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WEVELGEM

Open Vld trekt met 17 kandida-
ten naar de kiezer. Lijsttrekker is
Benoît Verstraete. 

Hij is papa van twee zoontjes, on-
dernemer, mede-organisator van
het voorbije WK-dorp Duivels
Park, voorzitter van supporters-
club Wevelgemse Duivels en spe-
ler bij Basket Team Holstra We-

velgem-Moorsele. «Ik kan me
niet herinneren dat de liberalen
zo talrijk waren zoals nu», zegt
Verstraete. «Ons doel is om op-
nieuw een liberale vertegen-
woordiging in de gemeenteraad
te krijgen.» Roland Laperre duwt.
Hij is voorzitter van VIEF Wevel-
gem-Moorsele en dirigent, orgel-
ist en oprichter van het parochie-

koor van Sint-Hilarius. De andere
kandidaten zijn Sarah Declercq,
Arne De Smet, Nele Grymonprez,
Azis Vanderghinste, Sanne Be-
haegel, Sofie Scheers, Johan Meij-
vogel, Alina Bruneel, Dieter Lan-
gedock, Koen Vandebuerie, Rita
Declercq, Johan Pareit, Bart Le-
mayeur, Wendy Croubels en Nan-
cy Voet. (LPS)

KORTRIJK

ZWEVEGEM
Blueberry Hill 
naar Transfo?
Er zijn verregaande gesprekken om
avonturencentrum Blueberry Hill
te verhuizen, de eigenaar wil de
huidige thuishaven in de Ouden-
aardsesteenweg in Kortrijk op ter-
mijn immers innemen voor een
bouwproject. De klimdisciplines
Lead en Speed, tot 15 meter hoog,
krijgen mogelijk onderdak in de be-
schermde gewezen elektriciteits-
centrale Transfo in Zwevegem. De
discipline Boulderen, tot 4,5 meter
hoog, verhuist wellicht naar de site
V-Tex in de Sint-Janswijk in Kortrijk.
«Het ziet er goed uit, maar ik blijf
voorzichtig», zegt Koen De-
muynck, de zaakvoerder van Blue-
berry Hill. «De knoop wordt in ok-
tober doorgehakt.» (LPS)

HULSTE
Koppel staat terecht 
voor smokkelritten
met cannabis
Een koppel uit Hulste (Harelbeke)
riskeert acht tot tien maanden cel
en boetes tot 8.000 euro voor
drugshandel en -verkoop. Nick D.
(29) en Valery D. (26) gaven toe
dat ze in opdracht van een drugs-
verkoper tot drie keer met één kilo-
gram cannabis van Nederland naar
Gent of Oostende en omgekeerd
met geld naar Nederland zijn gere-
den. Nick D. kreeg 70 euro per trans-
port. Voor andere hand- en span-
diensten kregen ze vaak geen geld
maar wat cannabis om zelf te ge-
bruiken of te ruilen met anderen.
Nick D. vroeg de rechter begeleiding
om hem te helpen bij zijn cannabis-
verslaving. Valery D. kampt niet
met een drugsverslaving en vroeg
er zonder straf of een voorwaarde-
lijke straf vanaf te kunnen komen.
Vonnis op 16 oktober. (LSI)

WIELSBEKE
1198 handtekeningen vóór
openluchtbad
Enkele leden van de actiegroep die
willen dat het openluchtzwembad
in Wielsbeke toch openblijft, heb-
ben gisteravond de petitie, die door
1198 mensen ondertekend werd,
afgegeven aan burgemeester Jan
Stevens (CD&V). Het bestuur plant
de bouw van een nieuw zwembad
volgende legislatuur, maar daar
zou geen openluchtzwembad meer
in opgenomen zijn. «Wij vinden dat
de mogelijkheden om toch een
openluchtbad te behouden, onvol-
doende onderzocht zijn», zegt Jan
De Potter, lijsttrekker bij oppositie-
partij U. en een van de trekkers ach-
ter de petitie.  (JME)

