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KNOKKE-HEIST
Gemeente zoekt
beheerders
volkstuintjes
Langs het fietspad tussen Krom-
medijk en het treinstation van
Duinbergen liggen sinds 2014 acht-
tien ecologische volkstuintjes in het
project De Spitvork. Regelmatig
komt er zo’n tuintje vrij, maar de re-
servelijst is momenteel uitgeput.
Om in aanmerking te komen voor
een volkstuintje moet je gedomicili-
eerd zijn in Knokke-Heist en mag je
thuis over geen tuin beschikken. De
maximale buitenruimte van het
thuisadres mag 100 m² bedragen.
Een aanvraag kun je gemakkelijk
via mail indienen bij de dienst Mi-
lieu & Natuur
(shana.brams@knokke-heist.be)
of via het aanvraagformulier op de
website www.knokke-heist.be. Na
de aanvraag kom je terecht op de
wachtlijst. De datum van inschrij-
ving bepaalt de volgorde op die lijst.
Komt er een volkstuintje vrij, dan
krijg je een melding. Geïnteresseer-
den betalen maximaal 36 euro per
jaar voor het gebruik van het tuint-
je. (MMB)

KOOLKERKE
Zestiger opgelicht 
via telefoon
Een 65-jarige Bruggeling heeft
aangifte gedaan bij de politie nadat
hij via het internet werd opgelicht.
Erland W. kreeg telefoon van een
Engelstalige man en liet zich wijs-
maken dat het iemand van soft-
warebedrijf Microsoft was. Dat
bleek echter niet het geval. Toch liet
de zestiger zich in de val lokken. Het
ging zo ver dat de oplichters vanop
afstand de controle over zijn com-
puter overnamen en banktransac-
ties konden uitvoeren. Het was de
vrouw van Erland die onraad rook
toen ze thuiskwam. Op dat mo-
ment was het al te laat. Uit nazicht
van de bankrekening bleken de op-
lichters 2.100 euro te hebben ge-
plunderd. Dat konden ze doen na-
dat het slachtoffer eerst toestemde
een overschrijving te doen van
49,95 euro voor ‘het geleverde
werk voor de update’. De zestiger
beseft dat hij goedgelovig is ge-
weest en hoopt alsnog zijn geld te
recupereren. (MMB)

OOSTKAMP
10de Oostkampse
Jeugdzwemloop 
in De Valkaart
Op dinsdag 1 mei organiseren
Zwemclub de Valkaart Oostkamp
en Duatlonvereniging Baliebrugge
al voor de tiende keer hun Jeugd-
zwemloop in en rond het sportcen-
trum De Valkaart. 
De jeugdzwemloop start met een
zwemwedstrijd in het gemeentelijk
zwembad, gevolgd door een afge-
sloten loopparcours in het park van
de Valkaart. Om mee te doen hoeft
u geen lid te zijn van een sportclub.
In het verleden bestond immers de
helft van de deelnemers uit recrea-
tieve sporters. Naast de jeugd kun-
nen ook volwassenen deelnemen.
De eerste reeks gaat om 13 uur van
start. Het startschot van de laatste
reeksen wordt rond 16.30 uur gege-
ven. 
Inschrijven moet vooraf gebeuren
via de website www.zvo.be en kan
tot 25 april of tot het maximum van
175 deelnemers is bereikt. Deelne-
men kost 6 euro. (SDVO)

BEERNEM
Fietser 
lichtgewond
In de Gevaerts-Zuid in Beernem is
zaterdagnamiddag even na 15 uur
een 69-jarige Beernemnaar licht-
gewond geraakt. De man belandde
om nog onbekende reden in de
grasberm en kwam daardoor ten
val. Hij werd voor verzorging over-
gebracht naar het ziekenhuis.

(SDVO)

Stéphanie Van Den Heuvel (centraal)
werd tot ‘ridder’ geslagen. Foto Proot

TORHOUT
Zaakvoerder Gravenhof tot ridder geslagen

Stéphanie Van Den Heuvel, de
zaakvoerder van Hostellerie
Gravenhof in Torhout, is tot
‘ridder’ geslagen in de Chaîne
de Rôtisseurs van België. 

