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

De reden dat KFC Marke eerst aan
de beurt is, heeft onder meer te ma-
ken met de timing. “We zijn er ons 
van bewust dat er ook een dringen-
de behoefte aan kunstgras is in 
Heule en Aalbeke”, zegt schepen 
van Sport An Vandersteene (N-VA).

“In Marke kunnen we al in het na-
jaar van 2018 aan de slag. De nood 
aan kunstgras is ook hoog in Heule 
daar zijn nog een aantal vragen te 
beantwoorden. En ook in Aalbeke is
de situatie iets complexer dan die in
Marke. De banden tussen de voet-
balclubs van Marke en Aalbeke zijn 
oké, misschien kunnen de twee 
voetbalploegen elkaar tijdelijk uit 
de nood helpen”, zo suggereert de 
schepen nog.

Kortrijk wil vanaf nu elk jaar een
nieuwe kunstgrasveld aanleggen. 
“Met het masterplan voetbal heb-
ben we een langetermijnvisie ont-
wikkeld voor alle voetbalsites”, zegt 
schepen van Facility Arne Vanden-
driessche (Open VLD). “Ons plan 
stelt kunstgrasvelden voorop, opdat 
voetbalvelden ook voor andere 
sporten geschikt zouden zijn.”

Het stadsbestuur heeft de ambitie
om elk jaar een nieuw kunstgras-
veld aan te leggen, zodat elke deel-
gemeente straks over minstens één 
kunstgrasveld beschikt. 

Kapotgespeeld

Al jaren kampt KFC Marke met
slecht bespeelbare voetbalvelden, 
door een intense opeenvolging van 
wedstrijden en trainingsuren. Als 
in het tussenseizoen kosten noch 
moeite worden gespaard om de ter-
reinen weer grasgroen te krijgen, 
blijkt dat de speelvelden na de eer-
ste maanden van de competitie al 
kapotgespeeld zijn. 

“Ook de groei van de club, met het
succesvolle damesvoetbal en het 
G-voetbal, deed het aantal trainin-
gen toenemen”, vertelt Danny On-
genae, voorzitter van KFC Marke. 

“We moesten zelfs het hoofdterrein 
als trainingsveld gebruiken. We zijn
uiteraard tevreden. Nogal wat bles-
sures van spelers zijn immers te 
wijten aan de slechte staat van het 
veld.”

De investering in het kunstgras-

veld in Marke bedraagt 650.000 eu-
ro. In het najaar van 2018 moet het 
nieuwe terrein worden aangelegd. 
Het stadsbestuur zal samen met de 
club bekijken hoe de wedstrijden en
trainingen in die periode kunnen 
worden opgevangen.

Stadsbestuur wil alle voetbalvelden ook geschikt maken voor andere sporten

Alle Kortrijkse voetbalclubs krijgen kunstgras
KFC Marke krijgt als eerste 
voetbalclub in Kortrijk een 
kunstgrasveld. Later mogen 
ook de voetballers van Heule 
en Aalbeke op eenzelfde on-
dergrond spelen. 

KORTRIJK 

W Schepenen An Vandersteene en Arne Vandendriessche (midden) kwamen het goede nieuws melden aan het bestuur van de club. 
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SCHEPEN VAN SPORT (N-VA)

“Het succesvolle 
damesvoetbal en het 
G-voetbal deden het 
aantal trainingen stijgen” HEULE

Pieter Soens is voorzit-
ter van Noordstar Heu-
le. Zijn ploegen spelen 
op sportcentrum Wem-
bley en in de Steen-
straat. 
Het veld in de Steen-
straat verdwijnt op ter-
mijn. Er zijn ook par-
keerproblemen. “Dat 
laatste vernemen we 
nu pas”, zegt Soens. 

“Op dit moment is het 
een beetje mossel noch 
vis bij ons: ons tweede 
veld is eveneens te 

klein. We kijken uit 
naar een oplossing 
daarvoor. Komt er na 
Marke een kunstgras-
veld in Heule? Daar we-
ten we niets van af.” 
In Kortrijk ligt nu 
kunstgras in de Lange 
Munte (2), op de terrei-
nen van de Stade (2), 
op de site van de Wi-
kings (1) en in het Parc 
Saint-Georges (1).  (kkv)

“KUNSTGRAS VOOR ONS? DAT WISTEN WE NIET”
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ook boetes voor de verschillende
bvba’s, een celstraf en boete voor
een neefje van S., de verbeurd-
verklaring van verschillende goe-
deren en gelden én de sluiting
van de betrokken ondernemin-
gen. 

Mensonwaardig

Onder de slachtoffers stelde het
Federaal Migratiecentrum zich
burgerlijke partij. “Wij doen dat
alleen bij de meest flagrante in-
breuken van mensenhandel”,
klinkt het daar. “Een slachtoffer
verklaarde dat hij als slaaf moest
werken, soms tot 15 uur per dag,
zeven dagen op zeven. Een vrouw
had een uurloon van amper
1,92 euro. Dat is mensonwaar-
dig.” 

Het vonnis valt op 8 januari.
(ptb)

le herkomst van een vermogens-
voordeel van ruim 105.00 euro,
inbreuken op de wet over maat-
schappelijke zekerheid van ar-
beiders én het laten verrichten
van werk door buitenlandse on-
derdanen in nachtwinkels. Dat
laatste gebeurde in Heuvelland
en Menen, vlakbij de Franse
grens, over een periode van
meerdere jaren. 

Klassenjustitie

De man wordt verdacht van eco-
nomische uitbuiting van een
twintigtal werknemers, via
schijnzelfstandigheid. Hij werd
in 2010 al eens veroordeeld voor
mensenhandel. 

Zijn 77-jarige boekhouder uit
Staden riskeert een celstraf tot
dertig maanden, al dan niet met
uitstel, en een boete van

102.000 euro als (mede)dader. De
boekhouder vroeg de vrijspraak.
“Ik ben onschuldig. Ik stond mijn
klant bij met advies als boekhou-
der maar ik wist niets van de om-
standigheden op de werkvloer.”

“In 25 jaar is dit de eerste keer
dat ik klassenjustitie ervaar in de
rechtbank”, aldus de raadsman
van hoofdbeklaagde S. H. “Arce-
lorMittal werkt toch ook met
zelfstandigen? De medewerkers
van S. hadden de keuze om zo te-
werkgesteld te worden. Zij kre-
gen bovenop hun vergoeding kost
en inwoon.” De procureur vroeg

BOEKHOUDER (77) 

“Ik ben onschuldig en 
vraag de vrijspraak”

De Fransman S. H. (43), die in
Menen woont maar afkomstig is
van Pakistan, riskeert een effec-
tieve celstraf van vier jaar, een
boete van 132.000 euro en een
beroepsverbod. De beschuldigin-
gen zijn niet van de minste: men-
senhandel, valsheid in geschrifte,
verduistering van 75.000 euro,
poging tot schijnhuwelijk, het lei-
den van een criminele organisa-
tie, het verdoezelen van de illega-

Een boekhouder riskeert der-
tig maanden cel en een boete 
van 102.000 euro als mededa-
der van mensenhandel en 
deelname aan een criminele 
organisatie. De man waar-
voor de boekhouder werkte, 
zou medewerkers van nacht-
winkels in Menen en Heuvel-
land hebben uitgebuit.

STADEN/HEUVELLAND/MENEN/IEPER 

Boekhouder (77) van verdachte mensenhandelaar riskeert celstraf


