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BEVEREN-WAAS
Drugssmokkel via
bananendozen bestraft
De Dendermondse rechter veroor-
deelde gisteren drie betrokkenen bij
drugssmokkel via de Waaslandha-
ven. Twee van hen kregen dertig
maanden voorwaardelijke gevan-
genisstraf en 8.000 euro boete,
waarvan 6.000 euro met uitstel. De
derde moet een werkstraf van 150
uur uitvoeren. De drie worden
schuldig bevonden aan invoer van
cocaïne via bananendozen.
Het drietal werd opgepakt na feiten
in de Waaslandhaven in de zomer
van vorig jaar. Op camerabeelden
was te zien hoe Levy V. en Xeno D.
zich tot twee keer toe met een bad-
ge toegang probeerden te verschaf-
fen tot een kaai in de haven. Vervol-
gens vond een ontmoeting plaats
aan een tankstation verderop,
waarop de derde beklaagde Olca B.
er wel in slaagde het terrein te be-
treden.
«Er werden verschillende bananen-
dozen overgeladen van de ene naar
de andere container. De twee ston-
den naast elkaar. Het gaat om een
zogenaamde switch off-techniek»,
schetste de openbaar aanklager tij-
dens het proces. «Het drietal was op
deze manier betrokken bij de invoer
van drugs via de Waaslandhaven.
We hebben de dozen echter nooit
kunnen onderscheppen. De contai-
ner was snel weg en blijkt onvind-
baar. De beklaagden beroepen zich
bovendien op hun zwijgplicht, zo-
dat de echte kopstukken buiten spel
blijven.»
Het drietal zelf bleef altijd ontken-
nen iets met de feiten te maken te
hebben. Eén van hun advocaten,
meester Sven Mary, was tijdens het
proces zelfs met een bananendoos
komen aandraven om de rechter te
overtuigen dat de stelling van het
parket absurd is. «Weeg zelf maar
meneer de rechter», klonk het. «Je
zal zien dat dit te zwaar is om in re-
cordtijd drugs van de ene container
naar de andere te versassen. De
rechtbank ging echter niet mee in
die stelling en oordeelde de drie
schuldig. (DND)

SINT-GILLIS-WAAS
Eretitel voor oud-
burgemeester 
Chris Lippens
Op de gemeenteraad van Sint-Gil-
lis-Waas is voorgesteld om een
reeks eretitels toe te kennen aan en-
kele gemeente- en OCMW-raadsle-
den. Het is een beloning voor hun
loopbaan en een blijk van erkenning
door het bestuur.
Een aftredend raadslid dat gedu-
rende tenminste 18 jaar het ambt
van gemeenteraadslid in dezelfde
gemeente heeft uitgeoefend en
wiens gedrag onberispelijk is ge-
weest, komt in aanmerking voor de
eretitel. Het gaat om gemeente-
raadsleden Erik Maes (De Nieuwe
Ploeg) en Erik Waterschoot
(Vlaams Belang). Ook Benny Wes-
terlinck (sp.a) krijgt een eretitel,
maar dan als OCMW-raadslid.
Voormalig burgemeester Chris Lip-
pens (CD&V) mag zich dan weer
ere-schepen noemen. Hij komt in
aanmerking omdat hij gedurende
tenminste zes jaar een schepe-
nambt heeft uitgeoefend en twaalf
jaar een mandaat van gemeente-
raadslid heeft bekleed. Voor de titel
van ere-burgemeester was hij ech-
ter niet lang genoeg in dienst. (PKM)

SINT-GILLIS-WAAS
Nieuwe reeks computercur-
sussen van start
In GC De Route starten er heel wat
nieuwe cursussen bij CVO Janitor.
Zo kan je in zowel in de voormid-
dag, namiddag of avond terecht
voor allerlei ICT-cursussen.
Zo is er een initiatie internet waar-
bij men leert surfen, zoeken op het
internet, mailen en online betalen.
In de cursus Windows 10 leren de
cursisten werken met bestanden
en/of apps. Er zijn ook creatieve
computercursussen voor IOS en
Android en dat voor zowel begin-
ners als meer gevorderden. Voor
het volledige aanbod en inschrijvin-
gen: www.janitor.be. Registreren
en inschrijven kan online of via het
secretariaat van Janitor, Noordlaan
32 in Sint-Niklaas. (PKM)

SINT-NIKLAAS
Acht maanden cel voor slagen 
aan agent
Omdat hij een hoofdinspecteur van de politie van
Sint-Niklaas een pak slaag verkocht, is Ronny E. door
de Dendermondse rechter veroordeeld tot een effec-
tieve gevangenisstraf van acht maanden. Hij moet
ook een effectieve boete van 1.600 euro betalen. 

De feiten dateren van 6 november vorig jaar. Agenten
namen E. toen mee naar het politiebureau van Sint-
Niklaas om hem daar te ondervragen in het kader van
een dossier rond belaging. In afwachting van een be-
richt van het parket, moet E. in de cellen van het com-
missariaat wachten. Toen de agent hem vroeg om zijn
zakken leeg te maken en broeksriem uit te doen, ging
E. volledig door het lint. 

