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HOREN, ZIEN EN SCHRIJVEN

500 euro per persoon. Een flink bedrag, niet? Wat
zou jij er voor over hebben om het te krijgen?
Sommige discussies over de fusie van gemeenten
lijken vooral daarover te gaan. De Vlaamse
overheid heeft namelijk 500 euro per inwoner veil
voor gemeenten die fuseren.

Aansluiten bij Lovendegem, Waarschoot en
Zomergem heeft dan weer het voordeel dat Nevele
wellicht hoofddorp wordt (alhoewel het wel zeer
uit het centrum ligt natuurlijk). Daarenboven is er
al een uitgebreide samenwerking, onder andere
via de politiezone.

Voorlopig ziet het ernaar uit dat Nevele niet zal
meedoen met de fusiestroom. Alhoewel we her en
der horen en lezen dat ook bij onze overheid de
fusiekoorts aan het stijgen is. En helaas gaat dat
nogal eens gepaard met argumenten over 500 euro
of met insinuaties dat het er vooral over gaat wie
de postjes krijgt na de fusie.

Of misschien moet Nevele eerst terug ontfuseren,
en dan de zes dorpen zich elk laten aansluiten bij
de gemeente waar ze zich best thuisvoelen of mee
verbonden voelen (na een volksraadpleging?).

Wij vinden in elk geval dat, als we een fusie moeten
overwegen, er heel andere argumenten moeten
meespelen. En dat het debat met de bevolking zou
moeten aangegaan worden. Op voorhand, en niet
als alles al in kannen en kruiken is, zoals de
inwoners van Aalter en Knesselare onlangs konden
vaststellen.
Als we enkel de buurgemeenten in aanmerking
nemen, hebben we vier mogelijkheden. Als we bij
Gent of Deinze terechtkomen, worden we quantité
négligable. Zeker een dorp als Hansbeke zou nog
amper een wijk voorstellen en ons verplaatsen
naar het 'hoofddorp' wordt direct een kwestie van
meer dan een kwartier met de wagen of een uur
met de fiets.

Aalter is dan weer beter voor die beide aspecten:
het is geen stad en heeft de gewoonte om zijn
dorpen te verzorgen. Daarenboven is het voor
Hansbekenaren ongeveer even ver naar Aalter als
nu naar Nevele.

VLAKAF!

Groeten uit Hansbeke
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Waar mag je in Nevele tennissen, een huis bouwen
of je vrachtwagen parkeren? Die vragen worden
beantwoord in een ruimtelijk structuurplan, dat
zegt wat er op welke plaats mag gebeuren. Zo’n
structuurplan kan op gewestelijk (Vlaams),
provinciaal of gemeentelijk niveau worden
vastgesteld, maar mag nooit in tegenspraak zijn
met een structuurplan van een hogere overheid.
Een gemeente kan bijvoorbeeld wel het provinciaal
ruimtelijk structuurplan verfijnen of andere
accenten leggen, maar mag niet lijnrecht ingaan
tegen de bepalingen van Vlaamse of provinciale
plannen. Op het einde van de rit, als alle plannen
en voorschriften worden samengelegd, heeft hopelijk - iedereen en elke activiteit zijn plaats
gekregen. Het Nevelse gemeentebestuur heeft
onlangs haar gloednieuwe voorstel van
structuurplan bekend gemaakt.

Openbare onderzoeken (stedenbouw en RO) vind je
de titel “Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan” met daaronder alle informatie. Wie
zich geroepen voelt, vindt er ook terug hoe
bezwaren of opmerkingen gemaakt kunnen
worden.

Pionier in Vlaanderen

Lang geleden, in 1998, was Nevele één van de
eerste gemeenten in Vlaanderen die een
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan liet
goedkeuren. Dat gebeurde onder impuls van
toenmalig schepen Roland de Paepe. Het was de
bedoeling om dat plan na vijf jaar te herzien, maar
dat gebeurt dus nu pas. Doordat Nevele indertijd
een pionier van de gemeentelijke ruimtelijke
structuurplanning was en er dus geen voorbeelden
waren waarvan men kon leren, werden een aantal
verkeerde inschattingen gemaakt. Sommige
dingen werden te strikt vastgelegd. Anderzijds is er
al heel wat gerealiseerd door dat oude
structuurplan, denk maar aan het bedrijventerrein
Ter Mote in Nevele, de inrichting van de vallei van
de Oude Kale en het Eilandje in Merendree, de
realisatie van de sporthal Oostbroek en het
openleggen van de Oude Kale naast diezelfde
sporthal. De verbinding Hansbeke-Landegem werd
verbeterd door de aanleg van de Lambroekstraat
(die parallel met de spoorweg loopt).

Dat gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, of
kortweg GRS, werd op 25 april 2017 voorlopig
vastgesteld door de gemeenteraad. Die voorlopige
vaststelling moet eind dit jaar leiden tot een
definitief vastgesteld GRS. Tijdens de duur van het
openbaar onderzoek, dat loopt van 12 juni tot 11
september 2017, krijgt iedereen de kans om
bezwaren of opmerkingen over te maken. Op 21
juni vond hierover in De Klaproos in Landegem een
informatieavond plaats. Jammer genoeg was de
presentatie door een technische storing zo goed als
onleesbaar. Tijdens die avond leerden we o.a. dat
ideeën van de gemeente voor een golfterrein of
een parallelweg langs de E40 door de provincie
werden afgeketst en dat er nog
voldoende
bouwgrond
beschikbaar is in Nevele. In dit
artikel doen we een poging om de
essentie van dat GRS weer te
geven, uiteraard met bijzondere
aandacht voor Hansbeke. Om
volledig geïnformeerd te zijn en
alle details te kennen, verwijzen
we graag naar de website van de
gemeente Nevele. Onder de
rubriek Bouwen & Wonen >
VLAKAF!

Die vijfjarige planperiode was dus iets te hoog
gegrepen. Na enkele eerdere pogingen in 2009 en
2012 is er uiteindelijk toch een nieuw voorstel van
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GRS klaar. Het ontwerp werd trouwens geschreven
door Veneco. Dat is een studiebureau voor
economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening en
stedenbouw voor en door 25 gemeenten rond
Gent. Veel kleinere gemeenten hebben binnen hun
administratie immers niet de mankracht om zelf
een GRS of andere economische of ruimtelijke
studies op te maken en hebben daarom hun
krachten gebundeld in het samenwerkingsverband
Veneco.

landelijke gemeente, die gekenmerkt wordt door
open koutergebieden (hoog gelegen zandige
gronden), gesloten bulkengebieden (natter, lager
gelegen gebieden die met hagen, houtkanten en
bomenrijen afgesloten zijn), lager gelegen
hooilanden en tenslotte velden (gerooide
bosgebieden). De 19de eeuw betekende een
periode van ontvolking, maar de trend werd
stopgezet door de aanleg van een spoorweg en
later een autosnelweg. Nevele is exact 51,916 km2
groot en telde op 1 januari 2015 12.033 inwoners.

Het ontwerp-GRS is degelijk uitgewerkt en bestaat
in totaal uit vier delen. Na een korte inleiding en
een voorwoord volgt een informatief deel van 91
bladzijden. Dat is een zeer uitgebreide tekst die de
huidige ruimtelijke structuur
binnen
de
gemeente
beschrijft en de behoeften
inventariseert. Daarna volgt
een richtinggevend gedeelte
van 37 bladzijden, waarin de
gemeente haar visie naar voor brengt. Wat hierin
staat, moet het kader van het gemeentelijk beleid
vormen voor de komende jaren. Nog beknopter
kan ook: het twee bladzijden korte bindende
gedeelte geeft vervolgens een aantal maatregelen
die voor de gemeente bindend zijn. De tekst wordt
geïllustreerd aan de hand van nog eens 37
duidelijke
en
afzonderlijk
bijgevoegde
kaarten.
Als
toemaatje is er ook nog een
vierde document dat bij dit GRS
hoort: onderzoek naar extra
bedrijventerreinen.

