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Je leest het alom in deze krant :
40 jaar geleden werden de ge-
meentefusies op de rails gezet en
gingen we voor het eerst stemmen
voor de nieuwe gemeenteraden.
Die fusies maakten toen heel wat
los bij de bevolking, die er eigen-
lijk ook - de tijden waren toen
anders dan nu - helemaal geen
inspraak in had. De politieke
lobbyisten des te meer, met als
gevolg dat de regio Roeselare-
Izegem-Tielt ook na de fusieronde
toch nog een redelijk versnipperde
kaart liet zien. De eerste ambities
lagen nochtans hoger : niet alleen
was er toen al het Volksunievoor-
stel om Roeselare, Rumbeke,
Oekene, Izegem en Ingelmunster
te laten samensmelten tot een
soort ‘Kanaalstad’ met meer dan
80.000 inwoners (tiens, waar
hebben we dat nog gehoord ?).
Maar ook de eerste officiële voor-
stellen van de provinciale werk-
groep voorzagen in een forse
aangroei van de grote steden van
de provincie : zo was er in 1974
een scenario om niet alleen Rum-
beke en Oekene, maar ook Oost-
nieuwkerke, Westrozebeke, Sta-
den, Hooglede, Gits, Lichtervelde
én Ardooie bij Roeselare te voe-
gen. Dit megascenario heeft het,
net als de wilde voorstellen voor
een supergroot Kortrijk of Ieper,
gelukkig niet gehaald. 
Het is niet denkbeeldig dat, nu de
roep om nieuwe gemeentefusies
alsmaar luider doorklinkt, dit
soort monsterconstructies op-
nieuw op tafel zullen worden
gegooid. Want het lijkt een beetje
als bij de banken : mooi op pa-
pier en zonder twijfel kostenbe-
sparend. Maar wel knap verve-
lend voor de burger, voor wie zijn
bestuur toch een beetje moet zijn
als een goede huisbank : vlot
digitaal bereikbaar en bespeel-
baar, maar toch nog voldoende
dicht in de buurt voor een luiste-
rend oor, een menselijke service,
een face tot face oplossing, een
warm gevoel. En een beetje dicht-
bijhulp aan mensen die niet zo
mobiel zijn, of zich onwennig
voelen op de digitale snelweg. Dat
een gemeente vandaag de dag
best minstens 15.000 inwoners
telt, daar kunnen we wel inko-
men. 
Maar dat er in de nieuwe teke-
ning alleen maar plaats zou zijn
voor aan elkaar grenzende super-
steden ? Mmm... Kleine gemeen-
ten, verenig u ! 
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Nacht van de Duisternis
Zaterdag 8 oktober staat de Nacht van de Duisternis op het programma. Met en-
kele leuke activiteiten wil men de luchtvervuiling aankaarten. Ga jij bewust om
met lichtgebruik? Mogen van jou de straatlichten wat minder vaak branden? En

wat vind je van het minder branden van de lichten langs de autosnelweg?

“De nacht van de Duisternis: met
deze actie willen de initiatiefne-
mers de lichtvervuiling aankaar-
ten. Ik had er nog nooit over nage-
dacht. Misschien omdat we er op
de boerenbuiten minder last van
hebben. ‘De nacht brengt rust’,
zegt een oud gezegde. Zoals met
zoveel oude gezegdes zit er waar-
heid in. Het is dan wel niet de
nacht op zich die de rust brengt,
wel de duisternis. En die rust kun-
nen we maar al te goed gebruiken
in ons jachtig bestaan. Groot ge-
lijk hebben de organisatoren met
hun oproep om tijdens de nacht
zuiniger om te springen met de
verlichting. Zowel onze rust als
het milieu zal er wel bij varen.”

