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LOCHRISTI
Bestuurder gecrashte
Opel nog kritiek
De 23-jarige bestuurder uit Loch-
risti, die donderdagavond levens-
gevaarlijk gewond raakte bij een
zwaar verkeersongeval in de Veld-
straat, vecht nog steeds voor zijn
leven. Om een nog onduidelijke re-
den verloor de man iets voor 22 uur
de controle over het stuur van zijn
wagen. Die botste met hoge snel-
heid tegen een boom. Pas na een
kleine twee uur kon de brandweer
de man uit het verhakkelde wrak
bevrijden. Zijn passagier, een 32-
jarige vrouw uit Lochristi, liep ook
zware verwondingen op. Het par-
ket heeft een verkeersdeskundige
aangesteld om de omstandighe-
den van het ongeval te onderzoe-
ken. Er zou geen tweede voertuig
betrokken zijn. (JEW)

MELLE/MERELBEKE
Tweede fase 
in werken 
Gontrode Heirweg
Na de herinrichting van de Gontro-
de Heirweg tussen de Merelbeke-
stationstraat en de Bloemstraat in
Melle en Merelbeke, wordt de
tweede fase aangepakt. De werf
strekt zich uit van de Bloemstraat
tot de Caritasstraat en in de Va-
ringstraat tussen de Heirweg en
Park Ten Hovelaan. Er komt een ge-
scheiden rioleringsstelsel, een
nieuw wegdek en een gescheiden
fietspad, bomen en verkeersrem-
mende eilandjes. Tussen april en
oktober wordt gewerkt tot aan het
kruispunt van de Merelbekestraat
en de Fraterstraat. Het kruispunt
zelf wordt nog voor het einde van
dit jaar afgewerkt. Volgend jaar
staat de herinrichting van de Heir-
weg tussen Doornlaan en de Van
Laetestraat en de Varingstraat op
de agenda. Na het bouwverlof
volgt een laatste fase tussen Me-
relbekestraat en Fraterstraat tot
aan de Doornlaan (DVL)

WETTEREN
Slagboom sneuvelt
alweer
De slagboom aan de nieuwe par-
king onder Rode Heuvel aan de
Scheldekaai werd gisteren door
een wagen afgereden. Eerder wa-
ren er al technische problemen met
de slagbomen en bleef ook de ijze-
ren poort dicht. Het gemeentebe-
stuur zal opnieuw het parkeerbe-
drijf OPC op zijn verantwoordelijk-
heid moeten wijzen. (DVL)

GENT
Drugs in gevangenis
gesmokkeld voor
vriend: werkstraf
Een Gentse vrouw die in november
2016 haar partner bezocht in de
Nieuwewandeling, deed meer dan
een babbeltje slaan. Ze bracht, in
opdracht van haar vriend, cannabis
mee. De drugssmokkel werd ont-
dekt en nu riskeerde de vrouw zèlf
achter tralies te belanden. Maar de
rechtbank legde haar een werk-
straf op. Pas als de beklaagde die
straf niet uitvoert, moet ze naar de
gevangenis. Haar vriend is intussen
vrijgelaten, en hield zich op de ach-
tergrond in de zittingszaal. Had
rechter Caroline Blomme hem ge-
zien, dan wachtte hem ongetwij-
feld nog een publieke uitbrander. 

(OSG)

In de Oude Pastorij in Laarne
opent op vrijdag 13 april een
creatief shoppingcentrum. De
nieuwe eigenaar heeft pas in
2019 plannen met de Oude
Pastorij, dus huurde Ellen Joo-
ris het pand om er haar pop-
upkledingwinkel Martha’s in
onder te brengen. Zij verhuist
haar zaak van Ten-Ede naar
Laarne en trok ook andere cre-
atieve geesten in het bad.
«Ik ben zelf graag creatief bezig
en vind daarnaast dat winke-
len een beleving moet zijn.
Toen ik hoorde dat de Oude

Pastorij nog minstens een jaar
leeg zou staan, ging ik op zoek
naar andere handelaars, kun-
stenaars en creatieve mensen
om de site nieuw leven in te
blazen. Het pand was ook wat
groot om enkel mijn eigen pop-
upshop in onder te brengen.
We gaan alle ruimtes gebrui-
ken voor leuke winkeltjes»,
zegt Ellen Jooris van Martha’s
in Wetteren-Ten-Ede.

Koffie en cava
«Er komt een shop met knuffels
van Mimiz en je kan hier stijl-
en kleuradvies inwinnen bij
styliste en personal shopper La
Padka», somt Ellen op. «Maison

Delclef biedt juwelen en leder-
waren aan en Eric Bauwens le-
derwaren op bestelling. Bij
Bowties & Bentley’s kan je te-
recht voor exclusieve strikjes.
In de koffie- en cavabar van An-
nick kan je tussendoor wat
drinken. Mijn man, bakker Dirk
Braeckman, creëert een exclu-
sief Martha’s gebakje. Kortom
een echt ambachtelijk winkel-
centrum», besluit Ellen.
Het winkelcentrum zal vanaf
vrijdag 13 april  elk weekend
open zijn op vrijdag van 11 tot
20 uur, op zaterdag van 13 tot
18 uur en op zondag voor ape-
roshopping van 11 tot 14 uur.

