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urenlang in rep en roer. Tiental
len zwaarbewapende agenten slo
ten de hele buurt hermetisch af 
en speurders van het gerechtelijk 
lab waren in de hal van het stati
on tot in de vroege ochtend in de 
weer met het sporenonderzoek.

Neergeschoten in station
De 28jarige Afghaan liep die

bewuste dinsdag al roepend de 
toegangshal van het station 
GentSintPieters in en haalde 
met een mes uit naar twee agen
ten van de spoorwegpolitie. Die 
trokken hun wapen en schoten 
de man neer. De man werd in le
vensgevaar afgevoerd naar het 
ziekenhuis, maar hij is intussen 
aan de beterhand. ‘Het gaat goed 
met hem’, zegt advocaat Tok. 

In afwachting van zijn proces
verblijft hij in een instelling, 
waar hij behandeld kan worden 
voor zijn problemen. (cma)

grote steden in Nederland. In Gent
werd het ook voorgesteld  tijdens
de  ideeënronde  voor  het  Burger
budget,  een  project  waarbij  bur
gers kunnen kiezen waarin stads
geld wordt geïnvesteerd.
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BERT STAES
GENT  I   In Gent kan  je binnen

kort fietslichtjes kopen uit een au
tomaat.  De  stad  plaatst  immers
een  fietslichtenautomaat  in  de
binnenstad,  werd  vrijdag  aange
kondigd. 

‘Als het een succes is, kunnen er
nog automaten komen’, zegt Filip
Watteeuw  (Groen),  schepen  van
Mobiliteit.

De automaat zal in de buurt van
de  Korenmarkt  staan  en  24  uur
per dag beschikbaar zijn met ba
sismateriaal  voor  fietsers.  ‘Het
werkt  zoals  een  klassieke  auto
maat, met een code en een bedrag
dat  je  moet  ingeven’,  zegt  Wat
teeuw.

Wat concreet in de automaat te
koop zal zijn en voor welke prijs, is

Gent trekt 400.000 euro uit voor kleine fietsinvesteringen 

Binnenkort fietslichtjes uit automaat
Snel op zoek naar een set 
fietslichtjes of een 
binnenband? Binnenkort 
kan je ze nabij de Koren
markt in Gent uit een 
automaat halen. 

prijzen  zijn.  Het  probleem  is  nu
dat als je ’s avonds rondrijdt en een
binnenband  of  een  lichtje  nodig
hebt,  je  dat  nergens  kan  krijgen
omdat de winkels al gesloten zijn.’

Het idee van een fietslichtenau
tomaat  is  niet  nieuw.  Een  auto
maat met fietsspullen bestaat al in

nog niet duidelijk.

‘Winst is niet 
de bedoeling’
‘Winst maken is niet de bedoe

ling’,  zegt  Watteeuw.  ‘We  willen
niet concurreren met de fietssec
tor.  Het  zullen  marktconforme

Een automaat met fietslichtjes en binnenbanden: in Nederlandse steden
zijn ze niet ongewoon.  ©  rr

De OostVlaamse provincie
raad vraagt aan de Vlaamse rege
ring om nog dit jaar een actie
plan rond zwerfvuil voor te stel
len waar statiegeld deel van uit
maakt. Begin dit jaar sloot ook 
de provincie Limburg zich aan 
bij de statiegeldalliantie voor 
blikjes en flessen. Het provincie
bestuur is als beheerder van wa
terlopen, recreatie en natuurdo
meinen en toeristische fiets en 
wandelroutes ‘rechtstreeks bena
deelde partij’, zegt Groenprovin
cieraadslid Mike Torck.

OostVlaanderen is na Lim
burg de tweede provincie die 
zich, samen met tientallen 
Vlaamse gemeentebesturen, ach
ter de vraag om de invoering van 
statiegeld schaart. De oproep 
komt er op vraag van oppositie
partij Groen. ‘De jaarlijkse op
ruimkosten van zwerfafval in de 
openbare ruimte kwamen in 2015
op 155,4 miljoen euro’, klinkt het. 

Invoering van statiegeld zou
het zwerfvuil met veertig procent 
kunnen verminderen. (belga)

Provincie vraagt 
statiegeld op 
blikjes en flesjes

Provincie

De 28jarige Afghaan die op
23 januari dit jaar het station 
GentSintPieters binnenstormde 
en twee agenten van de spoor
wegpolitie aanviel met een mes, 
wordt geïnterneerd. Dat beslistte 
de Gentse raadkamer vrijdag. De 
agenten schoten de man neer in 
de hal van het station.

Ercan Tok, de advocaat van de
28jarige erkende vluchteling uit 
Afghanistan, is tevreden met de 
beslissing van de raadkamer. 
‘Mijn cliënt heeft psychologische 
begeleiding nodig’, zegt hij. ‘Een
maal hij in een instelling zit, kan 
hij die begeleiding eindelijk krij
gen.’

Op 23 januari stonden het 
SintPietersstation en omgeving 

Man die agenten 
aanviel in GentSint
Pieters geïnterneerd

Gent

De lichtjesautomaat  is een  initi
atief van De Fietsambassade, 
een nieuwe dochterorganisatie 
van de stad. Die heeft voor dit 
en volgend  jaar vierhonderddui
zend euro werkbudget gekre
gen voor kleine  investeringen 
ten voordele van de fietsers. 
Zo komen er ook betere  infor
matiebordjes op fietsenstallin
gen en een strengere aanpak 
van achtergelaten weesfietsen. 
Binnenkort zullen via De Fiets
ambassade ook kinderfietsen 
en  loopfietsjes te huren zijn. 
Bovendien komen er extra 
openbare fietspompen en her
stelzuilen.  (bst)

400.000 euro voor
bordjes en pompen