Dat dit ontwerp-GRS niet op zich staat, mag blijken
uit de uitvoerige beschrijving van wat de
‘planningscontext’ wordt genoemd. Of anders
gezegd:
de
Vlaamse
en
provinciale
structuurplannen,
beschermingen die
ook
in
deze
gemeente
van
toepassing zijn. De
bescherming van het
Hansbeekse dorpsgezicht is daar één van.
Daarnaast zijn er net zo goed de bijzondere
plannen van aanleg (BPA’s) en ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP’s) die al vroeger door de
gemeente zijn vastgesteld en die nog altijd
rechtsgeldig zijn.

Vier voor de prijs van één

“Poesele is het kneusje.”

Informatief gedeelte

Wie veel tijd en interesse in zijn
of haar gemeente heeft, raden
we aan om het informatief deel
zeker door te nemen. Het geeft
een uitgebreid en vrij volledig
beeld van de ruimtelijke
ordening in Nevele. Om te
beginnen is Nevele een erg
VLAKAF!
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-het aantal landbouwbedrijven neemt af, maar de
bedrijven worden groter;

Eerste belangrijk punt uit al die plannen is dat
Nevele in buitengebied ligt. In buitengebied moet
open ruimte overwegen (landbouw, natuur, bos)
en kan wonen en werken plaatsvinden op het
niveau van dat buitengebied. Anders gezegd: hier
geen grote bedrijven, of grootschalige
woonprojecten, maar wel economie op lokale
maat gesneden en wonen in dorpskernen.

-Nevele is onderbedeeld qua bedrijventerreinen
en er is nood aan minstens 5 ha bijkomende ruimte
voor KMO-zone. Van de zes locaties die in
aanmerking komen om die bijkomende ruimte te
creëren, blijkt een uitbreiding van het
bedrijventerrein Ter Mote in Nevele het meest
geschikt. Een aansluiting op het terrein Drongen I
(de grens tussen Drongen en Nevele langs de E40)
blijft ook in beeld;

Een tweede belangrijk punt is dat de provincie (de
deelgemeente) Nevele als hoofddorp heeft
geselecteerd en dat Landegem, Hansbeke,
Vosselare en Merendree als woonkernen werden
aangeduid. Poesele is hier het kneusje, want het
kreeg geen enkele selectie toebedeeld. Wanneer
beide punten samen worden gelezen, wordt al snel
duidelijk dat de hogere overheden in onze
gemeente geen plaats zien voor grootschalige
handel of nijverheid op bovenlokaal niveau. Verder
heeft de provincie in Nevele drie locaties
geselecteerd die in aanmerking komen voor
windmolens, een zoektocht die in dit GRS verder
verfijnd wordt.

-er is nog voldoende ruimte voor bijkomende
woningen binnen woongebied;

-er zijn bloeiende jeugdverenigingen, die kampen
met gebrek aan ruimte, maar ook op sportvlak zijn
er heel wat noden: bijkomende of alternatieve
locaties en faciliteiten voor tennis, voetbal en
schutters;
-onder de rubriek verkeer en vervoer ziet men de
aanleg van een derde en vierde spoor en de
bijhorende rondweg in Hansbeke als een potentie,
hoewel het behoud van de eigenheid van het dorp
daarbij wel als uitdaging wordt benoemd.

Vervolgens wordt dieper ingegaan op de
voornaamste thema’s die betrekking hebben op
ruimtelijke ordening: natuur en landschap,
landbouw, de economische structuur, de
nederzettingsstructuur (anders gezegd: de
woningen), sport, recreatie en jeugd en tenslotte
verkeer en mobiliteit. Dat is, zoals we eerder
zeiden, allemaal erg interessant, maar het zou ons
te ver leiden om dat in detail
te bespreken. Gelukkig is na
elk van die hoofdstukken een
kort besluit opgenomen.
Daaruit onthouden we
achtereenvolgens:

Richtinggevend gedeelte

In dit deel wordt het echt interessant. Hierin
beschrijft de gemeente namelijk haar ruimtelijke
toekomstvisie. Net zoals in het beschrijvende deel
een stand van zaken per thema wordt gemaakt,
wordt ook
hier een
gewenste
ruimtelijke
structuur
per sector
naar voor

“Nevele heeft nood aan
minstens 5 ha bijkomende
ruimte voor bedrijventerrein.”

-Nevele kent nog een zeer
uitgesproken open ruimte, met kouters en bulken.
Er zijn een aantal zeer herkenbare beekvalleien,
met o.a. het Vaardeken en de Grote Beek in
Hansbeke (resp. ten noordoosten en ten noorden
en ten westen van ons dorp). Anderzijds is er maar
weinig bos in onze gemeente;
VLAKAF!

geschoven, m.a.w. waar wil men naartoe op het
vlak van landbouw, natuur, wonen, werken enz.
Daarnaast maakt men ook een beschrijving voor
delen van de gemeente, of eenvoudig gezegd, een
toekomstbeeld voor elke deelgemeente. Wat in dit
5
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richtinggevend deel wordt geschreven is niet
onbelangrijk. Het beleid dat de gemeente zal
voeren, moet immers afgetoetst worden aan wat
hier wordt geschreven. Afwijkingen zullen nog
steeds mogelijk zijn, maar die moeten dan grondig
gemotiveerd worden.

bereikbaarheid van de verschillende dorpskernen
zal sterk verbeteren door de aanleg van de
rondweg in Hansbeke en de ontsluitingsweg van de
ambachtelijke zone in Nevele. Er moet een
oplossing gezocht worden voor het verkeer door
Landegem naar het bedrijventerrein van Drongen I.

Als eerste algemene uitgangspunt wordt de
noodzaak van een bedrijventerrein naar voor
geschoven. Dat is meteen ook de meest concrete
algemene doelstelling. Tegelijk is er ook het
voornemen om streng op te treden tegen
bestaande niet-vergunde bedrijven in de open
ruimte. Ook over de windturbines is de gemeente
vrij duidelijk: de (door de gemeente) geselecteerde
koutergebieden blijven best gevrijwaard van
dergelijke constructies. Wonen hoort thuis in de
zes kernen (Poesele mag terug meespelen…) en
handels- en kantooractiviteiten moeten zich
concentreren in Nevele, Vosselare en Landegem en
in mindere mate in Hansbeke en Merendree. De

Verder wordt een gedifferentieerd buitengebied
vooropgesteld. Dat betekent dat landbouw, natuur
en recreatie de belangrijkste functies zijn voor de
gemeente (toch buiten de woonkernen). De
beeldbepalende landschapselementen zijn aan
opwaardering toe. Het landschap moet
aantrekkelijker worden, wat de toeristische en
recreatieve mogelijkheden zal verbeteren.
Binnenin de dorpskernen wordt gestreefd naar een
hoge(re) beeldkwaliteit van het openbaar domein.
Als voorbeeld hierbij: dorpskernvernieuwing,
kwalitatieve inrichting van een nieuw lokaal
bedrijventerrein, gerichte inplanting van
windturbines en meergezinswoningen met respect
voor de omgeving.

