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WEVELGEM
Pastorijwoning wordt
toch niet verkocht
Het gemeentebestuur van Wevel-
gem heeft besloten om af te zien
van de verkoop van de Pastorijwo-
ning in de Heilige Theresiastraat.
Twee maanden terug kwam die
verkoop ter goedkeuring op de ge-
meenteraad. De pastorijwoning,
die vanaf 1 januari 2012 niet meer
verhuurd was, zou verkocht wor-
den voor een bedrag van 105.000
euro. Na een openbare verkoop,
eerst met een instelprijs van
175.000 euro en daarna zonder in-
stelprijs, was dit het beste bod dat
uit de bus kwam. De partij N-VA
vroeg toen de verkoop te verdagen
en eventuele alternatieven of op-
portuniteiten voor bestemming
van deze site verder te onderzoe-
ken, omdat de woning anders ver-
kocht zou worden aan een lagere
prijs dan de woning eigenlijk waard
is. Er kwamen enkele voorstellen
van de N-VA, onder meer om de
pastorijwoning tot een Huis van
het Nederlands te maken, maar de
meerderheid zag daar niet meteen
muziek in. Toch wordt nu beslist om
definitief af te zien van de verkoop.
«De komende maanden zal verder
overlegd worden vanuit het college
van burgemeester en schepenen
met de betrokken raadsleden om
tot een goed voorstel van bestem-
ming te komen», zegt burgemees-
ter Jan Seynhaeve (CD&V) (JME)

KOOIGEM
Volksfeesten naar
Kooigemplaats
De Volksfeesten verlaten Den
Dreupelhoek achter de kerk. Het
feest trekt voor het eerst in zes jaar
weer naar Kooigemplaats. Een or-
ganisatorische uitdaging omdat je
bijvoorbeeld trapjes op het plein
hebt. «Maar we zullen er meer
sfeer en gezelligheid brengen dan
op Den Dreupelhoek», zeggen
voorzitter Jean-Pierre Duprez en
medewerker Kristof Sierens. «Het
is ook positief voor Casino en Sint-
Laurentius, we hebben een goeie
samenwerking met beide cafés.
Ook nieuw: de opbrengst gaat voor
het eerst deels naar een goed doel.
Het wordt de gemeenteschool. Hoe
het geld er zal gebruikt worden,
weten we nog niet, maar het zal in
het voordeel van de kinderen zijn.»
De Volksfeesten zijn dit jaar op 
zaterdag 22 juli, vanaf 19 uur. 
Nederlandstalige schlagers staan
centraal met optredens van John
Terra, Danny Fabry, Yves Seghers,
Steve Tielens en Paul Severs. Er zijn
enkele bars en er zijn frietjes van
Bertrand en hamburgers van Paul’s
Boutique.  Het bestuur - met ook
Luc De Baets, Bo Laignel, Olivier
Dejans, Marc Verniers en Dany
Vanovertveldt, dankt de vele spon-
sors. (LPS)

HARELBEKE
Werken Marktplein
op schema
De werken aan het Marktplein van
Harelbeke liggen op schema. Dat
blijkt uit een antwoord van schepen
van openbare werken Patrick
Claerhout (N-VA) op een vraag van
raadslid Francis Pattyn (CD&V). 
«Op dit moment worden alle nuts-
leidingen afgekoppeld en heraan-
gesloten. De aannemer heeft nog-
maals bevestigd dat hij het project
kan klaar hebben binnen de twee
jaar.» Wat nu een grote parking is,
moet een modern centrumplein
worden dat de stad Harelbeke op-
nieuw met de nabijgelegen Leie
moet verbinden. Er komen  nieuwe
blokken met appartementen. Die
zullen met de bestaande blokken
een afgeschermd binnenhof 
vormen. Komende zaterdag wordt
het officiële startschot gegeven
van de échte bouwwerken.
Elke inwoner van de stad wordt uit-
genodigd om 19u30 op het Parette-
plein voor dit historisch moment.
Het stadsbestuur en projectont-
wikkelaar Immogra zorgen voor
een drankje. 
De huidige kindergemeenteraad
zorgt voor een boodschap, die zal
ingegraven worden in het nieuwe
Marktplein. (JME)
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Ook dit jaar waren de Sinksenfeesten weer een succes bij jong en oud. Foto Benny Proot

Sinksen lokt 228.718 bezoekers
De stad Kortrijk liet voor het eerst via
gsm-tracking onderzoeken hoeveel men-
sen de Sinksenfeesten bezochten, begin
juni. Dat waren er maar liefst 228.718.
Die komen uit eigen land vooral uit West-
en Oost-Vlaanderen en uit Henegouwen.
Ook buitenlanders bezochten het feest,
zelfs vanuit de Verenigde Staten.