(DVL)
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Creatief pop-upwinkelcentrum in Oude Pastorij

Tracker op fiets? Politie gaat op zoek
De Gentse fietsambassade onder-
zoekt op welke manier de Gentse
fietsen uitgerust kunnen worden
met een gps-tracker. 
«We onderzoeken welke exem-
plaren er op de markt zijn en wel-
ke geschikt zijn om op grote
schaal te gebruiken. Men kan ze
wegstoppen in de stuurstang, in
een fietslicht, etc», legt schepen

van mobiliteit Filip Watteeuw
(Groen) uit. «Het is de bedoeling
dat fietsers die tracker kunnen
kopen of huren via de stad Gent.
We willen dat zo snel mogelijk
realiseren. Het is niet de bedoe-
ling dat de eigenaar zelf die gesto-
len fiets zal opsporen. Dat wordt
een taak van de Gentse politie.»

(EDG)

GENT
In de Handelsbeurs, Vooruit en Ghelamco
Arena zijn sinds gisteren alcoscans te vin-
den. Via dat toestel kan iemand die van plan
is achter het stuur plaats te nemen, testen
of dit een goed idee is of niet. 
Kompass Klub en Charlatan bevestigden al
hun interesse, andere locaties worden on-
derzocht. Achter het initiatief zit het Fonds
Emilie Leus dat in samenwerking met de
stad Gent initiatieven op poten zet rond ver-
keersveiligheid en preventie van rijden on-
der invloed. Het Fonds werd in 2009 opge-

richt nadat studente geneeskunde Emilie
Leus het leven liet nadat ze werd aangere-
den door een dronken bestuurder. 

Benefietloop
Op zondag 15 april vindt ook de achtste edi-
tie van de benefietloop 9000 for Emilie
plaats in Drongen. «De cijfers tonen aan dat
er veel nood is aan deze initiatieven. In vier
jaar tijd verdubbelde het aantal bestuur-
ders dat betrapt werd onder invloed», zegt
schepen Resul Tapmaz (sp.a). (YDS)

GENT Uitgaanshotspots krijgen alcoholtesters

ligt.» Martine polste al bij andere woon-
zorgcentra om haar vader te verhuizen.
«Er zijn dokters die mij dit afraden ge-
zien zijn gezondheidstoestand. Boven-

dien komt hij op een wachtlijst terecht.»
Afgevaardigd bestuurder Ronald De
Buck reageert namens vzw De Foyer, de
zorgkoepel die woonzorgcentrum De
Zilvermolen beheert. Hij bevestigt het
voorval. «Het gaat om een vergetelheid
van één van onze zorgmedewerkers. Dit
had niet mogen gebeuren. Gelukkig
heeft de man er niet van gedronken. Na
afloop van het incident hebben we ons
zorgteam verzameld om hen te wijzen
op de procedures en richtlijnen om te
garanderen dat dit niet meer gebeurt.»
De Buck ontkent echter dat er iets schort
aan de kwaliteit van De Zilvermolen.

«Wij ontvangen regelmatig positieve
feedback van bewoners en bezoekers.
Sinds december werken wij samen met
een nieuwe cateraar en er is een nieuwe
grootkeuken in gebruik genomen die
extra mogelijkheden biedt. Uiteraard
gebeurt het dat iemand iets niet lust,
maar wij ontvangen over het eten posi-
tieve geluiden. Ook de kwaliteit van de
zorg is gegarandeerd. Onze directiele-
den, die een opleiding achter de rug
hebben als hoofdverpleegkundige,
staan geregeld in contact met de leiding
van het zorgteam om de kwaliteit te be-
waken.»

VROUW VINDT IN RUSTOORD BEKER VLAK BIJ DEMENTE VADER

«Geen cola, wel ontsmettingsmiddel»

De feiten deden zich afgelopen donder-
dagnamiddag voor in het rustoord aan
de Heerweg-Zuid in Zwijnaarde. De
vrouw bracht om half vier een bezoekje
aan haar vader. «Vlak bij hem zag ik een
bekertje met een donkere vloeistof
staan. Eerst dacht ik dat het cola was,
maar eens dichterbij, zag ik dat het om
ontsmettingsmiddel ging», doet Marti-
ne haar verhaal.
De vrouw wendde zich meteen tot het
verpleegkundig team om hen te con-
fronteren met het voorval. «De hoofd-
verpleegkundige besliste om het anti-
gifcentrum op te bellen. Omdat mijn va-
der dementeert, is hij alle remmingen
kwijt en eet of drinkt hij alles op dat in
zijn directe omgeving staat. Gelukkig
bleek hij het bekertje niet aangeroerd te
hebben, maar dit had slecht kunnen af-
lopen», foetert ze.
«Voor mij is de maat vol, want dit is niet
het eerste voorval. Het eten in het
woonzorgcentrum trekt op niks. De
badkamer ligt er vaak onhygiënisch bij
en de matras van mijn vader moet ik ge-
regeld recht trekken omdat ze scheef

De dochter van een be-
woner van woonzorg-
centrum De Zilvermolen
in Zwijnaarde is in alle
staten. «Een verpleeg-
kundige liet een bekertje
ontsmettingsmiddel
achter bij mijn demente
vader. Dit had slecht
kunnen aflopen.» 

YANNICK DE SPIEGELEIR

ZWIJNAARDE

Omdat mijn vader
dementeert eet of drinkt hij
alles op dat in zijn 
directe omgeving staat

DOCHTER MARTINE

Woonzorgcentrum De Zilvermolen op de Heerweg-Zuid. Foto Gianni Barbieux


