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Wapenbende ook in beroep vrijgesproken wegens onwettige telefoontaps

NegenwapenhandelaarsuithetTurkse
milieuvanGentenAntwerpenzijngiste-
rendefinitief vrijgesprokendoorhet
Gentsehof vanberoep. Ineersteaanleg
werddebendeal vrijgesprokendooreen
procedurefout inhetonderzoek.Deon-
derzoeksrechtermaakteeen fout inzijn
beschikking tot telefoontapwaardoorhet
hele strafdossiernietigwerdverklaard.

In juni 2010 kon de politie na een maan-

denlang onderzoek het net sluiten rond
debende.Debuit vande talrijkehuiszoe-
kingenwasnietmin: longrifles,geweren,
pistolenmet geluidsdempers en pepper-
spray. «De bende communiceerde in co-
detaal.Pizza’swarenwapensdiemoesten
wordenafgehaald,metpittenbedoelden
zemunitie», legdedeprocureurbijdebe-
handeling voor de correctionele recht-
bank al uit. De telefoontap waaruit de
man citeerde, bleek echter onwettig. De
onderzoeksrechter had die bevolen op
basisvaneenonderzoeknaarwapenhan-
del in de plaats van een onderzoek naar

een criminele organisatie. Hetmag bizar
klinken, maar een telefoontap bevelen
voor vermoedens vanwapenhandel is in
Belgiëonwettig.Vooreencrimineleorga-
nisatiemagdatwel,maardeonderzoeks-
rechter motiveerde zijn telefoontap dus
alleenvoordewapenhandel.Gevolg: alle
bewijzen die via de telefoontaps verkre-
genwaren,moestenuithetdossier.

Nietigheid
«Bij gebrekaan rechtmatigverkregenbe-
wijsdient iedereenvrijgesprokentewor-
den»,beslootderechterbegindit jaar.Het

OpenbaarMinisteriewasdiemeningniet
toegedaan en tekende beroep aan. «Het
OMisvanoordeeldatgeenenkelstuknie-
tig is», klonk het. Maar het kalf leek toen
al verdronken. Gisteren bevestigde het
hofvanberoepzoalsverwachthetvonnis
uit eerste aanleg over dehele lijn. «Ieder-
eengaatvrijuit», aldusdeadvocaatvande
verdediging. «Wij zijn tevreden met het
arrest. Tappen zonder rechtsgeldige be-
slissing wordt altijd bestraft met nietig-
heid. Ook in denieuwewet diemoet ver-
hinderendatcriminelenvrijuitgaandoor
procedurefouten.» (NDBO)
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DRIEAVONDEN NIETVOLDOENDEVOORALLE MENINGEN OVER MEERJARENPLANNING

Gemeenteraad wordt marteling
GENT

De gemeenteraad van december is op eenmarte-
ling uitgedraaid. Doorgaans zijn er twee avonden
gemeenteraad,maarmet de financiële meerja-
renplanning op de agenda werdenmeteen drie
avonden gepland. En nu blijkt dat dit zelfs onvol-
doende is. Gisteren gingmen noodgedwongen
door tot een stuk in de nacht. Maar voor wie of
wat eigenlijk?

Doorgaans worden in Gent elke
maand twee opeenvolgende
avonden gemeenteraad gehou-
den.Omdatdezemaanddefinan-
ciële meerjarenplanning op de
agendastond,voeldehetstadsbe-
stuurdebuialhangen.Erwerden
daarom drie avonden voorzien.
Maar gisteravond om midder-
nacht was het laatste woord nog
steeds niet gezegd... De raadsle-
denhaddenzichgelukkigwelge-
wapendtegendelangezitting. Ze
brachten snoeprepen, fruit en
een mix studentenhaver mee.
Steven Vromman (Groen) had
zelfseenminiflesjegraanjenever
meevoor inde laatsteuurtjes.

