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UitneembaarOOSTENDE WESTHOEK

Heeft u
nieuws?
Neem contact
op met
Sara
Danneels
Telefoon
03-561.19.63
Mail
uwgemeente@
nieuwsblad.be
(bijvoorbeeld:
oostende@
nieuwsblad.be)

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoerinGsplan 
“DenterGem Centrum”

Bij besluit van 16 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Denter-
gem 
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Dentergem Centrum”, 
omvattende de bestaande en juridische toestand, het bestem-
mingsplan, het onteigeningsplan, de toelichtingsnota en de ste-
denbouwkundige voorschriften, definitief vastgesteld. 
Namens het Schepencollege,
Algemeen directeur,  De Burgemeester,
S. De Clerck K. Degroote
  BELBG00A

aan het Koningin Elisabeth 
Instituut, een centrum dat 
gespecialiseerd is in revali-
datie aan zee. 

Nadien bezoekt ze ook nog
het vakantiekamp Ter Hel-
me, een instelling voor per-
sonen met een handicap.  
(mma)

De koningin komt op-
nieuw naar Oostduinkerke. 
Koningin Mathilde, die re-
cent nog met koning Philip 
de paardenvissers en de 
Koninklijke Orde van de 
Paardenvisser kwam be-
groeten, brengt op dinsdag 
4 september een bezoek 

Koningin komt opnieuw naar OostduinkerkeGISTEL

Twee gewonden na 
ongeval met spookrijder
Op de snelweg E40/A18 
tussen Jabbeke en Veurne 
is donderdagochtend een 
ongeval gebeurd met een 
spookrijder. Twee personen 
werden overgebracht naar 
het ziekenhuis. 
Het ongeval gebeurde  om 
7.30 uur ter hoogte van de 
windmolens in Gistel. Een 
bestuurder van een auto 
met Franse nummerplaat 
had zich ter hoogte van 
Jabbeke vergist van 
rijrichting. Enkele 
kilometers verder kwam 
het tot een aanrijding met een Audi. De impact was hevig, maar gezien de 
omstandigheden viel de ravage uiteindelijk nog mee. 
Twee personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. De federale wegpolitie
kwam ter plaatse om de vaststellingen te doen. De brandweer van Gistel reinigde 
het wegdek. Takeldienst Degrave uit Middelkerke takelde beide voertuigen.  (dji)

DJI

Jan Bouttry, eerste sergeant bij
de brandweer van Veurne, ver-
nam tien maanden geleden dat
hij ALS heeft, een dodelijke ziek-
te die verschillende spiergroepen
aantast. Het nieuws sloeg in als
een bom bij Jan en zijn twee
dochters. Ook zijn brandweerfa-
milie reageerde aangeslagen.
“Vlak voor ons jaarlijkse Barba-
rafeest vernamen we dat Jan de
zware ziekte had. De sfeer was
nog nooit zo raar”, zegt Jurgen
Bauden van de brandweer van
Veurne. Jan Bouttry is al jaren-
lang een graag geziene figuur bin-
nen het korps. Hij is er al drieën-
dertig jaar vrijwilliger en actieve
brandweerman. “Als onderoffi-
cier droeg hij bij aan het welsla-
gen van heel wat interventies en
oefeningen. De loodsbrand daags
na een Barbaraviering, het bevrij-
den van zwaargewonde slachtof-
fers uit voertuigen... Jan, die als
lesgever ook vele brandweer-
mannen opleidde, was er quasi
altijd bij.”

Fire for Jan

Door zijn ziekte werd het voor
Jan echter moeilijker om de
voorbije maanden nog veel aan-
wezig te zijn in de kazerne. 

“Met enkele collega’s gingen we
hem soms oppikken voor de oefe-
ningen. Ook toen we onze nieuwe

kledij kregen, was Jan erbij. Ver-
schillende van zijn vrienden gaan
ook vaak bij hem langs om te ver-
tellen over de interventies”, zegt
Bauden. 

Toch willen enkele mannen van
de brandweerpost Veurne nog
iets meer betekenen voor hun
goede vriend. “Ieder jaar organi-
seren we op het einde van de zo-
mer een barbecue voor de men-
sen binnen ons korps. We beslis-
ten, na goedkeuring van Jan, om
die barbecue open te trekken
naar een groter evenement voor

iedereen.” 
De opbrengst van het evene-

ment, dat inmiddels werd omge-
doopt tot ‘Fire for Jan’ gaat naar
het gezin van Jan en de ALS-liga
die het onderzoek naar de ziekte
steunt. “Op die manier willen we
het leven van Jan comfortabeler
maken in deze moeilijke tijden.”

Enige tijd geleden lanceerde de
brandweer van Veurne het eve-
nement via Facebook. “De kaar-
tenverkoop voor de barbecue en
de randanimatie liep als een
trein. Het evenement is inmid-
dels uitverkocht. Wie dat wenst,
kan wel via ons brandweerkorps
nog steunkaarten kopen.”

Op zaterdag 8 september schui-
ven ruim zeshonderd eters aan
tafel in de brandweerkazerne in
de Nijverheidsstraat. “Ook Jan
zal erbij zijn. De kazerne is voor
hem een tweede thuis.” 

Korps Veurne organiseert barbecue voor Jan Bouttry en ALS-liga

Brandweer in de bres voor zwaar zieke collega 
De 52-jarige ervaren brand-
weerman Jan Bouttry heeft 
ALS, een dodelijke zenuw- en 
spierziekte. Zijn vrienden 
van het brandweerkorps be-
sloten om iets voor hem te 
doen en organiseren op zater-
dag 8 september een barbe-
cue voor Jan en de ALS-Liga.

VEURNE 

W De brandweermannen van Veurne organiseren ‘Fire for Jan’.
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“Als onderofficier droeg 
hij bij aan het welslagen 
van veel interventies”

W Voor Jan is de kazerne een tweede thuis.
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