CHRISTOPHE DECAIGNY

De Buurderij

“Goed voor milieu
én onze eigen rust”
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“Zelf ga ik niet altijd even bewust
om met het lichtgebruik, moet ik
toegeven. Ik laat wel veel onnodig
de lichten branden, maar dan
hoor ik dat wel van mijn mama.
Straatlichten vind ik wel zeker no-
dig, want het is soms echt gevaar-
lijk op de weg. Het is belangrijk
dat je voldoende ziet in het ver-
keer, ook ’s avonds en ’s nachts.
Ik deel diezelfde mening wanneer
het over de autosnelweg gaat.
Zichtbaarheid in het verkeer is
erg belangrijk en een ongeval is
soms sneller gebeurd dan je
denkt.”

AICHA DURIEUX

Kand. Miss West-Vlaanderen

“Ik laat vaak de
lichten branden”
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“Ik weet niet echt of minder licht-
gebruik in België veel zin heeft.
Zijn de straatlichten en het veilig
verlichten van onze autosnelwe-
gen de grote boosdoeners? Neen,
toch? Iedereen kan kan wel zijn
steentje bijdragen om de lichtver-
vuiling in te dijken. Ons milieu
kampt echter met grotere proble-
men. Alles wat in de lucht gescho-
ten, verbrand of vervlogen wordt,
vormt een veel grotere bedreiging.
Daar ligt de echte oorzaak van de
klimaatkwestie. Ik denk persoon-
lijk dat we niet meer kunnen te-
rugkeren naar hoe het vroeger
was. Ofwel moeten we dit geza-
menlijk doen en de actie niet tot
één dag beperken.”

NICO DELECLUYSE

Café Quicky

“Milieu kampt met
grotere problemen”
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Ik heb platvoeten en ben nacht-
blind. Dat is een tegenslag in
mijn postnatale repressie. Twee
van mijn drie kinderen hebben
het tuuuut-syndroom: ze zijn
prikkelbaar wanneer ze ’s nachts
hun fopspeen kwijtspelen. Zo
prikkelbaar dat onze oren er van
suizen. Het toeval wil dat er
altijd maar één huilt. Zoiets heet
tweelingzielen. Tweelingzielen
overstijgt telepathie. Het is een
verbinding die ervoor zorgt dat ze
niet samen, maar om de nacht
afwisselend huilen. Een voordeel,
zou je denken. Helaas, door mijn
nachtblindheid in combinatie
met platvoeten is er niet veel
tegenslag nodig om ze allebei uit
hun slaap te halen. Mijn vrouw
heeft dan weer de kappelziekte.
Ze kan geen saus maken zonder
dat ze kappelt. Haar korte ter-
mijngeheugen is prima, maar
gemiddeld onthoudt ze niks lan-
ger dan een jaar. Ze lijdt ook aan
een zeldzame vorm van koppig-
heid. Zo kan ze heel goed ont-
houden dat ik al eens sporadisch
(en dyslectisch) het uur verkeerd
inschat tijdens een nog zeldzamer
nachtelijk cafébezoek. Daar kan
ze al eens koppig over doordram-
men. Maar met een klein jaartje
geduld is ze het weer vergeten.
Het helpt natuurlijk niet dat ik
geïntoxiceerd met mijn platvoeten
de trap op stamp, een deurpost
pas en twee sirenes activeer. Om
mijn oudste zoon hoef ik mij
geen zorgen te maken. Die heeft
narcolepsie, de slaapziekte. Word
je al moe van al dat geëmmer?
Naar het schijnt heeft één op de
drie Vlamingen er last van:
kwaaltjes van kust mijn gat.
Afgelopen maandag zat ik be-
wonderend te kijken naar een
reportage in ‘Iedereen Beroemd’.
Ronny brak er samen met Anto-
nio het wereldrecord ‘halve mara-
thon’ terwijl je een rolstoel voort-
duwt. Antonio lijdt aan de spier-
ziekte ALS. Een ALS-patiënt
overlijdt gemiddeld twee tot vijf
jaar na de diagnose door verlam-
ming van de ademhalings- of
slikspieren. Met de actie willen ze
ALS onder de aandacht brengen,
geld ophalen en hopelijk binnen
20 jaar er nog altijd staan. Van
zo veel positivisme word ik stil. Ik
hoop dat veel Vlamingen, voor ze
hun placebo binnenkapten, even
klonken op Ronny en Antonio.
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