Kritiek
De gemeenteraad marathon
startte maandag naar goede ge-
woonte om 19 uur. Er moet be-

spaard worden en de stad heeft
een aantal ingrepen voorzien.
Dusdefinanciëlemeerjarenplan-
ningwerd ter goedkeuring voor-
gelegd aan de gemeenteraad.
Burgemeester Termont stelde de
algemene lijnen voor in nauwe-
lijks een kwartiertje. Financiën-
schepenPeeters trad ietsmeer in
detail endeeddaareenhalf uurt-
jeover.Maardankwamdeoppo-
sitie aan het woord. Siegfried
Bracke (N-VA) gaf zijn mening in
een uur en 10minuten, Veli Yük-
sel (CD&V) hield het 33 minuten
vol en Johan Deckmyn (VB) deed
daarnogeens53minutenboven-
op. De inhoud luidde samenge-
vat: gebrek aan ambitie, gebro-
ken beloftes, kiezersbedrog, te-
kortkomingen. Kortom, kritiek.
Daarnasprakendefractievoorzit-
tersvandemeerderheidspartijen

SchepenvanmiddenstandMathi-
as De Clercq (Open Vld) daagde
gistereninhetstadhuisopmetwel
heelbijzondereschoenenaan.Het
leek alsof hij hippie-sandalen
droeg, maar in werkelijkheid wa-
ren het duurzame en trendy
schoenendie de schepen speciaal
lietprinten.Ingalerij ‘Thesethings
take time’ aan de Nederkouter
hebben de kunstenaars Eugenia
Morpurco en Juan Montero een
unieke schoenmakerij. Met leer-
restenvandeplaatselijkeschoen-
maker,eenlasersnijdereneen3D-
printer maken ze opvallende
schoenen opmaat. De schoenen
zijn niet alleen duurzaam, maar
ookuniek.Eenpaarkosttussen70
en100euro.Dewinkel is eenpop-
upzaak. De kunstenaars zijn er
nogtot22december. (EDG)

Sami Souguir, Dirk Holemans en
Anne Schiettekatte nog lof over
de begroting. Na dit alleswas het
zowat23.20uur enhet eindevan
avond 1. Dinsdagavond volgde
zowathetzelfdescenario.Erwerd
gesproken over gelijke sociale
kansen, het inzetten op duurza-
meenergie enduurzamemobili-
teit. Dat duurde ruim 4,5 uur.
Conclusie: na 9 uur vergaderen
raaktemenongeveerhalverwege
punt1opdeagenda.

Kort en bondig
Gisteravondstarttedegemeente-
raad preventief een uur vroeger
om 18 uur, want er stonden nog
80 andere punten en zowat 72
tussenkomsten gepland. Mocht
men aan hetzelfde tempo voort
doen als maandag en dinsdag,
zoudegemeenteraadeindigenop
donderdagochtend 9 uur. Burge-
meesterTermontriepderaadsle-
dendinsdagavonddanookopom

Ookgisterenavond gingen de raadsleden door tot een stuk in de nacht. Foto Nimmegeers

GEMEENTERAAD: ENKELE LUDIEKE WEETJES
4Het is al van juni 2008 geleden
dat er nog eens een gemeente-
raad gespreid werd over 3 avon-
den.Ooktoenstondhetbudgetop
hetprogramma.
4 Het record ‘doorvergaderen’
staatop juni 1996.Toengingmen
vrolijk door tot 8.30 uur ‘s och-
tends. Men mocht toen wel nog
roken en alcohol drinken in de
raadszaal. IsabelleDeClercqdien-
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Inrit UZ
definitief gesloten
Naar het UZ rijden via De Pinte-
laankannietmeer.Morgensluit
de oude hoofdingang definitief.
Voetgangers en fietsers zullen
nog door kunnen,maar alle au-
tomobilisten moeten voortaan
denieuweingangaandeCorneel
Heymanslaan gebruiken. Van
daaruit leidt een nieuwe weg
rechtstreeksnaarhetparkeerge-
bouw. De verkeerscirculatie op
de campus wordt gewijzigd om
die weg te kunnen gebruiken,
maar ook om aangepast te zijn
aandekomstvaneentramlijnop
het domein. Zo goed als alles
wordt nu eenrichtingsverkeer,
behalvevoor fietsers.Ookuitrij-
den via De Pintelaan kan vanaf
morgen niet meer. Vanuit het
parkeergebouw is er een recht-
streekseverbindingmetdeuitrit
op de Heymanslaan. Eigenlijk
moet alleen personeel en K&R-
verkeer van die rechtstreekse
routetussenin-enuitgangende
parkeertorenafwijken. (VDS)

