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BRUGGE
Werkstraf gevraagd
voor dealer
in Het Entrepot
Een 19-jarige man uit Luik riskeert in
de Brugse rechtbank een werkstraf
van 150 uren voor drugsverkoop.
T.B. zakte op 7 oktober af naar Het
Entrepot in Brugge, waar die avond
de fuif Criticalz plaatsvond. «Het
muziekgenre dat er gedraaid wordt,
trekt blijkbaar veel drugsgebruikers
aan die het nodig vinden om de
sfeer in de stad te verbrodden»,
sneerde de procureur. Het was een
beveiligingsagent die B. een drugsdeal zag maken. De hoeveelheid
drugs die de jonge fuifganger bij
zich had, bleek stevig. Werd gevonden bij een fouille: een grote zak
marihuana, 2 zakjes speed, 13 zakjes met een mengeling van heroïne
en MDMA en 16 zakjes met cannabis. Voor B. was het de eerste keer
dat hij voor een rechtbank moest
verschijnen. «Hij was gebruiker en
kreeg van een kennis het voorstel
om te verkopen. In ruil kreeg hij
drugs of korting bij een volgende
aankoop», pleitte zijn advocaat.
«Hij volgt een opleiding als sportanimator en wil van de drugs af.»
Uitspraak op 15 februari. (SDVO)

LOPPEM
Buit in drie woningen

Inbrekers hebben woensdagavond
op drie plaatsen toegeslagen in
Loppem.
In de vooravond forceerden ze aan
de achterzijde van een woning in de
Buskinslaan een glazen schuifdeur.
Ze doorzochten er alle kamers en
gingen aan de haal met juwelen. In
de Guido Gezellelaan maakten de
daders met een scherp voorwerp
een cirkelvormig gat in het schuifraam. Met de klink kregen het
raam open en zo konden ze de
woonkamer betreden. De dieven
namen een kleine som geld mee en
vluchtten weg via het plat dak. Het
labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek en de politie voerde een
buurtonderzoek uit. Tot slot werd
in de loop van de nacht ook in de
Henri Blommelaan ingebroken. De
daders vernielden er een keukenraam en maakten een uurwerk
buit. (SDVO/JHM)

BLANKENBERGE
Automobiliste botst
tegen tram
Een 70-jarige vrouw is gisterenmiddag met haar wagen tegen een
tram gebotst langs de Jules de
Troozlaan in Blankenberge. Door
de klap werd haar auto weggekatapulteerd tegen een geparkeerd
voertuig. De hulpdiensten kwamen
ter plaatse en dienden het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen toe.
De vrouw werd uit voorzorg naar
het ziekenhuis gebracht. Het ongeval veroorzaakte hinder. Trams
moesten over één spoor rijden en
dat bracht vertragingen tot een
halfuur met zich mee. (MMB)

Van pedaal vergist: vijftiger rijdt tuincentrum Aveve binnen
SINT-KRUIS
Een 56-jarige Bruggeling
is met zijn wagen binnengereden bij tuincentrum Aveve langs de
Maalse Steenweg in SintKruis. De vijftiger had
zich op zijn parkeerplaats vergist van pedaal.
Niemand raakte gewond,
al schoof de auto net
naast de kassa’s.
Het ongeval gebeurde
woensdagochtend even
na 10 uur toen er al heel
wat klanten in het tuincentrum rondliepen. De
bestuurder van de Toyota
had net zijn inkopen gedaan en stond vlak voor
de winkel geparkeerd. Bij
het vertrekken liep het
verkeerd. In plaats van op

De Toyota is net door de uitgang van het tuincentrum geschoven. Proot

zijn rem te duwen, gaf de
Bruggeling gas. De gevolgen waren niet min: de
volledige uitgang van
Aveve raakte vernield.
Gewonden vielen er niet.
Al kan dat eerder een ongelooflijk geluk genoemd
worden, aangezien de
auto vlak bij de kassa’s
passeerde. Heel wat
mensen zagen het ongeval gebeuren en kwamen
met de schrik vrij.
De winkel kon na de opkuiswerken wel gewoon
de deuren openen. Gisterochtend was het gapende gat al opnieuw
dichtgetimmerd. Bij Aveve zelf willen ze liever
niet reageren op het bizarre ongeval. (MMB)