Het genootschap staat voor fijne
keuken en wellevendheid. Een
bekend lid is chef Wout Bru. Ilse
Duponcheel, bekend van het
gastronomieblad Dolce, uit
Knokke-Heist, droeg Van Den
Heuvel voor.
«Stéphanie staat voor klasse in
haar zaak, maar is bovenal een
schitterende ambassadrice van
de horeca. Niet voor niks werd
ze in 2009 tot ambassadeur ver-
kozen tijdens de Horeca
Awards. Het genootschap hecht
veel belang aan sfeer en Stépha-
nie hoort daar zeker in thuis.»
De confrérie gaat vaak bij elkaar
eten. Mogelijk wordt het jaar-
lijks gastronomisch banket in
de toekomst ook eens in Tor-
hout georganiseerd. (BHT)

Steeds meer GAS-boetes uitgeschreven
In Knokke-Heist gaan ze de ko-
mende maanden meer GAS-boe-
tes uitdelen door de invoering
van licht gemengde inbreuken.
Opmerkelijk, aangezien het aan-
tal boetes in 2017 al fiks gestegen
was in vergelijking met het jaar
voordien.

Uit cijfers van het gemeentebe-
stuur blijkt dat de GAS-ambtena-
ren vorig jaar 531 inbreuken vast-
stelden. Ter vergelijking: in 2016
waren er dat nog 464. Een stijging
met 12,7 procent. De meeste in-
breuken stelden de ambtenaren
vast tegen de politievordering
‘netheid’. Simpel gezegd: wild-
plassen. Alles samen waren dat er
187. Het overgrote deel daarvan
werd vastgesteld in april, juli en
augustus. Niet toevallig de maan-
den met de meeste vakantie en
dus meeste dagjestoeristen in de
badplaats. 
Vorige week meldden we al dat
Knokke-Heist om dat te vermij-
den humoristische filmpjes ver-

spreidde tegen wildplassers. Ver-
der werden 84 boetes uitgedeeld
voor overlast, 60 daarvan in de
zomervakantie. Concreet wordt
daarmee het overmatig gebruik
van alcohol, het gooien van voor-
werpen/vandalisme en het hin-
deren van de politie om haar
werk te doen bedoeld. 

Overlast tegengaan
De gemeente waarschuwt nú al
dat er in 2018 en vooral komende
zomer nog meer op de GAS-regle-
mentering zal gelet worden. De
gemeenteraad keurde recent een
voorstel goed om ook de licht ge-
mengde inbreuken, die vroeger
enkel strafrechtelijk konden ver-
volgd worden, in het GAS-regle-
ment op te nemen. Daaronder
staat onder andere het vernielen
van grafzerken, het aanbrengen
van graffiti, kwaadwillig bomen
of bloemen vernielen ... Bedoe-
ling is om overlast en eventuele
straffeloosheid tegen te gaan.

(MMB)

KNOKKE-HEIST

Er is een petitie gestart voor
meer parking in de buurt van
de Koolkerkse Steenweg in
Brugge. 

Vooral in het eerste deel, dicht
bij enkele handelszaken zoals
slagerij Jozef & Els, is er een nij-
pend parkeertekort. «Niet al-
leen voor klanten, maar ook
voor mensen die in de buurt
wonen», zegt slager Jozef Van-
belle. «Mensen die in de Kool-
kerkse Steenweg wonen, par-
keren bovendien liever hun
wagen in een van de aanpalen-

de straten omdat hun straat zo
nauw is. Wagens en zeker bus-
sen kunnen elkaar niet of nau-
welijks kruisen.» Dat beaamt
ook Robert Daneels, die online
een petitie startte. «Het is geen
probleem van vandaag. Wij
kaarten de situatie al langer
aan. Er is ooit een plan geweest
om een buurtparking te creë-
ren, maar daar horen we niets
meer van.» 

Alternatief klaar
Oppositiepartij Open Vld Plus
schaart zich achter de bewo-
ners en heeft een alternatief
klaar. «Aan huisnummer 44 ligt
nog een stukje terrein dat aan-

sluit op de Noorweegse Kaai»,
zeggen raadslid Jasper Pillen en
lijsttrekker Mercedes Van Vol-
cem. «Hier zou je een perfecte
oplossing voor zowel bewo-
ners als bezoekers aan de han-
delszaken kunnen creëren. De
inrit zou zich dan langs de
Koolkerkse Steenweg bevin-
den, uitrijden kan dan via de
Noorweegse Kaai. Zo’n kleine
parking zou hier niemand tot
hinder zijn.» Volgens het stads-
bestuur wordt eerst de Kool-
kerkse Steenweg aangelegd en
zal daarna gekeken worden of
er nog extra parking kan aan-
gelegd worden. 