Ongeziene woede en agressie
Hij ontstak volgens de getroffen agent in een volgens
hem «nooit eerder meegemaakte ongeziene woede
en agressie». Toch vroeg E.’s advocaat de rechter om
wat begrip voor zijn cliënt. «Eigenlijk is E. een triest
figuur. Hij zit gevangen in zijn eigen lichaam», klonk
het. Aan de belaging maakte de man zich schuldig te-
genover zijn ex-vrouw. Hij had de vrouw na hun schei-
ding en pak brieven gestuurd vol verwijten en was
naar haar appartement getrokken om haar lastig te
vallen. (DND)

De stad heeft op de hoek van de
Groenstraat, Gentstraat en Kerk-
straat in Belsele een nieuwe zit-
bank geplaatst. Dat gebeurde op
vraag van fietsers en wandelaars,
die er graag even uitrusten zon-
der evenwel hun kleren te scheu-
ren aan de versleten bank.

Al heel wat sport- en koersbroe-
ken zijn de voorbije jaren gesneu-
veld op het bankje in Belsele. De
houten zitbank was zo ruw ge-
worden dat de kledij van fietsers
en wandelaars er in vast haakte
en scheurde. Buurtbewoners van
het kruispunt van de Groenstraat,
Gentstraat, Moortelhoekstraat en
Kerkstraat in Belsele waren er
dan ook niet over te spreken dat
hun zitbank in zo’n slechte staat
verkeerde. «Ik ben vorige zomer
aangesproken door mensen uit
die buurt. Ik ben zelf een fervent
fietser en ben de situatie ter
plaatse gaan bekijken. Het was
correct: de zitbank nodigde echt
niet meer uit om er op te gaan zit-
ten», vertelt voormalig gemeen-
teraadslid Patric Gorrebeeck

(CD&V), die de stadsdiensten op
de hoogte bracht.
Bij het stadsbestuur vielen de be-
kommernissen vanuit de buurt
niet in dovemansoren. Twee da-
gen geleden is er een nieuwe zit-
bank geplaatst. Als straks de win-

ter voorbij is, de buurt weer bui-
tenkomt en fietsers en wande-
laars opnieuw op pad gaan, moet
de zitbank weer uitgroeien tot
een gezellig plekje, voor rust en
ontmoeting.

(JVS)

BELSELE

De oude bank was zo ruw geworden dat kledij er in vasthaakte en
scheurde. De stad plaatste ondertussen een nieuwe bank. Foto JVS

Stad plaatst nieuwe zitbank op vraag van buurt, fietsers en wandelaars

Op de gemeenteraad hebben verschil-
lende oppositiepartijen kritiek geuit op
de timing van de stad om het postge-
bouw aan te kopen. De vorige eigenaar
kocht het gebouw in 2016 voor 610.000
euro. De stad heeft een akkoord bereikt
om het gebouw te kopen voor 800.000
euro. «Het getalm heeft de Lokerse be-
lastingbetaler 150.000 euro gekost»,
zegt N-VA-raadslid Sylvie Van Acker.

Dat de stad het gebouw heeft gekocht,
vinden oppositiepartijen N-VA en Groen
op zich een goede zaak. Wel stellen ze
zich ernstige vragen bij de chronologie
van het dossier. «Het gebouw stond in
2015 al te koop. Het stadsbestuur ver-
klaarde toen in de pers dat ze geen inte-
resse had in het pand en nam niet deel

aan de openbare verkoop», schetst
Groen-fractieleider Björn Rzoska. «Het
gebouw werd toen verkocht voor
610.000 euro. Nu koopt de stad het terug
voor 800.000 euro. Men krijgt de indruk
dat iemand die gespeculeerd heeft met
het gebouw in dit dossier stevige dek-
king krijgt van een openbaar bestuur»,
klinkt het scherp.

Vraagtekens bij timing
Ook N-VA-gemeenteraadslid Sylvie Van
Acker opperde kritiek. «Het principe van
de aankoop kunnen we enkel toejui-
chen, maar waarom werd deze beslis-
sing niet twee jaar geleden genomen»,
aldus Van Acker. «Bovendien wordt er in
de begroting nergens een vermelding
gemaakt voor het restaureren en herin-

richten van dit geklasseerde gebouw. In-
dien de stad twee jaar geleden had deel-
genomen aan de openbare verkoop had-
den ze die 150.000 euro die ze nu teveel
betalen, kunnen investeren in de reno-
vatie.» Tot slot wierp Marjon Thienpondt
ook vraagtekens op bij de timing van de
stad om de aankoop bekend te maken
op de nieuwjaarsreceptie van de stad.
«De beslissing moest nog voorgelegd
worden op de gemeenteraad, maar de
raadsleden werden niet op de hoogte
gesteld.»

