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ZEEBRUGGE
Unizo: «Blij met
nieuwe zeesluis,
niet met locatie»
Dat er na veertien jaar discussie
een locatie is aangeduid voor een
tweede zeesluis in Zeebrugge,
juicht zelfstandigenorganisatie
Unizo Brugge toe. «Een tweede
zeesluis is economisch van onschatbare waarde voor de Brugse
regio», vindt voorzitter Herman
Vermeulen. «Maar het Verbindingsdok was, veel meer dan de locatie Visartsluis, op lange termijn
de beste optie. Wij betreuren ook
dat de Vlaamse overheid te weinig
heeft gewerkt aan een draagvlak
voor de Visart-site. Het gevolg is nu
dat een aantal lokale kmo’s, zelfstandige ondernemers en inwoners
rond de jachthaven, de stationswijk
en de vismijncluster zich terecht
zorgen maken over hoe het nu verder moet. We hameren op een duidelijke communicatie over de fasering en over de te nemen beslissingen voor ondernemers.» (BHT)

STALHILLE
Infomarkt over
riolerings- en
wegenwerken
De gemeente houdt vandaag een
infomarkt rond werken in Stalhille.
Sinds eind vorig jaar zijn de werken
van Aquafin in de deelgemeente
voltooid en wordt het afvalwater
voortaan via een nieuwe persleiding verpompt naar de waterzuivering in Jabbeke. De gemeente wil
ook riolerings- en wegenwerken
uitvoeren. «In de Kalsijdeweg en
een deel van Spanjaardstraat en
Nachtegaalstraat lozen de bestaande woningen momenteel in
de grachten», klinkt het. «Deze lozingen komen terecht in open waterlopen, waardoor het aangewezen is om het afvalwater van de
woningen af te koppelen van de
grachten en gescheiden aan te sluiten op de nieuwe afvalwaterriolen.» De infomarkt vindt tussen 16
en 18 uur plaats in zaal Swaenenburg. Ook de projectverantwoordelijken zijn aanwezig. (SDVO)

VIER LEGENDARISCHE CAFÉS DIT JAAR NOG TEGEN DE VLAKTE

Uitgaansbuurt verdwijnt voor flats

Zo zal het appartementencomplex eruit zien.

BLANKENBERGE
De legendarische uitgaansbuurt van
Blankenberge verdwijnt nog dit jaar onder de sloophamer. Projectontwikkelaar
BoArte wil er 17 flats, voornamelijk gericht op jonge kopers, neerplanten. «Met
één garage voor een elektrische deelwagen, die alle bewoners gratis kunnen gebruiken», zegt zaakvoerder Paul Vancouillie. • BART HUYSENTRUYT •
Wie ooit na een nachtje stappen in de Pancho Villa, Zanzibar, Buitenland of Bayolis belandde, weet het wel: in de uitgaansbuurt aan het Casino van
Blankenberge kon je vaak onvergetelijke momenten beleven. Maar de jongste jaren
raakte de plaats stevig in verval. Cafés sloten de deuren. Wie
wel nog open was, kon niet
meteen pronken met het

meest hedendaagse interieur.
«Het hele blok is volledig uitgeleefd», stelt projectontwikkelaar Paul Vancouillie (53) uit
Blankenberge vast. «Natuurlijk
hangt hier nostalgie in de lucht,
maar die glorietijden zijn allang voorbij. Het nachtleven
heeft zich wat verplaatst naar
de jachthaven.»
De verloederde voormalige
danscafés in de Casinostraat

Projectontwikkelaar Paul Vancouillie bij de vroegere cafés in de Casinostraat. Foto Benny Proot
worden na de zomer definitief
gesloopt. In de plaats komt een
gloednieuw gebouw met zeventien appartementen met
telkens één, twee of drie slaapkamers en minstens een terras.
Het bedrijf BoArte, dat in de
Blankenbergse industriezone
is gevestigd, bouwde in de regio al 950 appartementen.
Voor dit project mikken ze op
jonge kopers.

Geen horeca
«De prijzen van de flats variëren van 195.000 euro tot
230.000 euro, erg democratisch met de ligging en het ontwerp van het gebouw in het

BRUGGE
HERTSBERGE
Zware botsing
op kruispunt
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achterhoofd. Op de gelijkvloerse verdieping is er mogelijkheid tot handel», zegt Vancouillie. Geen horeca dus, al wil
de bouwheer wel een levendig
gebouw creëren. «Zo komt er
geen ondergrondse parkeergarage voor meerdere wagens,
maar voorzien we één garagebox met een elektrische deelwagen. Die wagen bieden we
kostenloos aan en kan door de
bewoners via een digitale
agenda gereserveerd worden
voor boodschappen of andere
korte trips. Het is uiteraard niet
de bedoeling dat de wagen ingezet wordt voor woon-werkverkeer. Niemand wordt ver-

plicht om daaraan deel te nemen. Het is ook voor ons een
experiment. Als het aanslaat,
kunnen we dit principe ook in
andere projecten toepassen.»

2020
De bouw zou na de zomer moeten beginnen en maximaal
veertien maanden in beslag
nemen. «De bouwaanvraag is
ingediend. In juli zou die moeten worden afgeleverd, waardoor we meteen na de zomer
zouden willen starten. Door de
bouwstop kunnen we ten
vroegste starten in september.»
Het hele project zou er ten laatste begin 2020 moeten staan.