PETER LANSSENS

Het onderzoek liep samen met
gsm-operator Orange. Het gaat
over mensen die Sinksen, van
vrijdag 2 tot en met maandag 5
juni, minstens twee keer aan-
deden met telkens minimum
twee uur tussen hun bezoeken.
De organisatoren van Sinksen
goochelen al vele jaren met het
cijfer 100.000. Dat het natte-
vingerwerk was, bewijst het
wetenschappelijk onder-
bouwd onderzoek nu. Want
dat komt op 228.718 bezoekers
uit: 52.742 op vrijdag, 55.151 op
zaterdag, 69.300 op zondag (de
drukste dag) en 51.525 op
maandag.  «En daar zitten nog
niet eens kinderen bij, want die
hebben vaak geen gsm en zit-
ten niet in het onderzoek», zeg-
gen Arne Vandendriessche
(Open Vld) en Kelly Detaver-
nier (N-VA), co-voorzitters van
de vzw Feest in Kortrijk (FIK). 

Binnen kleine ring
Bij mobile phone tracking zie je
welke gsm waar en wanneer
connectie maakt met een gsm-
mast. Door nadien met hulp
van een formule het marktaan-
deel van Orange te verrekenen
met die van andere gsm-provi-
ders, krijg je tot op twee pro-
cent nauwkeurig een volledige
dekking. Het onderzoek be-

keek het gebied binnen de klei-
ne ring rond Kortrijk (R36).
Het onderzoek toont ook van
waar de bezoekers van Sinksen
komen. 

Centrumstad
34 procent komt uit Kortrijk en
deelgemeenten. Na Kortrijk
omvat de top tien - we nemen
de cijfers van zondag 4 juni -
Kuurne (8,4 procent), Harelbe-
ke (7,6 procent), Zwevegem
(5,9 procent), Wevelgem (5,5
procent), Menen (4,1 procent),
Izegem (3,3 procent), Ware-
gem (3 procent), Lauwe (2,8
procent), Gent (2,7 procent) en
Deerlijk (2,5 procent). Zuid-
West-Vlaanderen is sterk ver-
tegenwoordigd, wat de rol van
Kortrijk als centrumstad be-
vestigt. «Maar Sinksen heeft
ook een ruimere regionale uit-
straling, als je ziet dat Gent in
de top tien zit», vullen Kelly De-
tavernier en Arne Vanden-
driessche aan. «Zo lokte de ge-
kende dj Emmanuel Top op
vrijdagavond veel Gentenaars
naar het festival in de Door-
niksetunnel aan café De Gou-
den Aap, om een voorbeeld te
geven. Het toont aan dat het in-
teressant is om de programma-
tie in 2018 verder te verfijnen,
in overleg met organisatoren

5 procent van de bezoekers
komt uit het buitenland

34 procent daarvan uit FRANKRIJK

18 procent uit  NEDERLAND

13 procent uit DUITSLAND

en cafébazen. Maar we zijn nu
al heel tevreden hoor. We mo-
gen niet altijd meer en meer
willen. Kortrijk moet als stad
die bezoekers namelijk alle-
maal nog deftig kunnen blijven
ontvangen natuurlijk.»