OOST-VLAANDEREN

Provincie steunt
land- en tuinbouw
met subsidie
De provincie Oost-Vlaanderen
zal land-entuinbouwers finan-
cieel ondersteunen wanneer ze
streekeigen bomen of struiken
aanplanten. De telers maken
kansopeensubsidievan75pro-
cent op het aankoopbedrag, dat
maximum 250 euro bedraagt.
Met deze actie wil de provincie
zichmeer richten ophet herstel
en het onderhoud van kleine
landschapselementen zodat
agrarische bedrijfsgebouwen
beter in het landschap worden
geïntegreerd.Destreekeigenbo-
men, struiken, klimplanten of
fruitbomen kan je bestellen via
een bon opwww.oost-vlaande-
re.be/groepsaankoopplantgoed.
Diemoet jevoor31 januari2014
terugbezorgen aan
filip.de.smet@oost-vlaande-
ren.beofviapostnaarProvincie-
bestuurOost-Vlaanderen,dienst
Landbouw en platteland, Gou-
vernementstraat 1, 9000 Gent.
(JEW)

OOSTAKKER/DESTELDONK

Korte stroompanne
Delen van Desteldonk en Oost-
akker hebben gisteravond even
zonderstroomgezeten.Ietsvoor
22.00 uur ontstond er om een
nog onbekende reden een kort-
sluiting in een ondergrondse
stroomkabel. Technici van net-
beheerder Eandis kwamen ter
plaatse en voerden enkele her-
schakelingen uit. Omstreeks
23.00 uur waren de problemen
opgelostenwarenallewoningen
weeraangeslotenophetelektri-
citeitsnet. (NDBO)

LOCHRISTI

Info over werken
Burgemeester
Vermeulenlaan
De gemeente Lochristi houdt
vandaageeninformatievergade-
ring over werken in de Burge-
meester Vermeulenlaan. De ge-
meente wil voetpaden en park-
eerstroken aanleggen in die
straat om zo de verkeersveilig-
heid teverhogen.Allebewoners
en omwonenden van de Burge-
meester Vermeulenlaan zijn
vandaagom20uurwelkominde
raadzaal in het gemeentehuis
(Dorp-West52). (IND)

LOCHRISTI
7bestuurderszondergordel
Tijdens politiecontroles afgelo-
pen dinsdag in de Dorpstraat in
Lochristi, de Statiestraat in
Moerbeke-Waas en de Sint-
Francisdijk in Wachtebeke be-
trapte de politie 7 bestuurders
zonder gordel. In totaal contro-
leerdedepolitie103voertuigen.
Vijf andere bestuurders reden
rond met een wagen die niet
goedgekeurdwas.Eenchauffeur
beldeachterhetstuur. (JEW)Uitbaatster ElsDanckaertmet vaste klanten. Foto Nimmegeers

Jazzkroeg Onverwacht Geluk blaast vijf kaarsjes uit
HetbekendecaféhetOnverwachtGeluk in
deBurgstraatvierdegisteren feest.De ruime
jazzkroegmochtnamelijkvijf kaarsjesuit-
blazen.

Dat deden uitbaatster Els Danckaert, vrien-
den en vaste klantenmet een hapje, drankje
en - hoe kanhet ook anders - dansje. HetOn-
verwachtGeluk groeide de voorbije jarenuit
tot een vastewaarde in het Gentse caféland-
schap en haalde zelfs de internationale pers.
De Britse krant The Guardian riep de kroeg
namelijkuit toteenvandebestekroegenvan
de wereld. «Dat gaf een boost: ik krijg sinds-
dienmeerBrittenoverdevloer,maarerkwa-
men ook veel Gentenaars op af die het café
voordiennognietkenden», alduseenenthou-
siaste Danckaert. «Dat geeft goeie moed, ik
doeer zekernogvijf jaarbij.» (BVSG)
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alle tussenkomsten en antwoor-
denzokortenbondigmogelijk te
houden. «In het Vlaams Parle-
ment geldt een maximum

spreektijdpertussenkomst», zegt
Termont, «maar hier in Gent is
daar geen draagvlak voor. Als
voorzitter van de gemeenteraad
kanikdatnietopdringen. Ikmoet
eroptoeziendatelk lidvandege-
meenteraadzijngedachtkanzeg-
gen en iedereen mag daarvoor
zoveel tijd nemen als hij of zij
wil.»
Toch ergerde Termont zich dins-
dag al aan de lange tussenkom-
sten. Dat resulteerden in opmer-