BRUGGE
Spoorbrug verdwijnt, nieuwe ligt al klaar

De nieuwe Belle-Epoque heet Belthazar

Aan de Blankenbergse Steenweg in Brugge, ter hoogte van
het station Sint-Pieters, gaat de
afbraak van de oude spoorbrug
van start. Die maakt plaats voor
een nieuwe brug, die vrijdag,
zaterdag en zondag geplaatst
wordt. De nieuwe brug moet
treinen langs een derde spoor
tussen Brugge en Dudzele opvangen. Dat derde spoor komt
er om de haven van Zeebrugge
beter te ontsluiten. De Blankenbergse Steenweg is voor het
verkeer volledig onderbroken

Op het kruispunt van de Lodistraat
en Proosdijstraat in Hertsberge is
zondagavond even voor 20 uur een
zwaar ongeval gebeurd. Een 28-jarige vrouw uit Brugge en 69-jarige
man uit Torhout botsten er met hun
wagens op elkaar. De Audi Q5 en de
Mercedes 200 GLK kwamen door
de klap terecht op de middengeleider. Beide bestuurders kwamen
met de schrik vrij. (SDVO)
ZEDELGEM/BRUGGE

ter hoogte van de spoorbrug.
Ter plaatse staan alle omleidingen aangeduid. De Oostendse Steenweg wordt als omleidingsweg ingeschakeld. «De
werken op de Oostendse
Steenweg zijn nog niet afgelopen, maar om de mobiliteit te
verzekeren, stellen we de weg
tot en met 12 maart open in
twee richtingen», zegt schepen
van Openbare Werken Philip
Pierins (sp.a). Meer info vind je
ook op www.bruggebereikbaar.be. (BHT)

Tegen verlichtingspaal
In de Groenestraat in Zedelgem zijn
zaterdag kort na middernacht twee
gewonden gevallen. Een 25-jarige
bestuurster uit Brugge reed met
haar Citroën C3 in de richting van
het centrum, toen ze moest uitwijken voor een tegenligger. Ze verloor
de controle over haar stuur en slipte
tegen een verlichtingspaal aan de
overkant. De vrouw en haar passagier, een 21-jarige Zedelgemnaar,
raakten lichtgewond. (SDVO)
BEERNEM

Geld weg bij inbraak
In de Wellingstraat in Beernem is
zondagavond rond 20.30 uur ingebroken in een woning. De inbrekers
drongen de tuin binnen en klommen vervolgens naar de eerste verdieping. Ze forceerden er een Velux-raam en doorzochten alle kamers. Uiteindelijk werden de daders opgeschrikt door lawaai. Ze
vluchtten met cash geld. (SDVO)
TORHOUT

Fietser gewond
In de Tinnenburgstraat is een 28jarige fietser zondag lichtgewond
geraakt, nadat hij aangereden
werd door een auto. J.B. fietste richting Ruddervoorde toen hij links
werd ingehaald door een wagen die
hem aan de linkerkant raakte. De
fietser kwam ten val en de aanrijder
pleegde vluchtmisdrijf. (JHM)

Zaakvoerder Sabine Vandevoorde, Bianca Daneels en
Annelies Le Comte in de opgefriste zaak. Foto Benny Proot
Restaurant Belle-Epoque, op de hoek van de
Zuidzandstraat en Hoogste van Brugge,
steekt in een volledig nieuw kleedje en heet
voortaan Belthazar.
Behalve de naam is ook het concept helemaal
veranderd. Wat niet is gewijzigd, is het team
achter Belle-Epoque. «We stelden vast dat we
nog heel veel vaste klanten bereikten, maar
dat er geen nieuwe mensen bij kwamen», zegt
zaakvoerder Sabine Vandevoorde (45), die het
restaurant 14 jaar uitbaat. «Daarom besloten

we het interieur te veranderen. Het ziet er een
pak frisser en hipper uit met onder meer ook
een open bar en zicht op de keuken. We bieden ook een andere menukaart aan. Belgische
producten staan centraal, met bijvoorbeeld
filet d’Anvers, Duke of Berkshire, aardappelstoemp of konijn.» De naam Belthazar, niet te
verwarren met Balthasar in de Sint-Amandsstraat, verwijst nog voor een deel naar de
vroegere Belle-Epoque én naar de Belgische
gerechten. De zaak is open van 10 tot 21.30
uur, behalve op donderdag en vrijdag. (BHT)

BRUGGE/SIJSELE
Koppel met schulden betaalt vier taxiritten niet
Een koppel uit Brugge moet
zich in de Brugse rechtbank
verantwoorden omdat ze vorig jaar vier taxiritten niet
betaalden.
Franky A. (41) en Vanessa D.
(33) bouwden de voorbije jaren een strafblad op van respectievelijk zeven en zes pagina’s lang. «Ze geraakten

aan lagerwal en zitten met
enorme schulden», sprak de
procureur. In de lente en zomer van vorig jaar namen ze
drie taxiritten naar Sijsele en
één binnen Brugge, in totaal
voor 136 euro.
De chauffeur kreeg achteraf
evenwel nooit zijn geld. A. en
D. riskeren respectievelijk

zes en drie maanden cel,
maar waren gisteren niet zelf
aanwezig op hun proces. Het
koppel verhuisde intussen
naar Assenede. «Ze wilden
een taxi nemen, maar hadden het geld niet», grapte
hun advocaat Mathieu Langerock. Uitspraak op 22
maart. (SDVO)
OK

Boven: de Blankenbergse Steenweg is afgezet aan de spoorbrug. Onder: de brug die vanaf vrijdag wordt geplaatst. Proot

