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WEVELGEM

Gemeenteraad 
live te beluisteren
Geïnteresseerd om de Wevel-
gemse gemeenteraad live te 
volgen, maar geen zin om de 
weg richting de raad af te leg-
gen? Vanaf vandaag vrijdag 
kunnen de inwoners de ge-
meenteraad beluisteren. Alles 
wordt vanaf 18.30 uur ge-
streamd om te beluisteren via 
je pc, tablet of gsm. De ge-
meenteraad kan ook achteraf 
opgevraagd worden, per agen-
dapunt en per tussenkomst, 
en de stemming en beslissing 
kan worden geraadpleegd. Er 
kan ook per raadslid afzonder-
lijk gezocht worden wat diens 
stemgedrag en tussenkomsten 
waren. Meer info lees je op 
gemeenteraad.wevelgem.be.  
(djr)

WAREGEM

Stalker achtervolgt 
ex-huisarts tot 
aan schoolpoort
Een zestiger uit Waregem die 
nog maar een half jaar geleden 
is veroordeeld voor stalking 
van zijn gewezen huisarts, is 
opnieuw gedagvaard voor ge-
lijkaardige feiten. Hij riskeert 
een celstraf van zes maanden. 
Eind mei legde de rechter de 
beklaagde een voorwaardelij-
ke celstraf van vijf maanden 
met enkele voorwaarden op. 
Het voornaamste was dat de 
zestiger zich hield aan het 
contactverbod met zijn ex-
huisarts. Maar dat deed hij 
niet, zo bleek in de rechtbank. 
De voorbije maanden diende 
huisarts opnieuw verschillen-
de klachten in. “Mijn cliënte 
wordt nog altijd lastiggevallen 
door haar ex-patiënt. Hij blijft 
haar contacteren, duikt op als 
ze gaat joggen en nu zelfs ook 
al aan de school van de doch-
ter. Door de belaging leeft het 
hele gezin in angst. Hoe ver 
zal de beklaagde nog gaan?”, 
zei de advocaat van het slacht-
offer.
De beklaagde liet net zoals bij 
zijn vorig proces verstek. De 
rechter overweegt om zijn 
persoonlijke verschijning te 
bevelen. Vonnis op 6 januari.  
(eva)

Olieleiding knakt tijdens leveren koeken
MOEN/ZWEVEGEM
De levering van een lading koekjes aan de basisschool in de 
Moense Beekstraat werd donderdag even onderbroken. Toen 
de chauffeur van Transport Nieuwenhuyse uit Zwevegem de 
paletten met een heftruck naar de school bracht, sprong plots 
een hydraulische leiding. De olie spoot op straat. De brand-
weerpost van Avelgem ruimde de smurrie op voor de ouders 
de kindjes gingen ophalen.  (gsd)

GSD

Leie”, zegt Poté. “Daarmee
verlenen we steun aan kwali-
teitsverbetering in de sociale
sector. In het verleden deden
we dat al voor de Zuidwest-
Vlaamse Voedselbanken en
veel meer.”

Tijdens het tafelen wordt in-
strumentale muziek gespeeld
zodat het mogelijk blijft te
praten met de tafelgenoten. De
organisatoren gaan niet boven
de 1.100 deelnemers om ieder-
een goed te kunnen bedienen.
A Taste for Charity vindt
plaats morgen zaterdag om 19
uur in hal 3 van Kortrijk Xpo.
(vkk)

INFO
www.atasteforcharity.be

Naar aanleiding van het vijf-
jarig jubileum wil medeorga-
nisator Jan Poté er samen met
Lions Kortrijk Leie een top-
evenement van maken. Tij-
dens een vorige editie waren
er 1.000 bezoekers te gast in
Kortrijk Xpo, de organisatoren
hopen dat aantal te evenaren.
De genodigden genieten er van
culinaire verwennerijen van
lokale topchefs.

“De verfijnste creaties komen

Een nacht vol smaak met topchefs en 
dat allemaal voor sociale goede doelen
De vijfde editie van A Tas-
te for Charity moet mor-
gen zaterdag een duizend-
tal tafelgenoten samen-
brengen. De opbrengst gaat 
naar sociale organisaties.

van onze lokale topchefs, met
nieuwkomers Sébastien Ghy-
selen van ViEr en Mathieu
Vanneste van Le Coucou”, zegt
Poté. “Honderd bedrijven te-
kenden al in op de sponsorfor-
mule. Ze kopen bij ons een ta-
fel en nodigen zelf hun gasten
uit. Voor ons is dit jaarlijkse
evenement een manier om
fondsen te verzamelen”, zegt
Potté.

