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Mandelstreek
ZOEKTOCHT NAAR BEGELEIDERS IEDER JAAR MOEILIJKER

HOOGLEDE
Ook na bouwverlof
nog werken in de
Hogestraat
De wegenwerken in de Hogestraat
naderen stilaan het einde, al zal de
afwerking pas voor na het bouwverlof zijn.
De komende dagen zal de aannemer het rondpunt betonneren zodat het beton tijdens het verlof kan
uitharden. Tegelijk wordt ook gestart met de aanleg van de voetpaden. Het gieten van een nieuwe bovenlaag in asfalt zal echter pas
voor na het verlof zijn. Tijdens het
bouwverlof zal doorgaand (lokaal)
verkeer wel mogelijk zijn tussen de
Hogestraat en de Kleine Noordstraat. (SVR)

DENTERGEM
Meldpunt voor
eikenprocessierups
De eikenprocessierups werd gespot
in de provincie West-Vlaanderen en
ook de gemeente Dentergem heeft
nu een meldpunt.
De eikenprocessierups is een nuttig
diertje, maar ze kunnen voor overlast zorgen en dan moeten ze bestreden worden. De rupsen bezitten irriterende brandharen, die
brandwonden op de huid en schade
aan de ogen en luchtwegen kunnen
veroorzaken.
Wie de processierups heeft gespot
op openbaar domein, kan dit melden bij de gemeente
via 051/57.55.23 of 051/57.55.29,
td@dentergem.be of patrimonium@dentergem.be. Wie de rups
heeft gespot op privé-terrein kan
de hulp inroepen van een gespecialiseerd bedrijf dat ongedierte bestrijdt. Opgelet, de brandweer bestrijdt geen eikenprocessierupsen.
Enkel voor wespen kan je de hulp inroepen van de brandweer. (ASD)

ROESELARE
TRAX Festival zoekt
vrijwilligers
Op 31 augustus zet het TRAX Festival de TRaxsite opnieuw in vuur en
vlam. Het openluchtfestival staat
of valt met de medewerking van
tientallen vrijwilligers die zich samen met Stad Roeselare en De Spil
Cultuurcentrum inzetten. De organisatie is momenteel nog op zoek
naar vrijwilligers met een hart voor
muziek die graag de handen uit de
mouwen steken. Aanmelden kan
via www.traxfestival.be. Vrijwilligers mogen rekenen op hapjes en
drankjes tijdens het werk, een kleine vergoeding en een bedankingsfeestje achteraf. (CDR)

Gezocht: speelpleinmoni’s
voor eind juli en augustus

Jeugdschepen Dirk Lievens
(CD&V). Foto Joke Couvreur

ROESELARE
Hoewel de zomervakantie al ruim een
week bezig is, zoekt Stad Roeselare nog
steeds animatoren voor hun vakantiewerkingen. Die komen niet in het gedrang, maar vooral voor de speelpleinwerking Speelodroom en de werking
voor kinderen met beperking Babbeloe
kunnen er voor later deze vakantie nog
wel wat animatoren bij.
CHARLOTTE DEGEZELLE
De verschillende speelpleinwerkingen hebben de zomer
goed afgetrapt. Dat bewijzen de
cijfers van de eerste week. «Op
onze topdag vorige week bereikten we met speelpleinwerking Speelodroom op het Kerelsplein 307 kinderen», weet
Rikki Jong van de jeugddienst.
«Ook de speelpleinwerkingen
in de buurt zijn goed gestart. In
Beitem bereikten we maximaal
117 kinderen op één dag, in Oekene 143 kinderen. Babbeloe,
voor kinderen met een beperking, is pas maandag opgestart.»
Alles wordt er in goeie banen
geleid door animatoren, jongeren die in 2019 16 jaar worden
of ouder zijn en graag met kinderen in de weer zijn. «Per 10
kinderen voorzien we één mo-

nitor», weet jeugdschepen Dirk
Lievens (CD&V). «Voor deze zomer kunnen we rekenen op
een poule van 141 moni ‘s die
we ook proberen toe te leiden
naar de cursus animator. We
hebben momenteel geen tekort aan monitoren, maar er
kunnen er altijd nog wel wat
extra bij. We zijn en blijven
waakzaam.»

Geen reservelijst
«Vooral later deze zomer hebben we nog extra monitoren
nodig», pikt Rikki in. «Voor
speelpleinwerking
Speelodroom zoeken we nog moni ‘s
voor eind augustus, voor Babbeloe kunnen we nog helpende
handen gebruiken vanaf eind
juli. We hebben momenteel
geen reservelijst.»

ROESELARE

Groene fietsjes tonen de weg
over Stationsplein
Eerder dit jaar wees de Fietsersbond Roeselare het
stadsbestuur tijdens een fietstocht op een reeks fietsknelpunten in de stad. Ze vroegen onder meer aandacht voor het Stationsplein.
«Voor velen is het niet duidelijk dat je hier overal mag
fietsen», stelde Patrick Plyson toe. «Een goeie communicatie is dus nodig.» Ondertussen maakte het stadsbestuur werk van fietslijnen over het plein. Die zijn
sinds kort aangeduid met afbeeldingen van groene
fietsen op de tegels van het plein. (CDR)

WINGENE Café De Zwarte Leeuw ruimt plaats voor
nieuwbouwproject met negen appartementen