Thema per thema

Het belang van natuur en een aantal natuurlijke
elementen voor een gemeente als Nevele wordt
zeker erkend. Het gebied tussen de spoorweg en
de Brugse vaart, met beekvalleigebieden, kouters
en bulken én een aantal waardevolle kasteelparken
werd al door de provincie in zijn geheel
geselecteerd als natuurverbindingsgebied tussen
de Aalterse Markettebossen en de Vinderhoutse
bossen in Gent en Lovendegem. Voor een aantal
van die gebieden zijn er al inrichtingsplannen. De
gemeente ondersteunt die plannen. Valleigebieden
die niet door de provincie werden geselecteerd en

Op papier ollemoale
eevn schuene of de
restoroise van ons
kultuuruis

VLAKAF!
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waarvoor er dus nog geen inrichtingsplannen zijn,
zoals de Grote Beek en het Vaardeken in Hansbeke,
worden door de gemeente opgevist als lokale
ecologische infrastructuur. Eén van de maatregelen
houdt in dat er geen
bebouwing
of
verharding in de vallei
van de Grote Beek
mogelijk is. Opvallend
is ook de bemerking
dat landschapsherstel
en bosontwikkeling in de praktijk maar door
privaat initiatief tot stand kunnen worden
gebracht, bijv. in de kasteelparken. De gemeente
streeft naar win-winsituaties, waarbij extra
mogelijkheden moeten kunnen worden geboden in
ruil voor landschapsontwikkeling. Het zicht van in
de Vaartstraat richting kasteel van Hansbeke wordt
als lokaal structurerend zicht gekozen. Met
betrekking tot windturbines stelt de gemeente
onomwonden dat die geen plaats mogen krijgen
langs de kanalen, omdat die voor toerisme en
recreatie en voor natuurontwikkeling gereserveerd
zijn. Parallel met de E40 moeten windturbines wel
kunnen, mits een bijkomend onderzoek naar de
landschappelijke impact op de open kouters.
Concreet gaat het over de strook vanaf de oprit van
de E40 tot aan de Wulfhoek.

door een tentoonstellingsruimte. Opmerkelijk in
dit hoofdstuk is dat de provincie een aantal
waardevolle koutergebieden selecteerde, waarin
nieuwe infrastructurele elementen (gebouwen
dus) of bossen
m o e t e n
vermeden
worden.
De
gemeente stelt
voor om die
provinciale
selectie van koutergebieden te ‘verfijnen’, dus om
minder ambitie te tonen dan de provincie
voorstelt. In en rond Hansbeke selecteert het GRS
twee koutergebieden als landbouwgebied met
specifieke landschappelijke waarde, zijnde de
Oossekouter langs het Schipdonkkanaal tussen
Nevele en Hansbeke en de Rokouter in Hansbeke
zelf, met aansluitend de Legekouter. Het Kouterken
is niet langer geselecteerd als waardevolle kouter.
Om later te kunnen verkavelen en bebouwen? De
valleigebieden van de Grote Beek en het
Vaardeken in Hansbeke zijn dan weer
landbouwgebieden met specifieke natuurlijke
waarde.

“Parallel met de E40 moeten
windmolens wel kunnen.”

Heel veel aandacht gaat naar de gewenste
ruimtelijke economische structuur. Niet onlogisch,
want eerder werd al herhaaldelijk gewezen op een
tekort van minstens 5 ha bedrijventerreinen.
Daarnaast zijn er heel wat zonevreemde
ambachtelijke bedrijven en is er zonevreemde

De gewenste agrarische structuur gaat hand in
hand met de gewenste natuurlijke en
landschappelijke structuur, want dit vormt samen
de open ruimte die voor Nevele zo
kenmerkend is. Glastuinbouw komt
beperkt voor in de gemeente en dat
wil men zo houden. Een aantal
gebieden wil men hiervan
vrijwaren. Functiewijzigingen in de
open ruimte moeten mogelijk zijn,
maar dan enkel in de zin dat er maar
activiteiten kunnen komen die
minder impact hebben op de
omgeving. Bijvoorbeeld: na het
stopzetten van een handelsruimte
kan de locatie worden ingenomen
VLAKAF!
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kleinhandel. Voor hen die wel degelijk een
vergunning hebben (er kan immers een vergunning
worden verleend aan bedrijven die feitelijk niet op
de juiste plaats staan), wil de gemeente een
oplossing vinden. Bedrijven waar geen oplossing
voor te vinden is, zouden dan naar het nieuwe
bedrijventerrein kunnen verhuizen. De locatie voor
die 5 ha ziet de gemeente zonder meer aansluitend
op het bestaande bedrijventerrein langsheen de
Biebuyckstraat. Om een lokale commerciële zone
mogelijk te maken heeft Nevele een creatieve
oplossing. Volgens de provinciale richtlijnen hoort
een dergelijke zone thuis in het hoofddorp, maar in
Nevele is daarvoor geen plaats meer. De site
Eeksken in Vosselare (achter tuincentrum Coppens
en de Fun-winkel in de Landegemstraat) biedt wel
de nodige ruimte. Het voorstel is dan ook om
Nevele en Vosselare voortaan als één hoofddorp te
aanzien.

aanduiden als landbouwgebied in ruil voor de
realisatie van de uitbreiding van bedrijventerrein
Ter Mote. Die uitbreiding zou immers moeten
plaatsvinden op wat nu nog agrarisch gebied is. Op
de bijhorende kaart vinden we in Hansbeke nog
enkele aanduidingen van woongebied (hierover
staat niets vermeld in de tekst):
•Akker tussen Hansbekedorp (voorbij de
Lindestraat) en de nieuwe rondweg.
•Weiland tussen de Doornbosstraat en de
Merendreestraat (toegankelijk vanaf het hekken
naast de tuin van het Cultuurhuis)
•De akkers tussen de Zandestraat en de
Kapellenstraat, aan beide zijden van de geplande
rondweg.
In de bijhorende kaarten zien we ook dat de
westkant van de Melkerijstraat voortaan als
bebouwde ruimte staat aangeduid, terwijl deze
akker nu één van de mooiste vergezichten van
Hansbeke biedt en gelegen is in agrarisch
landschappelijk
waardevol gebied.

In het thema nederzettingenstructuur erkent het
GRS
naast
de
woonconcentraties in de
dorpskernen ook de
‘verspreide bebouwing’.
De gemeente wil voor
deze laatste woningen de
blijvende aanwending en
zelfs een aantal bijzondere
functies, zoals paardenhouderij, mogelijk maken.
Omdat eerder werd aangetoond dat er voldoende
bouwgrond beschikbaar is, moet er geen nieuw
woongebied worden bestemd, noch moet
bestaand
woonuitbreidingsgebied
worden
aangesneden. Nieuwe woonwijken moeten
‘duurzaam’ zijn in al zijn facetten (groen, sociale
mix, klimaatneutraal, levenslang wonen, …). Ook
meergezinswoningen moeten kwalitatief gebouwd
worden, daarover heeft de gemeenteraad zelfs al
een specifieke verordening goedgekeurd (zie
interview op blz. 10 en 11).

“Het voetbalterrein van
Hansbeke moet naar
Merendree of Poesele.”

