
Danny Ravau uit Heule is één van de eertsen die een fietspremie ontvangt. Foto Henk Deleu

KORTRIJK Al 34 premies voor wie auto voor fiets inruilt
Wie in Kortrijk zijn auto voor
een nieuwe fiets inruilt, krijgt
sinds december 2017 een pre-
mie. De actie kent na een half
jaar al 24 goedgekeurde pre-
mies en 10 in aanvraag. 

«Een beetje tot mijn eigen verba-
zing», zegt schepen van Mobili-
teit Axel Weydts (sp.a). Danny
Ravau (56) uit Heule heeft alvast
geen spijt van zijn beslissing. Hij
deed zijn busje van de hand en
kocht een elektrische plooifiets
van 1.250 euro. De stad kwam

met een premie van 400 euro
over de brug. «Het gaat niet goed
met ons klimaat en een auto is
veel duurder», zegt Ravau, die in
het onthaal van het meldpunt
1777 in het stadhuis werkt. «Ik
sta in tien minuutjes in Kortrijk en
kan onderweg nu altijd mensen
groeten, waardoor ik me ook fris-
ser en opgewekter voel. Naar
mijn moeder in Aalbeke fietsen,
het is wat heuvelachtiger daar,
gaat ook vlot. Het is een plezier
om te fietsen, zelfs als het slecht
weer is», aldus Danny Ravau, die

zijn plooifiets ook vaak mee-
neemt op de trein. «Er bestaat
geen slecht fietsweer, alleen
slechte fietskledij», vindt sche-
pen Weydts. De stad betaalt de
helft van de aankoop van een
(bak)fiets, elektrische (bak)fiets
of meerpersonenfiets, met een
maximumbedrag van 400 euro.
Voor kwetsbare mensen is de
premie niet begrensd tot de helft
van de aankoop, wel tot het
maximum van 400 euro. Info:
www.kortrijk.be/fietspremie. 

(LPS)

ZWEVEGEM
De medische hulpdiensten die
ter plaatse snelden om de ver-
dronken Elie Barboza (15) uit
Sint-Denijs te reanimeren in het
zwembad van Zwevegem waren
niet verplicht om ook de politie
van het voorval in te lichten. Dat
zegt West-Vlaams gouverneur
Carl Decaluwé. 

«Het is geen standaardprocedure
dat de dienst 112 ook de politie op

de hoogte brengt», klinkt het.
«Vergelijk het met een verdrin-
king aan de kust of een val van
een fietser op de weg. Als er geen
aanleiding is om kwaad opzet te
vermoeden, moeten de medici de
politie niet inlichten.»

Beroepsgeheim
«Het is vaak ook een afweging
tussen de privésfeer en het be-
roepsgeheim van medici», vult

korpschef van de politiezone
Mira Jean-Pierre Coudenys aan.
«Bij een dodelijke val van een trap
in een woning zullen ze ook de
politie niet verwittigen.» Partijen
kunnen echter wel zelf naar de
politie stappen als ze een onder-
zoek willen. De ouders van Elie
Barboza deden dat ondertussen
ook. Zij willen weten of de dood
van hun zoon vermeden had
kunnen worden. (LSI)

MENEN
Man met ellenlang
strafblad niet
aangehouden na
dodelijk ongeval
De 44-jarige Wim B. uit Menen
wordt niet aangehouden voor het
dodelijke ongeval dat hij vorige
week veroorzaakte in de Oosten-
destraat in Torhout. Maandag-
nacht reed B. met zijn bestelwagen
in een bocht rechtdoor en knalde op
een wagen met vier inzittenden.
Stadenaar Laurent Vermeersch
(64) kwam daarbij om het leven.
Wim B. was net  uit de cel en heeft
een ellenlang strafblad. Bovendien
zou de man te vlug hebben gere-
den, was hij onder invloed  en had
hij geen rijbewijs. Hij lag enkele da-
gen zelf zwaargewond in het zie-
kenhuis en kon recent verhoord
worden. Op basis daarvan besliste
het parket om hem toch niet aan te
houden. Hij moet wel zo snel moge-
lijk voor de politierechter in Brugge
verschijnen. Daar riskeert hij een le-
venslang rijverbod. (JHM)