kingen als «Gelieve mijnheer
Bracke niet te onderbreken, hij
wouhetnetkorthouden».
De vraag is eigenlijk wat het nut
is van marathonzittingen zoals
deze voor de gemeenteraad. Pu-
bliek is er niet, op één of twee
mensen na. Het is weinig waar-
schijnlijkdatmensenthuisdege-
meenteraad herbeluisteren via
hun computer, al kan dat tech-
nischgezienwel.Maarvooral:het
overgrote deel van de tussen-
komsten was niet nieuw, was al
gezegdopcommissievergaderin-
gen,doorvoorgaandesprekersof
inpersberichten.De ‘rek’wasdus
al snel uit het debat. «Maar de
sfeer zit goed, er wordt regelma-
tig gelachen», sneert de burge-
meester.
Bovendien werd de meerjaren-
planning aanhet einde vande rit
tochgewoongoedgekeurd,meer-
derheid tegenminderheid.

(EDG,VDS, BVSG)

SCHEPEN DE CLERCQ LOOPT OP WOLKJES
MET GEPRINTE DESIGNSCHOENEN

MathiasDeClercq. Nimmegeers

IN GENT GELDT ER
GEEN MAXIMUM
SPREEKTIJD PER
TUSSENKOMST
Daniël Termont

Toen slaagden ze er zelfs in een
heleweektevergaderen, inclusief
dezaterdagvoormiddag.
4Hetorganiserenvanéénavond
gemeenteraad vandaag kost om
en bij de 10.000 euro. Dat geld
gaat naar zitpenningen voor alle
leden, personeel dat langermoet
werken, catering, verwarming, ...
Democratie heeft duidelijk geen
prijs. (EDG/VDS)

de - toen nog voor CVP -meer dan
100 amendementen in tegen een
ruimtelijk uitvoeringsplan. Het
jongsteraadslidtoenwasChristop-
he Peeters, en die zat midden in de
examens.BurgemeesterBekebelde
naar de unief om het examen van
Peeterseendagteverzetten.
4 In de tijd van burgemeester Gil-
bert Temmermanwaren lange ge-
meenteraden geen uitzondering.

Stad overweegt pleintje aan de Krook
naar Nelson Mandela te vernoemen

Destadwil inGenteenplein
totNelsonMandelapleinom-
dopen.Deoproepdaartoe
kwamvanraadsledenVeli
Yüksel (CD&V)enKarinTem-
merman(sp.a).

«Ikkrijg regelmatigdevraagof
we geen straat of plein naar
Nelson Mandela kunnen noe-
men. The Loop werd al gesug-
gereerd, maar ook het nieuw
plein dat zal ontstaan aan de
Standaert-site in Ledeberg»,
zegt burgemeester Termont.
(sp.a). «Persoonijk denk ik dat
we toch een locatie met meer

standing moeten kiezen. We
zullen bekijken of we het
pleintje aan de Krook niet tot
Nelson Mandelaplein kunnen
dopen. Hoe dan ook zal er op
termijneenpleinmetdienaam
komen.»
Bij wijze van grap suggereer-
den de gemeenteraadsleden
om Drongenplein een nieuwe
naam te geven. Termont re-
ageerde met een kwinkslag.
«Dat is geen slechte suggestie.
Mandela heeft inderdaad veel
voordeboerengedaan», lacht-
te hij. Tot grote hilariteit bij de
gemeenteraadsleden. (EDG)
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Inwoners kunnen weer
vrolijk schaatsen

tijdens kerstvakantie

«Erkangeschaatstworden!»
SchepenvanFeestelijkheden
KurtVanWeynsbergeglomvan
trots toenhij gistereneindelijk
ijs zagverschijnenopdeSuiker-
kaai inZelzate.

Het plein voor de technische
dienst baadt van 20 december
tot en met 3 januari in einde-
jaarssferen. Een 300 vierkante
meter grote schaatspiste en bij-
horend verwarmd horecadorp
moeten Zelzate een onvergete-
lijk eindejaar doenbeleven. Aan
activiteiten alvast geen gebrek.
«Nu zaterdag organiseren we
een kerstmarkt met een optre-
den van ‘The Voice’-winnaar
Robby Longo. Er is ook een vrij

podiumvoor ons jeugdig talent.
Dinsdag 24 december is er een
kindernamiddag, vrijdag 27 de-
cember eenRedBull Party enop
3 januari sluiten we af met een
grote nieuwjaarsreceptie voor
alle inwoners», weet Kurt Van
Weynsberghe.

