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Gemaskerde man 
valt Zeeman binnen
Een gemaskerde jongeman viel 
vrijdag om 9.45 uur de Zeeman 
in de Harelbekestraat binnen. Hij
bedreigde de kassierster met een 
mes en eiste de inhoud van de 
kassa op. Toen de medewerkers 
van de winkel daar niet op ingin-
gen, zette hij het op een lopen. 
Een ploeg van de politiezone Ga-
vers kon de jongeman arresteren. 
Hij was eerder betrokken bij een 
diefstal met geweld in een pita-
zaak in Kortrijk. Hij werd voor-
geleid bij de onderzoeksrechter 
en aangehouden.   (kvo)
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Man steelt kassa uit 
handen van 
winkelbediende
Een gemaskerde man overviel 
zondag om 12.30 uur een mede-
werker van een drankencentrale 
in de Hoogstraat. De bediende 
liep over de parking van de dran-
kencentrale, ter hoogte van 
Smatch, toen de man de kassa uit 
zijn handen trok. Hij vluchtte 
weg met zijn wagen en met een 
deel van de dagopbrengsten. De 
bediende geraakte lichtgewond. 
De politie voert een onderzoek. 
Ook het parket werd ingelicht.   
(kvo)
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Politie zoekt dader 
van schietpartij
De politie stoof even maandag 
even voor 13 uur naar de Mario-
netten. Daar was ter hoogte van 
de Munkendoornstraat en de 
Rollegemseweg een schietpartij 
gemeld. Enkele getuigen zagen 
een man een geweer hanteren en 
sloegen alarm. De politie was 
snel ter plaatse en bakende een 
perimeter af. Daarna gingen de 
agenten op zoek naar de schutter. 
De man werd niet gevonden, wel 
zijn er twee gedode eksters mee-
genomen. De actie werd na een 
uurtje afgeblazen. Verder buurt-
onderzoek moet uitwijzen wat er 
precies gebeurde. Het zou om 
een jager kunnen gaan die zich 
vergiste van prooi.  (vkk, gsd)

fietsen elektrisch zijn, zijn ze
niet enkel geschikt voor wie
sportief is”, legt schepen van
Milieu Philippe Deleu (N-VA)
uit.

Een van de driewielers is
voor de jeugddienst en er
wordt ook bekeken in hoeverre
vrijwilligers van Proper Wer-
vik de bakfietsen mogen ge-
bruiken. “We zullen evalueren
in hoeverre dat kan. In de
weekends zouden ze mis-
schien ter beschikking gesteld
kunnen worden. Het is alles-
zins niet de bedoeling dat ze
stilstaan”, weet OCMW-voor-
zitter Sonny Ghesquière
(SP.A).  (djr)

Zwerfvuil rapen lijkt de nieu-
we rage onder de Wervikanen.
Tientallen vrijwilligers enga-
geren zich om onder het motto
Proper Wervik vuiligheid te
ruimen langs de Wervikse we-
gen. Ook de stad en het OCMW
willen hier nu extra op inzet-
ten. Ze investeerden bijna
11.000 euro in zeven elektri-
sche bakfietsen. Die zullen
worden gebruikt door perso-
nen die via verschillende te-
werkstellingssystemen zwerf-
vuil ruimen voor het OCMW. 

“Op die manier moet niet tel-
kens een bestelwagen of auto
ingezet worden. Aangezien de

Zeven Wervikse zwerfvuilbakfietsen in straatbeeld
WERVIK 

W Misschien al vandaag kun je deze 
bakfiets of een van de zes andere 
exemplaren zien rondtoeren in Wervik. 
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Het idee van het Ieperse pret-
park Bellewaerde om een 
zwemparadijs te bouwen, is 
nieuw voor wie betrokken is bij
de exploitatie van het nieuwe 
zwembadcomplex op Kortrijk 
Weide. Dat zijn de stad Kort-
rijk en ontwikkelaar Lago (de 
vroegere S&R Group). Deze 
laatsten grepen onmiddellijk 
in. 

“In ons businessplan hadden
we rekening gehouden met het 
potentieel aan klanten, niet 
met de komst van een zwempa-
radijs in het pretpark Belle-
waerde”, zegt Tom Hillewaere 
van Lago. “We verliezen daar-
door wellicht een aantal zwem-
liefhebbers. En daarom steken 
we in Kortrijk een tandje bij. In
plaats van drie glijbanen ma-

ken we er vijf. De Kinderwe-
reld voor de allerkleinsten 
wordt extra aantrekkelijk en de
horecafaciliteiten worden uit-
gebreid.”

Extra kostprijs van dit alles is
een miljoen euro. Bovenop de 
32 miljoen voor het Kortrijks 
zwemparadijs betekent dat dus 
een investering van 33 miljoen 
euro.