Voor kasteelparken ziet
de gemeente de nadruk
op
‘wonen’,
maar
andere hoofdfuncties
zoals horeca, diensten,
gemeenschapsvoorzieningen, … moeten evengoed
mogelijk zijn. Grote geïsoleerde woningen in de
open ruimte in een groen kader kunnen
daarentegen pas ontwikkeld worden als er
voldoende erfgoedwaarde aanwezig is. Nieuwe
activiteiten die de bestaande erfgoedwaarde
ernstig schaden, zijn niet toegelaten. Ook hier sluit
men af met het voorstel om het dubbeldorp
Nevele-Vosselare als één meerkernig hoofddorp te
selecteren.
Het laatste thema gaat over de gewenste structuur
sport, recreatie en jeugd. In de open ruimte is er
vooral plaats voor zachte recreatie. Langs de
kanalen en de spoorweg worden functionele
fietsroutes gecombineerd met toeristischrecreatieve verplaatsingen. Meer intensieve

Van de twee woonuitbreidingsgebieden in handen
van sociale bouwmaatschappijen (in Merendree en
in Nevele), zou alleen Merendree worden
aangesneden. De 4 ha in Nevele wil men terug
VLAKAF!
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sportbeleving
wordt
logischerwijs aan de kernen
gekoppeld. Het sportpark in
Merendree wordt uitgebreid.
Anderzijds wordt duidelijk
gesteld
dat
substantiële
uitbreiding van geïsoleerd
gelegen sportterreinen niet
mogelijk is. Het zonevreemde
voetbalterrein van Hansbeke
(…)
dient
bijgevolg
geherlokaliseerd te worden
naar het sportpark Noord in
Merendree of het sportparkt
Zuid in Poesele. De visvijver in
Vosselare, gelegen in agrarisch
gebied, kan dan weer wel behouden blijven.
Toeristische initiatieven in de open ruimte worden
sterk aangemoedigd, maar ze mogen de
ontwikkeling van de landbouw niet belemmeren
noch mag de agrarische ruimte versnipperen.

•Voorzien van rondweg rond kern van Hansbeke /
Weren van doorgaand verkeer in het centrum;
•Verbreding van de spoorweg;
•Ontwikkelingen inzake wonen;
•Verschillende wooninbreidingsgebieden;
•Plaatselijk herinrichten van publieke ruimten ter
verfraaiing van de woonkern;
•Onderzoek naar herbestemming van niet meer
functionele zones, bv. zones bestemd als zone voor
openbaar nut of gemeenschapsvoorziening in het
RUP Hansbekedorp.

De verkeers- en vervoersstructuur werd
onderzocht en besproken bij de opmaak van het
gemeentelijk mobiliteitsplan. Er wordt gewerkt
met een combinatie van doortochten en
omleidingswegen
(Hansbeke)
en
ontsluitingswegen (Ter Mote). Het belang van
trage wegen wordt even kort aangehaald, zonder
dat
daarbij
concrete
stappen
worden
vooropgesteld. Vanuit oogpunt mobiliteit is er
vooral aandacht voor de ontsluiting van het
bedrijventerrein Drongen I, de nood aan een
vrachtwagenparking en het leefbaar houden van
de kernen.

Bindend deel

Het bindend deel is het laatste stuk van het
eigenlijke GRS. Op zich staat hier weinig nieuws in,
maar dit vormt op twee pagina’s een verkorte
samenvatting van de maatregelen die de
gemeente moet uitvoeren. Deze handige
samenvatting voor de gehaaste lezer kan je
beschouwen als het contract dat de gemeente
aangaat tegenover haar bewoners. Dit zijn immers
de zaken die het bestuur “moet” realiseren. Meest
in het oog springende voornemen is de realisatie
van een bijkomend lokaal bedrijventerrein. Het
dorp Hansbeke wordt tweemaal expliciet vermeld:
opmaak van een beheers- en masterplan
Hansbekedorp en realisatie van de omleidingsweg
rond Hansbeke.

Tot slot wordt de gewenste ontwikkeling voor de
kern van elke deelgemeente overlopen. We geven
hier letterlijk de gewenste structuur weer die in dit
GRS voor Hansbeke wordt geformuleerd:
•Opmaak beheersplan en masterplan voor
beschermd dorpsgezicht;
•Nadruk op het landelijk en pittoresk karakter van
de kern. Behoud authenticiteit woonkern in
samenspraak met het beheersplan en masterplan;
VLAKAF!
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Reglement meergezinswoningen

Onderzoek naar de nood aan extra
bedrijventerrein

In het GRS wordt het op een tweetal plaatsen al
vermeld: voor een goede ruimtelijke ordening
heeft Nevele nood aan een wettelijk kader voor het
al dan niet vergunnen van meergezinswoningen (in
de volksmond ‘appartementen’). De gemeente
heeft niet gewacht op de goedkeuring van het GRS,
want op 29 maart 2016 keurde de Gemeenteraad
de stedenbouwkundige verordening/beleidskader:
meergezinswoningen goed.

Over dit deel kunnen we kort zijn. Dit is een
opsomming van de bedrijven in Nevele die ofwel
zonevreemd zijn (bijv. gelegen in woongebied, in
agrarisch gebied, …) en dus een nieuwe locatie
moeten krijgen of die een aanzienlijke uitbreiding
van bedrijfsoppervlakte vragen. Dit onderzoek
heeft geleid tot de conclusie dat er minstens 5
hectare bijkomende bedrijventerreinen nodig zijn.
Er staan drie Hansbeekse bedrijven in dit
document vermeld, die dus ruimte vragen in het
gewenste bedrijventerrein. Het gaat om verkoper
van kermisattracties Tomas Dhooge in het
Kouterken (waar drankencentrale Union zat),
schrijnwerker Tim Sergeant in de Zandestraat en
pleisterwerken
Nicolas
Buyse
uit
de
Hammestraat.

We
vroegen
aan
Tom
De
Keyser,
stedenbouwkundig ambtenaar bij de gemeente
Nevele en opvolger van Marc Wieme, wat er in
deze verordening staat.

Tom De Keyser: Doordat er voor de Nevelse
dorpskernen (bijna) geen gemeentelijke ruimtelijk
uitvoeringsplannen bestaan, gelden enkel de
bepalingen van het gewestplan. Daardoor was in
principe heel veel mogelijk, zolang het paste
binnen woongebied, maar dat ging veelal ten koste
van de woonkwaliteit. Samen met onze
buurgemeenten Lovendegem en Zomergem
wilden we enkele richtlijnen vastleggen waarmee
bouwpromotoren rekening moeten houden. We
hebben een gemeenschappelijke tekst uitgewerkt
waarin we ons alle drie konden vinden. Die tekst is
vervolgens onder impuls van de schepen voor
ruimtelijke ordening (Mia Pynaert (sp.a), red.) aan
de gemeenteraad voorgelegd en goedgekeurd.

Opmerkingen op het GRS kunnen nog tot 11
september worden gemaakt bij de gemeente.

Conclusie

We trappen een open deur in als we zeggen dat
het GRS een hele boterham is. Een uitzondering
niet te na gesproken (denk maar aan de
Melkerijstraat of de verhuis van VVE Hansbeke)
staan er evenwel weinig verrassende dingen in.
Bij uitbreiding kan men stellen dat er ook
betrekkelijk weinig ambitie in wordt getoond.
Rode draad doorheen het hele verhaal is de
uitgesproken wens om koste wat het kost een
bijkomend bedrijventerrein te realiseren.
Daarnaast worden de kool en de geit gespaard:
we kregen niet de indruk dat er uitgesproken
keuzes worden gemaakt, maar eerder dat
fouten uit het verleden met dit document
worden geregulariseerd in plaats van ze te
herstellen. De onvergunde situaties die er in
Nevele zijn, worden niet meteen voortvarend
aangepakt. Anderzijds zal een duidelijk GRS
hopelijk een goed kader bieden aan de
toekomstige besturen om een rechtvaardig en
correct vergunningenbeleid te voeren.
VLAKAF!

