossiers, ik ben
meer de man van het volk. Ik
heb de afgelopen jaren ook veel
goede momenten beleefd met
Bewust, maar ik wil streven
naar een college waarin we samen kunnen werken voor de
gemeente», vertelt Cattrysse.
In de wandelgangen viel al langer te horen dat de toekomst
van Bewust aan een zijden
draadje hangt. Het is onduidelijk of er nog mensen overlopen. «Dat hangt er van af of er

Ik voelde me niet
meer goed bij
Bewust. Er zijn altijd
maar discussies
tussen de collega’s.
Ik heb zoveel
mogelijk proberen
te lijmen, maar
mijn pot is leeg
RUDI CATTRYSSE
een goede match is en of ze
voor hetzelfde programma
willen gaan. De neuzen moeten
in dezelfde richting staan. We
gaan ook niet iedereen meenemen en het moet goed klikken.
Dat is het probleem dat zich nu
voordoet. We willen die persoonlijke tegenstellingen overstijgen. Dit is de eerste stap»,
vertelt Wilfried Vandaele. «De
samenwerking met Rudi lag
het meest voor de hand. Ik heb
destijds hard gediscussieerd
met vader Ivan Cattrysse toen
hij burgemeester was. Later
heeft hij mij vanuit oppositie in
het schepencollege gehaald. Er
is altijd een goede verstandhouding geweest.»

Loyaal
De vraag is nu vooral hoe het

Rudi Cattrysse (l.) en Wilfried Vandaele (r.) stappen in een nieuw politiek project. Foto Proot
schepencollege het komende
jaar zal uitdoen.
«Ik blijf in het schepencollege
en ik zal me loyaal opstellen tegenover Bewust. Ik wil dit nu
proper afwerken», zegt Cattrysse. Dat beaamt ook Vandaele. «De mensen die in dat
schepencollege zitten moeten
hun contract uitdoen. De bevolking mag hier niet meer het
slachtoffer van zijn. Rudi moet
ook zijn engagement met Bewust uitdoen en dat kan betekenen dat we in bepaalde dossiers anders stemmen. Als het
mijn pleidooi is dat wij het beste willen voor de gemeente,
dan zou het nu een fout signaal
zijn om het nu helemaal om
zeep te helpen.»

Geen burgemeester
Het gerucht gaat dat Rudi Cattrysse weg wou bij Bewust omdat hij per se burgemeester wil
worden. Cattrysse zelf ontkent
dat.
«Dat ik alleen uit zou zijn op de
sjerp, is een flauwe roddel. En
die is makkelijk te ontkrach-

Burgemeester Peter Bremeersch (Bewust)

«Al veel nieuwe kandidaten voor Bewust»
Burgemeester Peter Breemersch (Bewust) respecteert
de keuze van Rudi Cattrysse.
«Het is spijtig als iemand weggaat. Hij kreeg ook bij ons de
kans om lijstduwer te zijn,
maar is daar niet op ingegaan.
Ik respecteer zijn keuze en heb
met Rudi geen probleem»,
zegt Breemersch. De burgemeester is weliswaar niet te
spreken over de uitspraak van
Cattrysse dat hij heeft proberen te lijmen. «Dat is niet waar,
hij heeft altijd een kant gekozen. Hij heeft niets proberen te
lijmen. Ik heb altijd voor de
groep gekozen en proberen te
bemiddelen.»

Het is duidelijk dat Rudi Cattrysse niet de enige is die weggaat, maar burgemeester
Breemersch maakt zich sterk
dat hij een goede lijst zal kunnen samenstellen.
«Wij hebben al heel wat nieuwe kandidaten, waarvan er zal
opgeschrikt worden dat zij
voor ons kiezen. De interne
onenigheid is niet goed voor
de uitstraling van de groep en
de gemeente, maar we hebben ook veel gerealiseerd. Er
zijn altijd mensen die niet
overeen komen, ik heb geprobeerd om iedereen te verzoenen maar dat is moeilijk als er
een clan wordt gevormd», aldus Breemersch. (LBB)

ten. De afspraak is dat Wilfried
de lijst trekt en zo mogelijk
burgemeester wordt.»
N-VA/Samen gaat met een an-

dere naam naar de verkiezingen trekken, maar wat dat
wordt, houden ze nog even geheim.
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Gestolen hond teruggezet door dief

Nu ook affiches en zwarte vlaggen tegen parkeertoren
Het protest tegen de mogelijke komst
van een nieuw parkeergebouw in de
Badenlaan zwelt aan. Actiecomité
Bouwwoede Badenlaan riep een bewonersvergadering bijeen en verzamelde
intussen bijna honderd handtekeningen met een petitie. Bewoners laten nu
zwarte vlaggen aan hun gevel wapperen en hangen affiches uit.

De bulldog werd terug gezet door de dief. Foto Jelle Houwen
De polyester bulldog die een dief
stal op het trottoir bij kledingzaak Beau M is teruggebracht, allicht door de dief zelf.
Waarschijnlijk nam de dief, of
een grapjas, de hond mee die in
het zwart gespoten is en het logo
van de zaak draagt. Zaakvoerster
Katrien Van Lerberghe gaf de dief
een etmaal de tijd om de hond terug te plaatsen, anders ging ze
met de bewakingsbeelden naar
de politie stappen. Wellicht joeg
dat de dief schrik aan, want hij
zette de hond in het geniep, en

wellicht ‘s nachts al terug.
«Ik hoorde dat het om bouwvakkers gingen die voordien op restaurant gingen en wellicht wat te
veel gedronken hadden», zegt de
uitbaatster. «Pas nadat we de info
kregen en dat openbaar maakten
werd de hond terug gezet.»

Wroeging
«Wellicht kregen ze wroeging.
Soit, iedereen maakt wel eens
fouten en in de toekomst denken
ze beter tweemaal na. We zijn blij
dat de hond terug is.»
(JHM)

De parkeertoren zelf zou onderdak bieden aan meer dan 450 wagens. De bewoners vrezen lawaai- en geurhinder,
dalende luchtkwaliteit en veel meer
verkeer in de Badenlaan. Het openbaar
onderzoek loopt nog en er werden al bezwaarschriften ingediend. Tegelijk protesteren ze ook tegen de verkaveling van
de site achter het huidige parkeerterrein, waar 132 percelen voor sociale woningen worden voorbereid. Intussen is
bekend dat bureau MH1 Architecten uit
Maastricht en Das Bauer Kabinett uit
Gent het parkeergebouw ontwerpen.
«Het afronden van de hoeken volgt de
rijcurves en maakt het gebouw minder
hard. Dit wordt versterkt door de gevel
in verticale houten lamellen», laat het
bureau optekenen. «De ligging van de
hellingsbanen maken dat de omliggende bewoners zo weinig mogelijk last
hebben van de koplampen van omhoog- en omlaagrijdende wagens. De
transparantie van de gevel laat toe om
de parking over de volledige hoogte natuurlijk te ventileren. Dankzij die natuurlijke ventilatie is een mechanisch
rook- en warmteafvoersysteem overbodig.» Het gebouw zou drie verdiepingen
en daketage tellen. (TVA)

Zo zou het nieuwe parkeergebouw er kunnen uitzien. Foto Timmy Van Assche

In de buurt duiken nu zwarte vlaggen en affiches op tegen de komst van de parking. Proot
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