Rommelmarkt
Ook interessant: 95 procent van
de bezoekers komt uit ons land.
Ze komen vooral - we nemen
opnieuw de cijfers van zondag
4 juni - uit West-Vlaanderen (87
procent), Oost-Vlaanderen (7
procent) en Henegouwen (3
procent). De top drie van het be-
perkte aandeel buitenlandse
bezoekers omvat Frankrijk (34
procent), Nederland (18 pro-
cent) en Duitsland (13 procent). 
«Wat wellicht met de rommel-
markt te maken heeft, want
daar komen buitenlandse be-
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zoekers én standhouders op
af», zeggen Vandendriessche
en Detavernier. Sinksen werd
ook bezocht door mensen uit
Zwitserland, Luxemburg, het
Verenigd Koninkrijk, Oosten-
rijk, Spanje, Roemenië en de

Verenigde Staten. «Dat kunnen
toeristen of artiesten zijn», al-
dus de FIK-co-voorzitters. Die
ook nog eens herhalen dat
gsm-tracking anoniem is. Er 
komen geen persoonsgege-
vens aan te pas.

Bij een ongeval langs de E17 op de
grens van Kortrijk en Harelbeke raak-
te gisterenochtend rond kwart voor
tien een vrouw zwaargewond. 

Om een nog onduidelijke reden week
de automobiliste net voor de afrit Kort-
rijk-Oost volledig van haar rijvak af en
ging rechts van de snelweg af. Met haar
Ford denderde de vrouw de hellende
berm af en ging over kop. 
Pas enkele meters lager kwam ze in
een aardappelveld langs de Keizers-
straat in Harelbeke, vlakbij de firma
Buysmetal, tot stilstand. 
Een toegesnelde ambulance diende de
eerste zorgen toe en bracht de vrouw
naar het ziekenhuis AZ Groeninge in
Kortrijk. Hinder voor het verkeer op de
snelweg leverde het ongeval niet op.
Enkel de pechstrook bleef zo’n ander-
half uur afgesloten om de hulp- en 
takeldiensten hun werk te kunnen 
laten doen. (LSI)

HARELBEKE

Auto belandt na duik van snelweg in aardappelveld

In een woning in de Veldstraat in Kort-
rijk is in de nacht van donderdag op
vrijdag ingebroken en brand gesticht.
Vreemd genoeg vatte ‘s ochtends ook
de barbecue in een schuilhokje in de
tuin vuur. De bewoners, een koppel
met twee jonge kinderen, zijn er niet
meer gerust in en plannen extra veilig-
heidsmaatregelen. 

«Mijn echtgenote merkte rond 2 uur,
toen ze ging plassen, rook in de woning
op», vertelt bewoner Wim Duboccage. 
«Ik liep naar beneden en zag dat de be-

nedenverdieping al volledig onder de
rook zat. In het washok bleek de vuile
was in twee wasmanden vuur te heb-
ben gevat.» vertelt Wim. 
«Ik goot er meteen wat water over en
kieperde de smeulende resten buiten.
Ik merkte tegelijk ook op dat de achter-
deur open stond. Wellicht heeft er dus
iemand ingebroken en brand gesticht.
Het is voor ons een raadsel hoe die da-
der bij ons in de tuin of aan de achter-
deur is geraakt. De tuin is volledig inge-
sloten door andere woningen, dus dat
lijkt onwaarschijnlijk. We weten ook

niet wie zoiets zou kunnen of willen
doen. We hebben met niemand proble-
men.» 

Tweede brand
De schade bleef gelukkig beperkt maar
nauwelijks enkele uren later, rond 8 uur
gisterenochtend, sloeg de schrik op-
nieuw toe. 
«Ik bracht net de kinderen naar school
toen mijn echtgenote onder de douche
merkte dat de barbecue en een schuil-
hokje in de tuin in brand stonden. Een
tweede keer brand in enkele uren tijd,

genoeg om ons flink schrik aan te ja-
gen.» De brandweer snelde ter plaatse
en kon het vuur ook de tweede keer snel
laten doven. Ook een buurman was al te
hulp geschoten. Mogelijk ontstond de
tweede brand door een smeulend restje
van de nachtelijke brand. 
«Maar ons veiligheidsgevoel is nu hele-
maal weg», klinkt het bij Wim. 
«Ik installeer zo snel als mogelijk rook-
melders in het huis en een camera aan
de achterdeur.» 
De politie is nu een onderzoek gestart
naar de vermoedelijke dader. (LSI)

Mysterieuze inbraak en brandstichting verontrusten koppelKORTRIJK

Langs de E17 in Harelbeke kwam de auto tot stilstand in een aardappelveld na de crash. Foto Lieven Samyn