De bepalingen zijn dus gelijk in die drie
gemeenten?

Er zijn wel wat lokale variaties, maar de essentie is
dezelfde.
Zo
vraagt
Zomergem
twee
parkeerplaatsen per appartement, terwijl dat in
Nevele maar anderhalf is, en ziet die gemeente de
verordening eerder in het breder kader van het
gemeentelijk woonbeleid. Maar de drie
gemeenten tonen dezelfde ambitie om de kwaliteit
van de meergezinswoningen te verhogen door
duidelijke richtlijnen aan te reiken. Nu moet voor
iedereen duidelijk zijn wat de gemeente vraagt en
waaraan een meergezinswoning moet voldoen.
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daarbuiten ligt het wat moeilijker. Ook Vlaanderen
wijzigt haar visie stilaan en erkent de nood aan
verdichting in dorpskernen, om zo de open ruimte
te kunnen bewaren. In de praktijk is de zoektocht
naar hoe en waar en het garanderen van
voldoende kwaliteit echter niet zo eenvoudig. Een
beeldkwaliteitsplan of een woningtypetoets zoals
in Gent zou ons vergunningenbeleid nog kunnen
versterken. Zo’n woningtypetoets kijkt of de
aanvraag voor de bouw van een bepaalde woning
past in de omgeving. Als alle woningen in de buurt
ééngezinswoningen zijn, kan daar niet zomaar een
appartementsgebouw tussen worden gezet.

Wat zijn die richtlijnen?

Om te beginnen vind ik dat er heel redelijke eisen
worden gesteld. Dat blijkt ook uit de reacties die
we krijgen van de bouwpromotoren, die tevreden
zijn met de duidelijkheid. We leggen een aantal
minimale verplichtingen op voor de oppervlakte
van elk individueel woondeel, lichtinval,
parkeervoorzieningen
en
fietsenstalling,
groenvoorzieningen enz. We moedigen de
ontwerpers hiermee aan om op voorhand na te
denken over bijv. de oriëntatie van het perceel of
over de indeling van de wooneenheden. We
vermijden daarmee dat we lange discussies
moeten houden met de architecten, want ze
kunnen het ontwerp zelf al aftoetsen aan de
verordening. We hopen dat we hiermee ook
uitsluiten dat een bouwontwerp klakkeloos wordt
gekopieerd. En het opdelen van huizen in
appartementen of studio’s mag wat ons betreft wel
wat strenger beoordeeld worden. Dit zou de woonen beeldkwaliteit in Nevele moeten verhogen.

Met deze verordening en met het GRS maken we
op het vlak van ruimtelijke ordening een
inhaalbeweging, maar we lopen nog te veel achter
de feiten aan. In Landegem wordt binnenkort
gestart met een masterplan voor de dorpskern,
wat ook weer een stap in de goede richting is. De
precieze inhoud van dat masterplan zal nog
verfijnd worden samen met Veneco. Sommige
gemeenten selecteren strategische gebieden,
waarbinnen verdichting mogelijk is, dat is zeker
ook een goed middel om je gemeentelijk
woonbeleid te sturen.

Zijn er al gevolgen merkbaar?

De verordening is natuurlijk nog niet zo erg lang
van kracht, maar we hebben ondertussen toch al
enkele vergunningsaanvragen binnengekregen,
vooral voor het opdelen van een woning in
meerdere wooneenheden. Een aantal werden
geweigerd op basis van de verordening en bij
andere aanvragen hebben we de woonkwaliteit
van de appartementen kunnen verbeteren. Nog
andere zijn op de private markt gebleven en als
geheel verkocht, en werden dus niet in
appartementen opgedeeld.
Hoe belangrijk is deze verordening voor een
gemeente als Nevele?

Hoewel ik wat verbaasd ben over het grote aantal
aanvragen en projecten voor appartementen −
dit is per slot van rekening landelijk gebied en niet
het centrum van Gent − gaan ze toch als zoete
broodjes van de hand. We missen echter nog een
instrument om ruimtelijk te differentiëren.
Persoonlijk vind ik dat meergezinswoningen wel
een plaats hebben in de dorpskernen, maar
VLAKAF!
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maar mee te nemen naar de studiebureaus. Het
bestuur moet zeker ook permanent blijk geven van
zelfstandigheid en kritische zin, in het bijzonder
tegenover de hogere overheid (Administratie
Wegen en Verkeer) en tegenover de bouwheer
(Infrabel). De gemeente zal op bepaalde
momenten bepaalde keuzes moeten maken. Wij
hopen dat de gemeente af en toe ook zijn voet
durft te zetten.

Betreft: Herwaarderingsplan Hansbekedorp
Mijnheer de Burgemeester,
De gemeentelijke infoavond van januari 2015, en
ook Studio Hansbeke in mei 2017, hebben een rijke
variatie aan ideeën en suggesties opgeleverd met
het oog op de dorpsherwaardering. Terwijl de
studiebureaus werken aan het Herwaarderingsplan
voor Hansbekedorp, wil ’t Plankier - werkgroep die
de leefbaarheid van ons dorp Hansbeke nastreeft –
nog een aantal punten onder de aandacht brengen
van het bestuur.

3. ’t Plankier hecht het grootste belang aan de
Noord-Zuidverbinding
Het behoud van de verbinding tussen het leven ten
noorden en het leven ten zuiden van de spoorweg
wordt zeer belangrijk voor de fysieke en sociale
samenhang binnen de Hansbeekse gemeenschap.
Met het oog hierop vragen wij vooral:
dat
de
spoorinfrastructuur
en
de
wegeninfrastructuur zeer fijn op elkaar afgesteld
worden (b.v. moeten Doornbos-, Kapellen- en
Voordestraat én diverse voetwegen wel
onderbroken worden?);
- dat de inrichting van de stationsomgeving twee
keer tegen het licht wordt gehouden (b.v. hoe
zullen het lokaal verkeer, fietsers, voetgangers,
andersvaliden enz. er zich bewegen?).

1. ’t Plankier hoopt op een echt masterplan
’t Plankier wenst een plan dat verder gaat dan
alleen maar herwaardering van de Hansbeekse
dorpsstraat. Wij hopen dat de Hansbekenaren en
allen die zich met Hansbeke verbonden voelen, in
een echt masterplan zullen kunnen lezen:
- wat de inrichting zou kunnen worden van het
publiek domein (gemeentezaal, cultuurhuis,
kerkplein, …);
- waar en hoe de verschillende functies (wonen,
werken, handel, sport en cultuur) gaan ontwikkeld
worden.
Wij hopen dus dat er gestreefd wordt naar een
toekomstvisie voor de ruimtelijke ordening binnen
het volledige Hansbeekse dorpszicht.

4. ’t Plankier gelooft in de ideeën en de expertise
van studiebureau Artgineering
Wij zijn ervan overtuigd dat het aangestelde
studiebureau Artgineering zeer goed werk zal
leveren en dat wij in het Masterplan goede
voorstellen zullen vinden aangaande:
-de herinrichting van het publiek domein;
-de renovatie of bouw van nieuwe publieke
voorzieningen (voor cultuur, sport, onderwijs);
-de bouw van de ééngezins- en de
meergezinswoningen;
-de versterking van het lokale handelsapparaat.
Wij hopen dan ook dat de Hansbeekse bevolking zo
vlug als mogelijk kennis zal kunnen nemen van het
Masterplan en verder zal betrokken worden bij de
uitwerking ervan.