HENDRIK VERMEULEN METEEN AMBITIEUS MET UNIZO BRUGGE

«Stadsbestuur,
hou meer rekening
met handelaars»
BRUGGE
Vijf lokale Unizo-afdelingen in Brugge hebben de krachten gebundeld. Aan het roer van Unizo Brugge staat Hendrik Vermeulen (45), baas van een logistiek bedrijf in Zeebrugge.
1.500 handelaars zijn lid van de grote afdeling. «De stad kan
niet meer om ons heen. We willen meer gewicht in de schaal
leggen», zegt Vermeulen. • BART HUYSENTRUYT •
Vergeet de lokale afdelingen
van de middenstandsorganisatie in onder meer Sint-Kruis,
Assebroek of Sint-Michiels:
voortaan is er Unizo Brugge. De
handelaarsvereniging
met
1.500 leden is daarmee meteen
een van de grootste van Vlaanderen. Belangrijkste doel: meer
haar stempel drukken op het
beleid. Want dit stadsbestuur
heeft zich volgens Unizo niet
meteen populair gemaakt bij
de handelaars in de Breydelstad. «Er zijn akkefietjes geweest en die hadden best vermeden kunnen worden», zegt
kersvers voorzitter Hendrik
Vermeulen. Hij leidt in de ha-

ven van Zeebrugge expeditiekantoor Ocean Gate, dat het
verschepen van containers organiseert. Hij is pas twee jaar lid
van Unizo in Brugge, maar
werd door de leden als vertrouwenspersoon aangeduid. «Ik
denk dat dit stadsbestuur goede intenties heeft, maar het
soms wat verkeerd aanpakt.
Zeker wat de communicatie
betreft en dat is toch de eerste
stap naar begrip bij handelaars.»

Wegenwerken
Liggen op de maag van de handelaars: de vele wegenwerken
in de stad. «Op ‘t Zand zijn de af-

Unizo Brugge-voorzitter Hendrik Vermeulen (links)
en Christian Vanbesien, voorzitter van de verdwenen
afdeling Unizo Brugge Stad en Haven. Foto Benny Proot
Maar dat zou overal moeten
kunnen, want ook andere straten hebben zwarte sneeuw gezien. Denk maar aan de Geldmunt- en Noordzandstraat.
Een stadsbestuur moet consequent zijn.»

Parkeerplan

Dit bestuur heeft
goede intenties, maar
pakt het soms wat
verkeerd aan. Zeker
wat de communicatie
betreft
HENDRIK VERMEULEN,
VOORZITTER UNIZO BRUGGE
spraken heel duidelijk: er kwamen flankerende maatregelen
voor de handelszaken die verlies lijden door de werken.

Ook over het nieuwe parkeerplan heeft Vermeulen een duidelijke visie. «Het is veel te snel
ingevoerd», vindt hij. «Een
overheid moet eerst zorgen
voor randparkings en goed vervoer van daaruit richting de
stad, vooraleer ze het parkeren
in het centrum wil ontraden.
Hier gebeurt net het omgekeerde en dat is niet logisch. Uiteraard moet het plan dan bijgestuurd worden en dat valt
niet goed bij de bevolking.»

Verkiezingen
Het zijn twee verbeterpunten
die straks op een prioriteiten-

lijst terecht komen. Die lijst
wordt aan de politieke partijen
bezorgd in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen
van oktober. «Doordat we zo
groot geworden zijn, willen we
als organisatie meer gewicht in
de schaal leggen. Er moet meer
rekening gehouden worden
met ondernemers in Brugge.
De bedrijventerreinen met innoverende ondernemingen die
we zo nodig hebben, de leegstand die we willen inperken...
De uitdagingen zijn duidelijk.
Brugge moet bovendien een
winkelstad zijn waar wat te beleven valt. In dat opzicht zullen
we ook meer kunnen betekenen. In plaats van een eindejaarsactie in Sint-Michiels kunnen we dat nu over heel Brugge
uitrollen. We zijn ambitieus:
ook de handelsgebuurtekringen willen we betrekken. Brugge kan wat meer peper en zout
gebruiken», stelt Vermeulen.