(BHT)

BRUGGE

V.l.n.r. Stefanie Van Den Abeele, Mercedes Van Volcem, 
Keano Van Ghelder, Jasper Pillen. Foto Proot

Petitie voor meer parking aan Koolkerkse Steenweg

«Zelfs rode kussens mogen niet meer»
BRUGGE

De aandachtige voorbijganger was het al
even opgevallen: sinds de zomerterras-
sen weer buiten staan, ziet ’t Zand er an-
ders uit. Geen overdreven schreeuwerige
kleuren meer door gele of groene para-
sols met reclame erop. Ook de tafels en
stoelen zijn nu eerder grijs, beige, ecru,
wit of zwart. «Het gevolg van een nieuw
reglement», zegt Brecht Clyncke van Uni-
zo Brugge. Hij bemiddelde het afgelopen
anderhalf jaar tussen horeca-uitbaters
en de stad. «In ruil voor een nieuw plein
(’t Zand zou klaar zijn tegen 14 juli, red.)
moeten de horeca-uitbaters ook een duit
in het zakje doen. Hun terrassen moeten
beter op elkaar afgestemd zijn. Dat bete-
kent dat iedereen nog wel zijn eigenheid
mag bewaren, maar binnen een bepaald
concept.»

Enorme verscheidenheid
Volgens Clyncke zijn daar drie overleg-
vergaderingen over geweest en zijn de
meeste horeca-uitbaters uiteindelijk te-
vreden over het resultaat. «Zowel de stad
als de horeca hebben zich flexibel opge-
steld. Eerst was het plan om één uniforme
stijl door te trekken voor iedereen. Maar
op ’t Zand is dat utopie. Hier bevindt zich
een viersterrenhotel naast een jeugdcafé.
Je hebt avondrestaurants en brasseries.
De verscheidenheid is enorm. Maar de
uitbaters van onder meer Ma Rica Rokk

(met de typische gele gevel) en Bras (be-
kend om zijn groene kleuren) beseffen
ook dat een kakofonie aan kleuren geen
meerwaarde geeft aan een plein.»

Heksenjacht
Niet elke horeca-uitbater is tevreden. En-
kelen onder hen zagen gisteren een poli-
tieagent foto’s maken van hun terras,
omdat ze nog niet volledig in orde zijn.
«Er is veel ontevredenheid», zegt Curt La-
gast van De Foyer aan het Concertge-
bouw. «De maatregelen gaan te ver. Zelfs
de rode kussens op de stoeltjes mogen
niet meer. En mijn twee boompjes op het
terras moeten ook weg. Ze bepalen noch-
tans al jaren het vertrouwde zicht hier.
Het lijkt wel een heksenjacht.»
Volgens burgemeester Renaat Landuyt
(sp.a) moet iedereen zich nu eenmaal aan
de nieuwe regels houden. «De controle
die gebeurt, doen we ook elders in de
stad.» Karel Hessels van Horeca Brugge
roept de uitbaters op om de nieuwe richt-
lijnen te volgen. «Dit is echt een aan-
vaardbaar compromis tussen stad en ho-
reca. Ik ben persoonlijk ook niet voor vol-
ledige uniformiteit, maar ik vind dat we
deze keuze moeten respecteren. De stad
heeft vele miljoenen geïnvesteerd in het
plein, dus moet de horeca ook een in-
spanning doen. Daar profiteren we nog
jaren van.» ‘t Putje moet zijn veranda vervangen door een modern exemplaar. Foto Proot

Curt Lagast, uitbater van De Foyer op ‘t Zand, bij zijn verboden 
rode kussens en verboden bloembakken. Foto Proot

POLITIE DOET VASTSTELLING INBREUKEN TEGEN NIEUW TERRASREGLEMENT

De Brugse politie heeft gisteren enkele foto’s ge-
maakt van horecazaken die zich niet aan het nieuwe
terrasreglement houden op ’t Zand. Zoals bekend
mogen horeca-uitbaters niet om het even welke
kleuren nog gebruiken voor hun parasols, stoelen of
tafels. «Zelfs mijn rode kussens moeten weg», zegt
Curt Lagast van De Foyer.
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