2. ’t Plankier hoopt dat het gemeentebestuur
een actieve rol speelt
Het gemeentebestuur is zich zeker bewust van de
impact
van
de
geplande
grote
infrastructuurwerken op Hansbeke. Tijdens de
voorbije jaren en op de diverse inspraakmomenten
is gebleken dat de Hansbeekse bevolking daar echt
mee begaan is.
Er zijn niet alleen bezwaren, maar ook veel
positieve voorstellen gedaan. ’t Plankier hoopt dat
de gemeente zich er niet toe beperkt die alleen
VLAKAF!

Vriendelijke groeten namens ’t Plankier,
Luk Bingé, voorzitter
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NANCY DE VOGELAERE EN PETER VAN QUATHEM

Als Hansbekenaren fier zijn op hun dorp en er zich thuis voelen, dan heeft dat veel te maken met de talrijke
authentieke woningen en charmante hoevetjes. Het is dan ook met plezier dat we verschillende van onze
dorpsgenoten en inwijkelingen heel wat energie (en meestal ook wel wat geld) zien steken in het
opkalefateren ervan. Vaak hebben de woningen door de jaren heen wat van hun charme en comfort verloren
en is een wissel van eigenaar de aanleiding om ze eens een flinke beurt te geven. Als dat dan met stijl en
respect voor de oorspronkelijke woning en de ruimere dorpsomgeving gebeurt, dan kunnen we dat alleen
maar toejuichen. Meer zelfs, in deze rubriek zetten we een aantal opmerkelijke bouwwerken in de kijker,
bieden we je een kijkje achter de gevel en laten we vooral de bouwheren aan het woord over hun ervaring en
of die baksteen in hun maag nu definitief is verteerd …

Gekocht van kunstenaar-bricoleur …

uitgebreide nalatenschap achter. Vooral de
achterzijde bestond uit een verzameling van
koterijen. Nancy en Peter zagen er niet meteen de
kunst van in maar hadden wel meteen ingezien dat
ze van de woning een gezellige eigen stek konden
maken. En zo geschiedde.

Hansbeke heeft tal van rustige straatjes die
kronkelen tussen de akkers en velden waar het
heerlijk wandelen en fietsen is. Hier en daar duikt
er een prachtig gerenoveerde of recent
opgetrokken woning op, de ene al minder
bescheiden dan de andere … Tijdens één van onze
tochtjes hielden we halt in het Kouterken nummer
17. We werden er gastvrij onthaald door Nancy De
Vogelaere en Peter Van Quathem. Ze wonen er
ondertussen al twintig jaar. Ze kochten de woning
van een koppel tachtigers dat de woning bouwde in
de jaren zestig. Zonder het eerst te weten, hadden
ze eigenlijk onrechtstreeks al
een zekere band met de
woning. Peters vader legde er
in
zijn
jonge
jaren
elektriciteit. Het was één van
zijn eerst werven. Toen Peter
hoorde via een collega dat de
woning te koop stond,
haastte hij zich naar de
notaris. Dit bleek de juiste
aanpak, want op één dag was
de verkoop geklonken en kon
hij samen met zijn zwangere
echtgenote Nancy aan de
verbouwingen starten. Dat
beloofde
een
mooie
uitdaging te worden. De
binnenkant van de woning
was nogal uitgeleefd. De
vorige
eigenaar
was
bovendien
kunstenaarbricoleur en liet een
VLAKAF!

Eerst zes maanden boven gekampeerd

In de winter van 1997 streken Nancy en Peter neer
in het Kouterken. De eerste zes maanden leefden
ze op de eerste verdieping. Ze wilden eerst het
gelijkvloers goed onderhanden nemen. Zoals dat
bij een grondige verbouwing meestal het geval is,
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startte dit ook bij hen met heel wat
afbraakwerken. Naast de koterijen, werden ook
aan de binnenkant van de benedenverdieping
menige kruiwagens met oude tegels, grond,
panelen van de oude keuken, … naar buiten
gevoerd. Daarna kon de opbouw beginnen. Peter
heeft zelf twee rechterhanden en kreeg daarnaast
ook nog eens de hulp van twee broers die
aannemer zijn. Bovendien staken ook de broers en
de ouders van Nancy regelmatig een handje toe.
Veel ‘stielmannen’ hoefden er dus niet over de
vloer te komen voor het herleggen van de
elektriciteit, de verwarming, de vloeren, …
Buiten werden alle ramen vervangen. Achteraan
kwam er een deur i.p.v. een schuifraam. Aan de
voorzijde, de zonnekant, deden ze het omgekeerde
en plaatsten ze een schuifraam waarlangs je in de
keuken kan.
Peter zijn broer metste de boog en uitbouw met
bakstenen in hun leefruimte (zie foto). Het was
niemand minder dan Johan Museeuw die Peter

Wie zijn ze, wat doen ze ?

Peter is geboren is Poesele en Nancy in Nevele.
Samen hebben ze twee kinderen: Silke is 18 en
Thomas is 9. Peter werkt bij DEBA in Drongen en
is
installateur
van
elektrische
hoogspanningscabines. Zijn passie is voetbal. Hij
voetbalde zelf tijdens zijn jeugd bij Poesele en
Nevele. In Nevele werd hij later hulptrainer en
trainer. Twee jaar geleden stapte hij over naar
de ploeg waar hij startte als voetballer, Poesele.
En met succes. Hij speelde er met zijn ploeg
kampioen dit jaar waardoor ze van derde naar
tweede provinciale promoveren. Thomas volgt
trouwens de voetsporen van zijn vader en blijkt
dezelfde microbe en talenten te hebben als
speler van Kortrijk.
Nancy kan je aan het werk zien als verkoopster
bij Bakker Kris in Merendree. Haar hobby
bestaat voornamelijk in het rondrijden van de
kinderen … naar de
voetbal
in
Kortrijk
bijvoorbeeld.
Maar
daarnaast genieten ze
samen van de vele
vrienden
die
ze
ondertussen in Hansbeke
hebben gemaakt tijdens
de periode dat Thomas
nog in Hansbeke speelde
en van de school.
Daarmee
gaan
er
regelmatig eens op stap
en op weekend. En als het
tijd is om eens lekker te
ontspannen … dan is er
natuurlijk de sauna!

VLAKAF!
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verfbeurt, zo’n twee jaar geleden, beslisten ze
echter om over te schakelen naar een modernere
kleur.
Negen jaar geleden pakten ze de bovenverdieping
aan. Toen ze de woning kochten, waren er boven
een hal, twee slaapkamers en een zoldering die
was afgeslagen. Nancy en Peter maakten er een
volwaardige bovenverdieping van en de zoldering
werd verbouwd tot een grote slaapkamer met een
douche en lavabo. Nu ze comfortabel konden
wonen en slapen, verbouwden ze verder aan een
meer gezapig tempo. Vijf jaar geleden
installeerden ze de ‘definitieve’ badkamer
beneden. Even later vonden ze het tijd om de
donker verniste, eiken plafondbalken af te schuren.
Zandstralen leek de meest evidente oplossing,
maar dat zagen ze niet zitten omwille van het stof.
Vandaar dat Peter besliste om ze, samen met een
vriend, met een slijpschijf te lijf te gaan. Na twee
dagen zat de klus erop. Het opkuisen van het
gemaakte stof duurde nog iets langer … Maar het
resultaat is bijzonder mooi! En de ene renovatie
vraagt soms om de andere. Nu de balken hun
mooie natuurlijke kleur terug hadden, vloekten
deze met de donkere eiken deuren die ze zelf meer
dan tien jaar ervoor aankochten. Deze