Prijs Kortrijk Leie

Het geld is niet bedoeld om de
werking van Lions Kortrijk
Leie te versterken. De wer-
kingskosten worden integraal
gedragen door de leden. “Het
geld gaat naar de Prijs Kortrijk
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len op het vlak van mobiliteit,
kwam er ook een suggestie
voor het milieu. “Iemand
stelt voor om net als in Gent
een varkentje in een wijk op
te stellen. Iedereen kan er
zijn etensresten achterlaten”,
zegt schepen Dominique
Windels (SP.A/Groen). Wan-
neer het varkentje er precies
komt, is nog niet duidelijk.
“We zullen dit project samen
met de initiatiefnemer uit-
voeren.”   (kvo)

tes, interactieve websites, ge-
richte gesprekken met het
verenigingsleven, bedrijven,
handelaars en het midden-
veld. We trekken die lijn door
met dit jaarlijks burgerbud-
get. Inwoners die de voorstel-
len aanbrengen, zullen die
ook zelf kunnen realiseren.”

173 ideeën ingediend

Er werden 173 ideeën inge-
diend. Naast de vele voorstel-

Kort na de gemeenteraads-
verkiezingen pakte het stads-
bestuur uit met Hallo Harel-
beke. Tijdens dat inspraak-
traject konden inwoners hun
zegje doen over de stad, maar

10.000 euro voor varkentje als composthoop
Het stadsbestuur maakt 
60.000 euro vrij om ideeën 
van burgers te realiseren. 
Zo komt er in een wijk een 
varken dat etensresten 
moet verteren. 

ook ideeën lanceren via een
online platform. Daarmee
gaat het stadsbestuur aan de
slag. In de meerjarenplanning
voor de komende zes jaar
maakt de stad jaarlijks 10.000
euro vrij. “We noemen dat
het jaarlijks burgerbudget”,
zegt burgemeester Alain Top
(SP.A). “Ons beleidsdocu-
ment werd mee vorm gegeven
door heel veel inspraak en
medewerking van de Harel-
beekse bevolking, via enquê-

HARELBEKE 

Op zaterdag 21 december
bundelen de laatstejaarsstu-
denten eventmanagement
aan de hogeschool Vives
Kortrijk samen met Visual
FX en Lions Club Kortrijk
Mercurius hun krachten om
het wereldrecord ‘meeste
vuurwerkstokjes tegelijker-
tijd aansteken’ te verbreken.
Het staat sinds vorig jaar op
naam van Japan, met 1.713
deelnemers. Naar aanleiding
van De Warmste Week ziet
de organisatie het als een
kans om dit record te verbre-
ken. Omdat er 2.088 goede
doelen geregistreerd zijn bij
Studio Brussel, worden
evenveel deelnemers ge-
zocht. 

Debat openen

“Samen willen we het Guin-
ness World Record Most
Sparklers Lit Simultaneously
verbreken”, zegt studente

Axelle Peeters. “Maar we
vinden het minstens even
belangrijk dat we hiermee
mensen samenbrengen. Ver-
der willen we ook laten zien
hoe warm groot-Kortrijk is.”

Het initiatief ondersteunt
de ALS Liga. Ook met de po-
pulaire Ice Bucket Challenge
haalde de organisatie de me-
dia. Er werd toen een enorm
groot publiek bereikt, maar
tot op vandaag is er nog geen
behandeling tegen de ziekte

mogelijk. “Met dit initiatief
willen we een van onze do-
centen steunen. Hij werd ge-
troffen door ALS en lanceer-
de recentelijk een oproep

naar meer experimenteel on-
derzoek op levende patiën-
ten. Met deze wereldrecord-
poging willen we hem zijn
vleugels geven en het debat
hierover helpen te openen.”

Iedereen is welkom op 21
december vanaf 17 uur in het
Nelson Mandelapark.

INFO
Je vindt het evenement op Facebook on-
der de titel ‘Wereldrecordpoging vuur-
werkstokjes tegelijkertijd aansteken’.

Meer dan 2.000 deelnemers gezocht om vuurwerkstokjes aan te steken

Studenten van de Kort-
rijkse hogeschool Vives 
wagen zich aan een we-
reldrecordpoging. Ze wil-
len daarmee hun docent 
steunen die lijdt aan ALS.
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W Axelle Peeters, de Kerstman en medeorganisator Dani Driesen hopen op veel volk om het record op naam van Kortrijk te zetten.

KRIS VANHEE
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AXELLE PEETERS
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“We willen hiermee ook
laten zien hoe warm 
groot-Kortrijk  is”

Studenten steunen zieke docent 
met wereldrecordpoging