«Gebouw is prijs waard»
Burgemeester Filip Anthuenis (Open
Vld) ging in de tegenaanval. «Vier jaar
geleden lag de situatie anders: de meer-
jarenplanning was gemaakt en het toe-

risme in onze stad zat toen veel minder
in de lift. De vraagprijs lag toen ook ho-
ger met 1,2 miljoen euro», stelt Anthue-
nis. «Het gebouw is zijn prijs waard. Dat
bewijzen de schattingsverslagen. De ko-
per heeft al investeringen gedaan. Ook
de hoedanigheid van de verkoper speelt
geen rol: of het nu een melkboer of een
ontwikkelaar is. Bovendien zou het geen
goede zaak zijn als deze ‘landmark’ op
onze Markt nog langer zou leegstaan.»
De kosten voor de renovatie wil de stad
nog onder de loep nemen. «Met 5.000
euro gaan we er niet komen. Dit moet
verder bekeken worden», aldus de bur-
gemeester. «Tot slot heb ik op de nieuw-
jaarsreceptie ook duidelijk meegedeeld
dat de beslissing nog moest voorgelegd
worden op de gemeenteraad.» (YDS)

LOKEREN Oppositie kritisch over aankoop postgebouw

meer van de grond zal komen. We blij-
ven natuurlijk hopen dat er ooit terug
een volwaardige jeugdhuiswerking kan
worden uitgebouwd. Zoiets komt en
gaat in vlagen. Nu is er jammer genoeg
een dieptepunt bereikt. We moeten rea-
listisch zijn: het ziet er niet naar uit dat
er snel terug jongeren gaan opstaan die
aan de kar willen trekken.»
Het jeugdhuis Den Biel heeft een lange
geschiedenis. De huidige stek werd in
2003 geopend. Den Biel telde destijds
een honderdtal leden. De nieuwbouw
kwam er nadat het oude jeugdhuis in
mei 1996 door brand verwoest werd.
Nadien waren er omzwervingen langs

oude prefablokalen aan de bibliotheek
en de oude KSA-lokalen naast het ge-
meentehuis.

Exclusief voor jeugd
Den Biel staat intussen al twee jaar leeg
en dat is volgens burgemeester Maaike
De Rudder echt wel zonder. «Het is im-
mers een bijzonder fraai en functioneel
gebouw. We mogen het niet laten ver-
kommeren en moeten daarom naden-
ken over een bredere invulling.»
Het gemeentebestuur wil Den Biel nu
opnemen in het aanbod van infrastruc-
tuur dat te huur wordt aangeboden.
«Jeugdverenigingen gaan hierbij wel

voorrang krijgen», verduidelijkt De Rud-
der. «De zaal kan voor allerlei activiteiten
gebruikt worden. Dit gaat van een spa-
ghettifestijn tot een filmavond. En uiter-
aard blijven ook fuiven mogelijk. De zaal
is nog altijd conform de regelgeving. We
gaan de jeugdraad mee in dit proces be-
trekken. De jongeren moeten immers
wel mee op de kar springen natuurlijk.
Als dit systeem goed draait, blijft Den
Biel exclusief voorbehouden voor de
jeugd. We willen het na een jaar evalue-
ren. Als het te weinig succes heeft bij
jeugdverenigingen zullen we de zaal
ook aan andere verenigingen aanbie-
den.

ZAAL WORDT EXCLUSIEF VERHUURD AAN JEUGDVERENIGINGEN, NA JAAR VOLGT EVALUATIE

Leegstaand jeugdhuis Den Biel wordt huurzaal

Het jeugdhuis Den Biel sloot in septem-
ber 2017 de deuren nadat de laatste be-
stuursleden de handdoek in de ring had-
den gegooid. De oorzaak was een schrij-
nend gebrek aan vrijwilligers, maar ook
de strenge milieuvergunning en bijho-
rende geluidsnormen deed de jongeren
één na één afhaken. Dat zorgde immers
voor een stijgende druk op vlak van aan-
sprakelijkheid en de daaraan gekoppel-
de mogelijke sancties. Volgens burge-
meester Maaike De Rudder (CD&V) is er
echter meer aan de hand. «Ik zie dit voor-
al als een gevolg van de sterke horeca in
onze gemeente», klinkt het. «We hebben
een aantal cafés die heel populair zijn bij
de jeugd, zoals ‘t Park. De jongeren moe-
ten er geen glazen afwassen, vloeren
schrobben en rekeningen betalen. Ze
kunnen er onbezorgd aan de toog han-
gen. Het is bijzonder moeilijk om hen
dan te overtuigen om zich te engageren
voor een jeugdhuis. We vrezen dan ook
dat de werking van Den Biel niet zo snel

De nieuwe bestuurs-
ploeg in Sint-Gillis-Waas
gaat het leegstaand
jeugdhuis Den Biel aan-
bieden als huurzaal.
Reanimatiepogingen
van de jeugdhuiswer-
king draaiden immers op
een sisser uit. In een eer-
ste fase wordt de zaal
exclusief voorbehouden
aan jeugdverengingen.
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SINT-GILLIS-WAAS

Jeugdhuis Den Biel staat al bijna twee jaar leeg en zal nu verhuurd worden aan jeugdverenigingen. Foto JVS