Open Vld stelt lijst met 17 kandidaten voor

MENEN/WERVIK/WEVELGEM
Extra controles op zwerfvuil en sluikstorten
Tijdens de handhavingsweek deze week voert afval-
intercommunale Mirom Menen samen met de poli-
tiezones ARRO Ieper en Grensleie en de gemeentes
Menen, Wervik en Wevelgem verscherpte controles
uit op sluikstort en zwerfvuil. Doel van deze week is
het probleem in de kijker plaatsen, de pakkans op-
drijven en een duidelijk signaal geven dat je niet on-
gestraft afval kan dumpen. Mirom Menen zet onder
meer 5 camera’s afwisselend in. Daarnaast zullen 50
personeelsleden deze week de baan op gaan. Wie zijn
afval netjes achterlaat, wordt beloond met een her-
bruikbare winkeltas. (XCR)

Leiestreek
150 EXPLOSIEVEN EN 40 VUURWAPENS GEVONDEN TIJDENS HUISZOEKING

Niet-ontmantelde bommen in woning

De politie trok grote ogen gis-
terenmorgen tijdens een ge-
plande huiszoeking in de Ou-
denaardsesteenweg in Kort-
rijk. Na enkele bezorgde mel-
dingen had een onderzoeks-

rechter die huiszoeking bevo-
len. Omdat de politie al een
vermoeden had dat ze in het
huis een grote verzameling aan
oorlogsmateriaal zou vinden,
plande ze een opruimactie sa-

men met DOVO en de civiele
bescherming. Vanaf het mo-
ment dat de ordediensten de
woning betraden, werd het al
snel héél duidelijk: de verza-
meling oorlogswapens was on-
gelooflijk groot. Het hele huis
was van onder tot boven volge-
stouwd met oorlogsmateriaal.
Van kostuums en helmen tot
een groot aantal bommen en
vuurwapens. «De explosieven
die nog niet ontmanteld waren
— en dus onschadelijk moesten
gemaakt worden — werden
door DOVO meegenomen»,
zegt Sofie Vanden Berghe van
het Kortrijks parket. «Alle wa-
pens die een inbreuk uitmaken
op de wapenwetgeving wor-
den eveneens in beslag geno-
men.» Door de geplande op-
ruimactie was de Oudenaard-
sesteenweg ter hoogte van het
Pirroen een tijdlang afgesloten
voor het verkeer. Eerst werden
alle wapens voor de woning in
een tent gelegd om in de na-
middag te worden opgehaald

Tijdens een huiszoeking in een woning
langs de Oudenaardsesteenweg heeft
de politie gisteren een 40-tal vuurwa-
pens en zo’n 150 bommen gevonden.
Enkele van die bommen waren nog niet
ontmanteld en werden door de ontmij-
ningsdienst DOVO meegenomen. «De
eigenaar was zich van geen kwaad be-
wust», zegt het parket.

ALEXANDER HAEZEBROUCK, HANS VERBEKE

KORTRIJK

De woningeigenaar
was altijd vriendelijk.
Iedereen wist dat hij
alles verzamelde wat
met oorlog te maken
had

BUURVROUW

Ordediensten doorzoeken de woning en zullen maar liefst 150 bommen en 40 vuurwapens
in beslag nemen. Foto’s Alexander Haezebrouck

Enkele explosieven worden meegenomen door DOVO.

door DOVO.
‘De soldaat’, zoals de eigenaar
van het huis bekendstaat in de
omgeving, verblijft al een tijdje
niet meer zelf in het huis.

Rusthuis
J.C. (70) woont zelf al meer dan
tien jaar niet meer in het pand.
De man, die vroeger nog voor de
Groendienst bij de stad Kortrijk
werkte, verhuisde naar een an-
dere woning en zit ondertussen
in een rusthuis. Hij bleef al die
tijd wel eigenaar van de wo-
ning, die al die tijd onbewoon-
baar bleef. «Iedereen wist hier
dat hij alles verzamelde wat
met oorlog te maken had», ver-
telt een bejaarde buurvrouw.
«Verder was er niets aan hem
aan te merken. Hij was altijd
vriendelijk. Nadat hij verhuisde,
heb ik geen contact meer met

hem gehad.» De verzameling
van J.C bleef al die tijd dus on-
aangeroerd liggen in de wo-
ning, tot gisteren. Volgens het

parket was de man zich al die
tijd van geen kwaad bewust
wat betreft de aparte verzame-
ling.