ZWEVEGEM
Jagers riskeren boete
voor illegale
vossenjacht
Een 35-jarige man uit Zwevegem
en een 44-jarige man uit Bellegem
riskeren elk een geldboete van
1.600 euro omdat ze op 19 januari
vorig jaar ‘s nachts  illegaal op vos-
senjacht zouden zijn gegaan. Tij-
dens een controle om twee uur ‘s
nachts trof de politie een jachtge-
weer in hun voertuig aan en gestold
bloed. Voor het jachtgeweer, eigen-
dom van een derde, hadden de
mannen geen schriftelijke toe-
stemming. Beide mannen ontken-
nen dat ze op vossenjacht waren.
«Ze gingen een vossentelling uit-
voeren», pleitte hun advocaat.
«Omdat de ene net zijn enkel had
gebroken, vroeg hij een kompaan
om te rijden.» Beiden vragen de
vrijspraak in de zaak. Vonnis op 25
juni. (AHK)

Verwittiging politie was niet verplicht bij verdrinking
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Openluchtzwembad maand vroeger open

Het stadsbestuur besloot vier
jaar geleden om het openlucht-
bad in de Abdijkaai enkel nog
in juli en augustus open te hou-
den en niet meer ook in mei en
juni. Daar komt het nu deels op
terug door met LAGO als nieu-
we uitbater ook al in juni te
openen. Het kan het bezoe-
kersaantal, vorige zomer wa-
ren er 15.794 bezoekers, op-
krikken. Dat is belangrijk.

«Want na 2021 evalueert de
stad of het openluchtzwembad
nog een toekomst heeft», zegt
schepen van Sport An Vander-
steene (N-VA). Het beschermd
monument dateert uit begin
jaren 1950. «Hoe drukker het is,
hoe meer de Kortrijkzanen zelf
de noodzaak aantonen om het

openluchtbad te blijven ge-
bruiken», vult stedelijk direc-
teur Sport Mia Maes aan. De
voorbije weken werd alles in
het werk gesteld om het open-
luchtbad tijdig klaar te krijgen.
«Dat waren niet enkel taakjes
zoals het schilderen van de
zwemkuip, maar ook ingrij-
pende werken», zegt LAGO-di-
recteur Tom Hillewaere. «Zo
kreeg het terras van de cafeta-
ria nieuwe tegels. De vorige
waren erg scherp. Kinderen
sneden zich er wel eens aan. De
nieuwe tegels hebben nu bo-
vendien een antisliplaag.»

Misdrijven
Het openluchtbad is op de ope-
ningsdag van zaterdag 2 juni
gratis toegankelijk voor wie zin
heeft om de hitte meteen van
zich af te spoelen. Belangrijk:
ook dan en op andere dagen
moét je een sportkaart verto-
nen. Wie een sportkaart heeft,
betaalt 10 euro voor vijf en 15
euro voor tien beurten. Er wer-
den er intussen al 40.000 ver-
deeld. «Wie nog altijd geen
sportkaart heeft, kan die ook
aan het openluchtbad zelf la-
ten aanmaken», zegt schepen
Vandersteene. Vorige zomer

waren er soms wel lange
wachtrijen, voor wie in allerijl
nog een sportkaart moest laten
aanmaken. «We vragen om ge-
duld te hebben én voorzien op
drukke dagen een extra kassa»,
zegt Tom Hillewaere. Het open-
luchtbad wordt door Euro Pro-
tection Guard en op piekmo-
menten ook door de politie be-
waakt. Misdrijven zoals het
dealen of gebruiken van drugs
en diefstal zijn verboden. Be-
zoekers krijgen naast straf-
rechterlijke stappen een sei-
zoensverbod om het open-
luchtbad te betreden. Ook
huisregels moeten nageleefd
worden. Zwemshorts zijn er
nog steeds niet toegestaan. Wie
animatie verwacht, moet ge-
duld hebben tot de zomerva-
kantie. Dan kunnen bezoekers
er strips en allerlei spelmateri-

aal lenen. Nog dit: de vorige
zwembadbeheerder Jean-Ma-
rie Seynaeve is met pensioen.
Hij is opgevolgd door LAGO-

manager Sven Decaesstecker
en gekend gezicht en ploeglei-
der Francine Casaert. Info:
www.kortrijk.be/zwemmen.

Het openluchtzwembad opent niet in
juli, maar op zaterdag 2 juni al. Een
maand vroeger dus en er is nog meer
goed nieuws. Want zwemmen kan nu ie-
dere dag vanaf 11 uur in plaats van 12
uur, voor de tientallen baantjestrekkers.
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Het terras van 
de cafetaria kreeg
nieuwe tegels. De
vorige hadden te
scherpe randen
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Schepenen Arne Vandendriessche en An Vandersteene, manager Sven Decaesstecker 
en ploegleider Francine Casaert in het open zwembad. Foto Henk Deleu

De stad en LAGO hopen dat het openluchtzwembad dit jaar
nog meer bezoekers trekt dan andere jaren. Foto Deleu