Ijsshow
Morgen start het hele gebeuren
meteenofficiëleopeningeneen
ijsshow door ijsschaatsschool
Kryos. Bewoners die gratis wil-
len vertoeven ophet ijs, kunnen
gratisschaatsminutenversieren
door hun inkopen te doen bij de
lokalemiddenstand.Meerinfor-
matie via de website www.zel-
zate.be. (KVZ)

ZELZATE

SchepenKurtVanWeynsberghe (rechtsboven) bij de
schaatspiste op deSuikerkaai. Foto Nimmegeers

ONDERZOEK BLOEDSTALEN NEEMT ONGERUSTHEID EINDELIJK WEG

Hulpverleners safe na treinramp
WETTEREN

De hulpverleners en andere pro-
fessionelemensen die tijdens
de treinramp inWetteren bloot-
gesteld werden aan de stof
acrylonitril zullen er geen ge-
zondheidsproblemen aan over-
houden. Dat blijkt uit het on-
derzoek van hetWetenschappe-
lijk Instituut Volksgezondheid
(WIV) en de FODVolksgezond-
heid. Heel wat hulpverleners re-
ageerden opgelucht.

JURGEN EECKHOUT

Op4mei rond2.30uur reed eenmachinist 47
kilometerperuurtesneldoorWetteren,waar-
door zeswagonsvande sporen raakten. Twee
daarvankanteldenendrie vlogener inbrand.
Vrij vlug na de treinramp kwamen er chemi-
schedampenvrijwaaronder acrylonitril: een
zeergiftige,geurlozeenkleurlozestof.Tijdens
de ramp overleed een inwoner vanWetteren
enwerdenduizendenmensengeëvacueerd.
Na de ramp moesten zoveel mogelijk inwo-
ners,maarookhulpverleners, bloedstalen la-
tennemenomtezienof zealdannietwerden
blootgesteld aan het gevaarlijke goedje. Een
vanhenwashoofdinspecteur IvanVanCalster
vandepolitieZottegem/Herzele/Sint-Lievens-
Houtem. «Wij werden ter versterking opge-
roepen en kwamen tot de rode perimeter op
zo’n300metervanhetwrak. Ikmoestdekijk-
lustigen op afstand houden. Op het moment
zelf had ik nooit schrik. Het is pas nadien dat
jemeteenbepaaldeonrust leeft.»
Uiteindelijkbleken Ivansbloedwaardengoed
meetevallen.Enhijwas langnietdeenige.Uit

het onderzoek van deWIV en de FODVolks-
gezondheid blijkt alvast dat drie op de vier
niet-rokende hulpverleners niet zijn bloot-
gesteldaanacrylonitril.De resultatenvande
bloedstalen van gisteren hebben enkel be-
trekking op niet-rokers. Voor rokende hulp-
verleners is het moeilijk om conclusies te
trekken, omdat ze door te roken al blootge-
steldwordenaanacrylonitril.«Dehulpverle-
ners die wel werden blootgesteld, hadden
licht verhoogde waarden», vertelt operatio-
neel directeur vanWIV Joris Van Loco. Maar
zij hoeven zich geen zorgen te maken over
hun gezondheid. «Experts verwachten niet
dat het op lange termijn een effect op de ge-
zondheidzalhebben.»

Bloed geven
Tochondervondenheelwatmensenachteraf
nog problemen. «Ik doneer bloed, maar drie
maanden geleden werd ik nog geweigerd

doorhetRodeKruis.Nochtanswasergeenen-
kel probleem», vertelt Ivan. Dat had temaken
meteenslechtecommunicatie.«Meteennade
rampkondigdehet Federaal Agentschapvoor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
een verbod af om bloed te geven», aldus het
WIV. «Toen de resultaten in augustus aan de
bewoners werden voorgesteld, moest er een
nieuwe brief verstuurd worden, zodat bloed
gevengeenprobleemmeerwas.Dooreenver-
getelheidwasdat echterniet gebeurd.»

Eenpanel van experten beantwoordde na de infosessie de vragen van de aanwezige
hulpverleners en andere professionals. Onder: Hoofdinspecteur IvanVanCalster. JVK