inspireerde tot de boog. Hij zag deze ooit eens
tijdens een reportage over de wielerheld vanuit
zijn woonkamer… Al was de boog in Johan zijn
kamer wel een stuk groter, aldus Peter. Aan de
indeling van de benedenverdieping veranderden ze
niets. Naast de garage, aan de uiterste linkerzijde
van hun woning, bevindt zich nog steeds de
leefruimte. In het midden van hun woning kom je
binnen via de inkomhal. De keuken bevindt zich
erachter en heeft een L-vorm, zodat je ook via een
schuifdeur aan de voorzijde via de keuken naar
binnen kan. Daarnaast, aan de uiterste rechterzijde
van de woning, is er een speelkamer (vooraan) en
badkamer (achteraan). Oorspronkelijk hingen er
geen deuren tussen de verschillende ruimtes maar
daar brachten ze tijdens hun verbouwing
verandering in.
Al na zes maanden konden ze hun intrede doen in
de benedenverdieping. Al waren sommige delen,
zoals hun badkamer, nog provisoir gerenoveerd en
zouden ze jaren later nog eens een definitieve
beurt krijgen. Ook het afschuren van de donkere,
eiken balken aan het plafond hadden ze voor later
gehouden

Fase 2, de volgende 15 jaar

Buiten was de oorspronkelijke woning in behoorlijk
goede staat (zie foto), op
de aangebouwde delen
achteraan na dan. Vooraan
was er een veranda ter
hoogte van de inkomhall
en de keuken. Die braken
ze af omdat ze vonden dat
die niet echt paste in het
geheel. Maar verder
deden ze niet veel meer
dan het herschilderen van
de woning, die dus al
geverfd was wanneer ze
de
woning
kochten.
Oorspronkelijk kleurden
Nancy en Peter de luikjes
nog in typisch Hansbeeks
blauw en wit. Bij de laatste
VLAKAF!

15

juli 2017

ONTROEREND GOED
zandstraalden
ze
uiteindelijk ook.
Ook de tuin kreeg
ondertussen al twee maal
een gedaanteverwisseling.
Waar ze initieel gingen voor
v e r s c h i l l e n d e
aanplantingen, houden ze
het sinds enkele jaren een
stuk soberder. Hun perceel
van 430 vierkante meter
wordt
nu
vooraan
afgebakend door een
recent
aangeplante
beukenhaag (of is het
haagbeuk?).
Daarnaast
zaaide Peter voornamelijk
gras. Ook de poort en de
oprit werden twee jaar
geleden vernieuwd.
Bij een verbouwing, hoort
vaak ook een ‘folieke’ van
en voor de bouwheer. Al van zijn studententijd
heeft Peter een zwak voor sauna’s en ging hij zich
regelmatig in Deinze gaan opwarmen en afkoelen.

VLAKAF!

Veel budget aan reizen of andere dure hobby’s
besteden Nancy en Peter niet. Dus realiseerden ze
hun droom om een mini wellness te bouwen in hun
tuin. Rechts van
hun woning kwam
er eerst een sauna
en een douche.
Onlangs kwam daar
een dompelton bij.
En
sinds
juni
kunnen ze ook
allemaal genieten
van de jacuzzi die
Peter
onlangs
installeerde. Het
gaat er dus op
s o m m i g e
m o m e n t e n
b e h o o r l i j k
ontspannen aan toe
in Kouterken 17!
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Erwin Mortier ereburger van
Nevele

Zijn uitgever van de Bezige Bij, Robbert
Ammerlaan, gaf een pakkende speech. Doorheen
het samen werken, groeide er een echte
vriendschapsband. Hij roemde Erwins meesterlijk
schrijverschap. Erwin wordt graag gelezen in
Vlaanderen, maar nog meer in boekenland
Nederland. Hij noemde hem één van de grootste
hedendaagse schrijvers.

Op zondagnamiddag 18 juni kreeg Erwin Mortier
uit handen van het College van burgemeester en
schepenen het ereburgerschap van de gemeente
Nevele. Erwin is de zoon van Paul Mortier en Nelly
Tessely en broer van An, Veerle, Steven en Ludwig.
Hij woonde in Reibroekstraat 68 en een tijd lang in
het Hansbeekse klooster. Hier schreef hij trouwens
zijn bekroonde debuutroman ‘Marcel’ uit 1999. In
een diepgaand interview met Yves Desmet −
eerder De Morgen en nu Humo − verklapte Erwin
dat in elk van zijn boeken een stukje Hansbeke zit.
Toen het over zijn onlangs overleden moeder ging,
aan wie hij ‘Gestameld liedboek’ (2011) opdroeg,
werd het heel stil in de Klaproos.

En zeggen dat Erwin in 1984-85 al schreef in Vlakafeerste-reeks onder het pseudoniem Bocca Chiusa
(Italiaans voor gesloten mond). Toen hij in 2002 als
eerste Zjaloezigen Zjeraar door Vlakaf gehuldigd
werd, schreef hij opnieuw een paar jaar nog niet
gepubliceerde bijdragen voor onze dorpskrant.

We proberen dringend een afspraak te maken met
onze nieuwe ereburger voor een interview.
Beloofd! En namens de redactie een dikke proficiat
natuurlijk.

Foto Philippe Steelandt

VLAKAF!
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ANSBEEKSE GEDACHTEN

DIRK KERKHOVE

ITTE GOLF
’t Ges stoa geelbruin
noar den emel te kijken
Elke wolke geeft hope
op wa woater
De katten weten ulder
nie gedroaid
De kiekens kruipen in”t
zand
De koetses op een uupke
In de schoue van den
buum
De doefte legt ons plat
Op de noene es elke stap
tevele
Moar tes bijkans zomer
Bijkans vakanse
Op ’t veld stoat er groan
de kopkes angen wa
slapper
Moar oast er een windje
over goat
est een schuun ballet
een bewegend gouden
tapiet
De menschen komen
buiten
de geure van kruid en
gebakken vlees
taluren op de toafel
veel gelach
VLAKAF!

De verte danst en trilt
in d’itte
Ne fata morgana veur
wa komt
Zelfs veugels zwijgen
De bietjes schuilen
onder de bloadses veur
de zonne
Oast zu woarme es
Besef ek uuk wa da veur
de menschen in de
tropen es
verstoade woarom da ze
in ‘zuiden
snoens een sloapke doen
Ke mij tons nog ne keer
onder den doesche
gesteld
da kou woater
op mijne klestkop geeft
fristte
tes misschiens een
kleinigheid
moar ben der vree blije
mee
allemoale ne goe zomer
gewenst
mee nuij en tons
toch een beetse zachte
motregen
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PERSONALIA
Nieuwe inwoners

Verhuisd

Gaëlle Dewulf en Bram
Carrette, van Graaf Van
Hoornestraat 7/202, Nevele
naar Zandestraat 63, sinds 26 maart
Karel Ruymaekers en Els Cocquyt, van Graaf Van
hoornestraat 53 naar Reibroekstraat 82, sinds 15
april

Marie-Thérèse Hallaert van
Kapellenstraat 45 naar
Hansbekedorp 14 bus 101
Aimé
Anthuenis
van
Reibroekstraat 23 naar

Doornbosstraat 15
Margo De Clercq van Borluutlaan 4 naar WZC Ter
Leenen Nevele

Geboren

Lona De Keyser, zus van Lore, dochter
van Jordi en Charlotte De Waele,
Boerestraat 4, op 20 februari