Die extra kosten maken de
prijs van een toegangsticket 
maximaal een halve euro duur-
der. De Kortrijkse partner Lago
exploiteert straks trouwens 
ook het zwembad Lagaeplein 
in Heule en het open zwembad 
Abdijkaai. Tot de opening van 
Kortrijk Weide blijven de hui-
dige tarieven van kracht. Het 
zwembad Magdalena en het 

zwembad Mimosa gaan dicht 
als Kortrijk Weide opent eind 
dit jaar. Het eerste is aange-
kocht door de Kortrijkse hoge-
school Howest en het tweede 
verdwijnt om plaats te maken 
voor de beoefening van ge-
vechtssporten.

400.000 bezoekers

“Ons nieuwe zwembad is een
meerwaarde voor de sportieve 
en recreatieve gebruiker”, zegt 
schepen van Sport An Vander-
steene (N-VA). “Het olympisch 
bad zet Kortrijk als sportieve 
stad in de kijker. Door de af-
spraken met Lago slagen we er-
in het zwembad Abdijkaai van-
af 1 juni te openen. De nieuwe 
tarieven zijn van de goedkoop-
ste van ons land. Een fanatieke 
zwemmer kan voordelig het 
bad gebruiken, de recreatieve 
gebruiker betaalt meer. Ook 
voor de parking gelden speciale
tarieven, al hopen we dat een 
deel van de 400.000 bezoekers 
per jaar toch met een ander 
vervoersmiddel komt.”

Het nieuwe zwembad op
Kortrijk Weide kan je bezoe-
ken tijdens de Open Werven-
dag op 6 mei. Sven Decaesstec-
ker komt in dienst als coördi-

nator van de Kortrijkse 
zwembaden voor Lago. Hij is 
paralympiër en was nog aan 
het werk als zwemmer in Rio. 
“Ik ken dus de behoeften van 
de gebruikers”, zegt de Roese-
larenaar.

Vijf glijbanen in plaats van drie door komst zwemparadijs in Bellewaerde 

Kortrijk wil per se grootste 
zwembad van provincie hebben

Omdat er in 2019 in Belle-
waerde in Ieper ook een 
zwembadcomplex ver-
rijst, steekt Kortrijk een 
tandje bij. Het nieuwe 
zwemparadijs op Kortrijk 
Weide telt straks vijf glij-
banen en is meteen ook 
het grootste van West-
Vlaanderen.
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W Schepen Arne Vandendriessche, coördinator Sven Decaesstecker, schepen An Vandersteene en Tom Hillewaere van 
Lago brachten maandag een bezoek aan de bouwwerf van het zwembad. 

KRIS VANHEE
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AN VANDERSTEENE 
SCHEPEN 

“We hopen dat een 
deel van de 400.000 
bezoekers met een 
ander vervoersmiddel 
dan de auto komt”

Sport- en recreatiebad

●  0-3 jaar: gratis 
●  4-15 jaar: 7 euro
●  vanaf 16 jaar: 9,50 euro
●  studenten, 65-plussers en 
personen met beperking: 8,90 
euro
●  10-beurtenkaart: 82 euro 
●  parkeren: 3 euro (4,5 uur 
maximum) 
Wie niet in Kortrijk of Zweve-
gem woont, betaalt meer 
(maximum 10,40 euro)

Alleen sportzwembad 

● Per zwembeurt: 2,9 euro
● 10-beurtenkaart: 27 euro
● 50-beurtenkaart op naam: 
99 euro (1,98 euro per beurt)
● 200-beurtenkaart op naam: 
250 euro (1,25 euro per beurt)
● scholen: 1,5 euro per kind
● clubs: 5,2 euro per baan;  
10 euro in 50-meterbad
● Met Uitpas: -80 procent 
● parkeren: 1 euro (1,5 uur 
maximumtijd)
Wie niet in Kortrijk of Zweve-
gem woont, betaalt 3,10 euro 
per zwembeurt
* De prijzen kunnen nog 
geïndexeerd worden. 

WAT BETAAL JE 
VOOR JE 
ZWEMPLEZIER?

 ● Vijftigmeterbad  
 ● Wildwaterbaan van 160 
meter 
 ● Vijf glijbanen (waaronder 
Black Hole en Turbo) 
●  Golfslagbad 
 ● Buitenbad met 
waterspeeltuin 
●  Drie kinderbaden 
 ● Warme lagune en 
wellness(twee sauna's en 
hammam) 
 ● Uitgebreide horeca 
 ● Kinderwereld voor de 
kleinsten 

WAT KRIJG JE 
VOOR JE GELD?

WAREGEM

Vrouw steelt linkerschoenen 
Twee linkervoeten. Veel voetbal-
lers hebben er al eens last van. 
Spreekwoordelijk dan, maar 
sommige mensen zouden er wel 
echt last van kunnen hebben. Zo 
moest Leila B., een 44-jarige 
Franse, voor de rechter verschij-
nen omdat ze drie linkerschoe-
nen – en nog twee paar andere 
schoenen – stal uit Bent Merk-
schoenen in Waregem. De kas-
sier had de lege dozen opgemerkt 
en bekeek de camerabeelden. 
Aan de hand van een foto van het 
voertuig waarmee ze vluchtte, 
kon B. worden opgepakt. Ze ont-
kent de feiten, maar riskeert drie 
maanden cel en 50 euro boete. 
Vonnis op 14 mei.  (djr)


