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UitneembaarKORTRIJK WAREGEM MENEN

Heeft u
nieuws?
Neem contact
op met
Kathy
Vandeportael
Telefoon
03-561.19.75
Mail
uwgemeente@
nieuwsblad.be
(bijvoorbeeld:
kortrijk@
nieuwsblad.be)

Ruim duizend mensen moest
vrijdagavond de woning verlaten
na de vondst van een vliegtuig-
bom van 250 kilogram op Kortrijk
Weide. Het was een kraanman die
het projectiel los groef. De aanne-
mer waarschuwde de bevoegde
diensten. De vindplaats is deze
van het nieuwe zwembad van 
Kortrijk, tussen de spoorweg en
de Burgemeester Lambrechtlaan.

De politie contacteerde de ont-
mijningsdienst Dovo. Intussen
werd een eerste veiligheidsperi-
meter van honderd meter opge-
trokken rond de vindplaats. Dovo
kon bevestigen dat het om een ou-
de vliegtuigbom ging van 120 bij
35 centimeter.

Samen met waarnemend burge-
meester Wout Maddens (Open
VLD) bekeken alle bevoegde
diensten de risico's van de ont-
manteling van de bom. Daarna

werd deur aan deur gegaan door
stadswachten en politiemensen.
Aan de bewoners werd gevraagd
hun huis tijdelijk te verlaten. De
Nuba-R langs de Leie sloot even-
eens. “Jammer, maar begrijpe-
lijk”, zegt uitbater Dieter De-
clercq. “Het zat hier net goed vol.”

Wie aan de rand van het gebied
woonde, moesten tijdens de ont-
manteling binnen blijven en af-
stand houden van de ramen. Tij-
dens de ontmanteling van de bom
werd het treinverkeer van en
naar Poperinge stilgelegd. Ook op
de lijn Brugge-Oostende werd
niet gereden. 

Wie niet terecht kon bij familie
of vrienden, werd opgevangen in 
het OC De Troubadour op het
Vlaswaagplein in Bissegem. Me-

dewerkers van het psychosociaal
hulpverleningsnetwerk stonden
paraat samen met het Rode Kruis.
Vijftig mensen maakten gebruik
van de opvang.

Ontmanteling

Voor wie minder mobiel was,
werd openbaar vervoer voorzien
om de verplaatsing te maken. De
buren van Magda Tavernier (88)
uit de Marksesteenweg in Kort-
rijk waren zo vriendelijk om de
bejaarde dame met de wagen tot
in het ontmoetingscentrum van
Bissegem te brengen. “Meegaan
met de bus was niet zo simpel”,
zegt Magda. “De buren deden het
dan maar. Het zijn lieve mensen.”

De bom is van Amerikaanse ma-

kelij en dateert uit de Tweede 
Wereldoorlog. Het springtuig was
in goede staat en de ontmanteling
duurde tot kwart voor negen ’s
avonds. Toen konden de bewo-
ners stilaan naar hun woningen
terugkeren.

Dat op die locatie een bom ge-
vonden wordt, is niet abnormaal.
Deze site en de site van Infrabel
in de Marksesteenweg werd tij-
dens de oorlog fel gebombar-
deerd. Een tijdje geleden werd op
de site in de Marksesteenweg ook
een bom onschadelijk gemaakt.

Bom uit Tweede Wereldoorlog gevonden aan nieuw zwembad

Duizend mensen geëvacueerd na vondst van bom
Door de vondst van een vlieg-
tuigbom moest waarnemend 
burgemeester Wout Maddens 
(Open VLD) ruim duizend 
Kortrijkzanen evacueren uit 
hun woonst. Vijftig daarvan 
trokken naar een opvangcen-
trum. Ontmijningsdienst 
Dovo kon de bom onschade-
lijk maken.

KORTRIJK 

De bewoners werden geëvacueerd na de vondst van 
bom (kleine foto) en naar OC De Troubadour gebracht.
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WOUT MADDENS
WAARNEMEND BURGEMEESTER 

“Veiligheidsperimeter 
was echt noodzakelijk”

“Het is de bedoeling met die cijfers
gerichter aan het werk te gaan”, zegt
Vandendriessche. “Zo’n telling kost 
2.000 tot 3.000 euro, maar die win 
je zo terug. De volgende telling doen 
we tijdens een koopzondag.”

Tijdens Sinksen 17 waren er ook
25 klachten over lawaaihinder. Ze 
worden volgens schepen Detaver-
nier allemaal ernstig genomen bij de
editie Sinksen 18, want die komt er 
zeker.  (vkk)

Emmanuel Top en John Noseda hun
ding kwamen doen. Vijf procent van 
de feestvierders komt uit het buiten-
land met voorop Frankrijk, Neder-
land en Duitsland. Er waren ook een 
aantal Amerikanen en Britten.

Het is de eerste keer dat Kortrijk
dergelijke tellingen laat doen en 
merkt dat het cijfer van 100.000 be-
zoekers dat altijd vooropgesteld 
wordt met Sinksen veel hoger ligt 
dan ooit gedacht. 

Uit cijfers blijkt nu dat ruim 2.000
Gentenaars naar Kortrijk afzakten 
gedurende die vierdaagse in Kort-
rijk, begin juni. De stad Kortrijk 
weet dat omdat ze sinds kort via de 
operator Orange tellingen laat doen. 
En de eerste telling gebeurde tijdens
Sinksen 17. 

“We kregen van Orange Belgium
een rapport op basis van gsm-signa-
len”, zegt voorzitter van Feest in 
Kortrijk Arne Vandendriessche 
(Open VLD). “Laten we zeggen dat 
de signalen werden geanalyseerd 
binnen de R36. Kinderen zijn in de 
cijfers niet meegerekend. Een be-
zoeker daarentegen kan Kortrijk 
ook twee keer aangedaan hebben.”

Toch zijn de cijfers veel hoger dan

Kortrijk liet voor het eerst tel-
lingen doen via een gsm-ope-
rator. Die merkte dat tijdens 
Sinksen 17 ruim 228.000 men-
sen in Kortrijk vertoefden. 
Dat is nog meer dan gehoopt.

verwacht. “In vier dagen tijd en tij-
dens de openingsuren van Sinksen 
17 werden 228.178 bezoekers ge-
teld”, zegt schepen van Feestelijk-
heden Kelly Detavernier (N-VA). 

“Zondag blijft de drukste dag met 
69.000 bezoekers. Eén derde daar-
van komt uit buurgemeenten. Top-
gemeenten zijn Kuurne, Harelbeke 
en Zwevegem. Meer dan negentig 
procent komt uit de provincies 
Oost- en West-Vlaanderen. Het rap-
port toont dus aan dat Sinksen een
regionale uitstraling heeft.”

Dat er nogal wat Gentenaren wa-
ren, had wellicht te maken met het 
tunnelfestival waar bekende dj's als 

ARNE VANDENDRIESSCHE
VOORZITTER FEEST IN KORTRIJK

“Zo’n telling kost 2.000 
tot 3.000 euro, maar 
verdien je zo terug” W Negentig procent van de bezoekers tijdens Sinksen 17 kwamen uit Oost- en West-Vlaanderen
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Kwart miljoen bezoekers in Kortrijk tijdens Sinksen 2017