JABBEKE
Vluchtmisdrijf
Langs de Gistelsteenweg in Jabbeke is woensdagnamiddag even
voor 16.30 uur een geparkeerde
wagen aangereden. De aanrijder
pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf. (SDVO)

BRUGGE

De fauw voor tweede keer opa

Voormalig burgemeester in beroep
tegen vrijspraak voor dreigbrieven
Voormalig burgemeester Patrick Arnou
(CD&V-Nieuw) heeft beroep aangetekend tegen de vrijspraak van een koppel
uit Zedelgem, dat ervan verdacht werd
hem twee dreigbrieven te hebben gestuurd. Ook het openbaar ministerie
ging in beroep. Op 17 mei 2013 ontving
Arnou een dreigbrief over de loods van
RTS, een bouwbedrijf in de Schatting dat
al jaren betrokken is in een ruzie met enkele buurtbewoners. «Ofwel stop je de
bouw, ofwel steek ik je kot in brand»,

JABBEKE
Distributiekastje
aangereden
In de Kroondreef in Jabbeke is
woensdagmiddag rond 13 uur een
distributiekastje van Infrax aangereden. De bestuurder zette na de
aanrijding zijn weg verder. (SDVO)

TORHOUT
Gevlucht na botsing
In de Maria Van Bourgondiëlaan in
Torhout is een bestuurder gisteren
in de voormiddag tegen een geparkeerde wagen gebotst. De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf. (JHM)

ZEDELGEM

Een trotse familie De fauw: opa Dirk, mama Bieke met baby
Victor, papa Ewout Lambert en oma Ann Staelens. Proot
Dirk De fauw, OCMW-voorzitter en
kandidaat-burgemeester voor CD&V
bij de verkiezingen in oktober, is voor
de tweede keer opa. Zijn dochter Bieke
en haar partner Ewout Lambert kregen een zoontje: Victor. Dirk had al een
kleinkind Maxime, een jongetje van 20
maanden van zijn zoon Jasper. «En in
OK

februari krijgt Jasper er nog een dochter bij. De familie wordt zo in sneltempo uitgebreid», geniet Dirk De fauw.
«Ik kom uit een nest van zeven kinderen en heb zelf drie kinderen. Met de
familie hebben we een WhatsAppgroepje waarop we elkaar op de hoogte houden van nieuwtjes.» (BHT)

meldde de anonieme schrijver die ook
de adoptiedochter van Arnou bedreigde.
Op 18 november 2014 kwam er een
tweede brief, waarin werd gedreigd het
gemeentehuis en rusthuis in brand te
steken. Een schriftdeskundige oordeelde dat G.D. «met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid» de briefschrijfster was. Haar man S.D. werd ook vervolgd als mededader. De Brugse rechtbank sprak hen vorige maand evenwel
vrij bij een gebrek aan bewijzen. (SDVO)

TORHOUT
Hoogtebeperking in Pottebezemstraat
In de Pottebezemstraat, op een boogscheut van de E403-afrit in Torhout wordt nog
deze maand een hoogtebeperking ingevoerd. Die komt er om het sluipverkeer door
vrachtwagens tegen te gaan. Vlak bij de spoorwegbrug wordt de hoogte voor het
doorgaand verkeer beperkt tot 2,40 meter. «Dankzij de hoogtebeperking zal het
sluipverkeer via de Pottebezemstraat sterk afnemen, zeker wat het zwaar vervoer
betreft. De vrachtwagens zullen nu geen kortere weg meer via die straat kunnen
zoeken», motiveert schepen van Openbare Werken Eddy De Ketelaere (CD&V). (BHT)