Wie versterkt de speelpleinwerking eind augustus? Foto Joke Couvreur
Jongeren engageren zich dus
nog wel voor het jeugdwerk,
maar de stad moet meer tijd en
energie in hen steken. «We
hebben dit jaar duidelijke inspanningen geleverd», aldus de
schepen. «We hielden een flyer-actie aan de scholen en lanceerden een oproep naar wie
eerder al als animator werkte.
We vroegen hen om hun motiverende verhalen te delen met
hun vrienden en potentiële
nieuwe moni ‘s uit hun vriendenkring mee te brengen. Dat
leverde ons een 25-tal nieuwe
mensen op.» «Maar de zoektocht naar moni’s wordt wel

jaar na jaar moeilijker. Wat opvalt, is dat veel jongelui de
speelpleinwerkingen niet kennen en niet weten dat ze zich
kunnen aanmelden als monitor», gaat Rikki verder. «Daarnaast moeten we ons echt flexibel opstellen en is de planning
heel variabel. Vroeger maakten
we die planning op en moesten
we die amper bijschaven. Nu
geven jongeren zich gemiddeld
op als moni voor een periode
van vijf weken, maar willen ze
plots toch graag nog naar dat
ene festival... We proberen nu
te werken op weekbasis.»
Bij de Vlaamse Dienst Speel-

pleinwerk (VDS) vzw zijn ze
heel blij te horen dat Roeselare
over een poule van 141 jongeren beschikt voor hun vakantiewerkingen. «Dat zijn 141
jongeren die zich echt engageren voor het jeugdwerk», aldus
Daisy Hoste. «Maar het is wel zo
dat we bij alle speelpleinwerkingen constateren dat de
duurtijd waarvoor ze zich engageren minder lang is geworden.»
Jongeren die zich geroepen
voelen om deze zomer nog aan
de slag te gaan als animator
kunnen zich aanmelden via
www.roeselare.be/animator.

IZEGEM Acht maanden voorwaardelijke celstraf na meineed
Een 52-jarige man uit Izegem is
veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden
voor meineed. Onder eed loog hij
tijdens een getuigenis voor de
rechtbank over een vechtpartij
die een man een oog kostte.
Halfweg 2015 veroordeelde de
rechtbank een man omdat hij in
de nacht van 13 op 14 augustus
2011 slachtoffer Rik V. had gesla-

gen. De vechtpartij had zware gevolgen voor de man, want hij verloor een oog.

Gelogen
Het kwam dan wel tot een veroordeling, maar de rechter achtte het
niet bewezen dat het verlies van
het oog het gevolg was van de slag
van de veroordeelde. De rechter
twijfelde onder meer door een
getuigenis van Christophe V. uit

Izegem. Die verklaarde op 25 februari 2015 onder eed dat hij niet
meer wist of de veroordeelde geslagen had. Dat was gelogen,
want later gaf hij toe dat hij wel
degelijk had gezien dat de man
twee slagen had gegeven. Christophe V. daagde niet op voor zijn
proces over de meineed. Aan het
slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 5.100 euro betalen. (LSI)

LICHTERVELDE/IZEGEM Opnieuw kleine vrachtwagen
Voor de zoveelste keer heeft een
kleine vrachtwagen zich maandagvoormiddag aan de spoorwegtunnel in Lichtervelde vastgereden. De hoogte is er beperkt
tot 2,30 meter maar tientallen
chauffeurs lieten zich er doorheen de jaren al verrassen. Er
raakte niemand gewond.

vastgereden aan spoorwegtunnel

Een werknemer van de groothandel in verwarming, solar en ventilatie uit Izegem Omniterm was
op weg met een bestelwagen met
laadbak. «Ik had de hoogtebeperking wel gezien maar heb er nooit
bij stilgestaan dat de laadbak hoger was», aldus de bestuurder. «Ik
volgde mijn gps en dan plots...»

Een conceptbeeld van residentie De Zwarte Leeuw. Foto Vlaemynck
Café De Zwarte Leeuw ruimt in de
loop van dit najaar plaats voor een
nieuwbouwproject met negen appartementen en een handelsruimte op de benedenverdieping. Vlaemynck Vastgoedmanagement
stelde het project onlangs voor.
Residentie De Zwarte Leeuw, op

de hoek van de Futselstraat en het
Kerkplein van Wingene, zal naar
alle waarschijnlijkheid tegen 2021
af zijn. Er komen negen appartementen op de bovenverdiepingen,
telkens met een of twee slaapkamers. Op het gelijkvloers komt
een handelsruimte. Nog op het ge-

lijkvloers zijn er twee garageboxen en zeven parkeerplaatsen
voorzien. Normaliter worden de
huidige gebouwen dit najaar gesloopt. Twee van de negen appartementen zijn inmiddels al verkocht. Meer info via
www.vlaemynck.be. (SVR)

Knal
De bestuurderscabine paste nog
onder de stalen constructie net
voor de tunnel onder de spoorweg maar boorde zich in de laadbak. «Dat gaf nogal een knal. Ik
had niet meteen door wat er was
gebeurd», aldus nog de bestuurder. Verkeer van en naar het centrum dat de tunnel onder de
MS

De laadbak liep zware schade op. Foto LSI
spoorweg wilde nemen, kon dat
enkel alternerend doen.
De politie zorgde voor de verkeersregeling. «Dit is hier bijna
wekelijkse kost», getuigt een

buurtbewoner. «Onlangs verloor
zo’n kleine vrachtwagen van een
verhuurfirma de volledige laadbak.»
(LSI/SVR)