FOTOZOEKTOCHT

Gestorven

Erratum

Yvonne Van der Plaetsen,
voorheen Hansbekedorp 4,
°Hansbeke 26 december 1922,
†residentie Balade te Merendree,
14 maart
Lieve Ronse, Doornbosstraat 25, °Gent, 24 oktober
1949, †Gent 21 april
Mirella Leys, voorheen Merendreestraat 5,
°Hansbeke 1934, †WZC Ons Zomerheem ,
Zomergem, 8 juni
Gilbert Vandersteene, echtgenoot van Nelly
Union, voorheen Voordestraat 14, °Veurne, 9 juli
1938, †WZC Ter Leenen, Nevele, 24 juni

De redactie was dan blijkbaar toch niet meer zo
helder na die ene consumptie in ’t Pestelijntje…
Bij het maken van de fotomontage voor de
gekleurde middenbladzijden, gebruikten we twee
keer dezelfde foto, namelijk H en T (T is een detail
van H). Foei, foei…
Zo zijn we een foto vergeten opnemen. De juiste
T-foto is:

50 jaar Getrouwd

Marc (Tuurke) van Ooteghem
en
Anita
Coddens,
Kerkakkerstraat 8, op 27 mei

Gelieve deze foto op te nemen op het
wedstrijdformulier.
Om het traject niet helemaal opnieuw te moeten
afleggen kunnen we verklappen dat het ten
zuiden van de spoorweg is op een plaats waar
minder cafés waren. Het is er nochtans droger.
Dat staat als een paal boven water!

60 jaar Getrouwd

Roger De Wispelaere en MarieLouise Herbrant, Reibroekstraat
22B, op 1 juni

VLAKAF!
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TAMTAM
BEDANKT

MIAT zoekt getuigen van het Gentse
textielverleden

Aan allen die me hebben gesteund en gevolgd op
mijn Camino Portugues en BEDANKT aan ieder die
een bijdrage heeft gestort. We staan op het
moment met een saldo van € 2300 op de rekening
en er lopen nog stortingen binnen. Er kan nog
gestort worden op BE84 8907 1401 0159 met
vermelding "Juan Pablo" en de verslagen over de
tocht zijn nog te lezen op Facebookpagina "Juan
Pablo Venezuela"

Tot zo’n veertig jaar geleden was Gent een
belangrijke textielstad. In zijn glorietijd telde de
stad meer dan honderd textielfabrieken en
werkten er wel 50.000 mensen in de textielsector.
Ook Hansbekenaren pendelden naar Gent om er te
werken in 'den textiel'. Over de Gentse
textielindustrie vanaf 1950 is niet veel geweten.
Daarom lanceert het MIAT (Museum over
Industrie, Arbeid en Textiel) een oproep naar
getuigen. Voormalige werkgevers, arbeiders en
vakbondsafgevaardigden
uit
de
Gentse
textielindustrie mogen contact opnemen met het
MIAT: Hilde Langeraert hilde.langeraert@stad.gent
of 09 269 42 39.

Marleen Van Ooteghem

Viergeslacht!

Henri Vriendt, broer van Marie-Lauren, zoon van Jens Vriendt en Stefanie Dejaeger, Zomergemstraat 3B,
Merendree, geboren op 4 mei. Kleinzoon van Philip Vriendt, Ommegangstraat 10 en achterkleinzoon van
Hendrik − vandaar Henri ! – Vriendt, Brouwerijstraat 48, Landegem.

VLAKAF!
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VOORUITBLIK
KT NIET
JONGEREN

VERSAGEN

MIDZOMERNACHTSDROOM
van William Shakespeare
Athene en een bos om in te verdwalen,
Verliefde koppeltjes en LeDeVeDe,
Huwelijksplannen en echtelijke twisten,
Opstandige dochters en ongelukkige vaders.
Elfen en ruziënde koningen,
Jaloezie en aantrekkelijke dienstknaapjes,
Klaroengeschal en rapmuziek,
Wraak en chaos.

Op 1 en 2 september is er voor de negende keer
een verlichte boerderijtocht in Hansbeke en
Bellem, ingericht door de L.G. en K.V.L.V. van
Hansbeke-Bellem. De straten waar de fietsers
voorbijkomen
zijn:
Vaartstraat,
Hansbekedorpstraat, Melkerijstraat, Kattewegel,
Kerkakkerstraat,
Reibroekstraat, Driesstraat,
Boerestraat, Nevelestraat.
De bewoners langs de deelnemende straten zullen
nog schriftelijk op de hoogte gesteld worden en
gratis een 20-tal theelichtjes ontvangen.
Men kan inschrijven en starten vanaf 20 uur.
Er zijn onderweg 4 stopplaatsen voorzien.
Er is ook een wedstrijd aan verbonden voor de
mooist versierde mobiele en statische fiets, de
origineelst en mooist versierde woning.
Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan
deze landelijke fietstocht van +/- 20 km.
De deelnemersprijs is 5€, kinderen – 12 jaar gratis
Raadpleeg
ook
de
website:
www.verlichteboerderijtocht.be

VLAKAF!

Antiek clasht met modern,
Toneel in het toneel.
Niet Versagen brengt u een spektakel met
getalenteerde acteurs op het podium en minder
getalenteerde in het stuk. Een tragische komedie
tijdens Midzomernacht waar zelfs Shakespeare
vrolijk van wordt.
Gemeentezaal Hansbeke
vrijdag 8, zaterdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16
september om 20u
zondag 10 september om 15u
Naar: William Shakespeare
Regie: Ingrid Roets
Kaarten: 9 € / (-16j) 7 €
Reservatie:
www.nietversagen.be
of
info@nietversagen.be of 0492 57 26 67
Spelen mee: Jenay Bollaert - Arthur De Boever Jens De Wulf - Elmaze Jakupi - Julie Devos – Laurent
Cornelis - Jelinka Dhondt - Joren De Brabander Lander De Baets - Marie-Hélène Wittoek - Britt
Martens - Maarten Vandersteene - Layton Dhondt
- Hanne Deloof - Linde De Baets - Emiel Lips - Kiara
Van Ooteghem - Annabel Goubaud Morales – Tilly
Logier - Sien Danneels - Nora Gevaert - Elty Laseur
- Ante Laseur - Okaj Karaca
21
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SPORHA
Atletiek

Ben Crabbé te citeren bij zijn eeuwige inleiding op
quizprogramma Blokken: ”De tweede deelname is
altijd moeilijker dan de eerste”. Wat wordt het
straks dus bij het tweede jaar op dit torenhoge
niveau…?

Op de vrijdag van de kermis vond de kermisjogging
plaats als opening van onze dorpskermis,
georganiseerd door het feestkomité ’t Verzetje en
atletiekclub Blauw-Wit Hansbeke, onderafdeling
van K.A.A.Gent

Met vier inkomende transfers wapende het
bestuur zich alvast optimaal om minstens even
goed te doen. De binnengehaalde spelers zijn niet
de eersten de besten en dat kleppers van dit niveau
Hansbeke verkiezen boven andere – lees “Gentse”
bestemmingen - getuigt van de enorme
aantrekkingskracht welke ons team nu uitstraalt.

Ze konden zich verheugen op een talrijke opkomst
met niet minder dan 166 deelnemers aan de start,
waarvan 35 kinderen voor de kids run.
Hieronder de uitslagen van de Hansbeekse
deelnemers.

In eerste instantie werd Nathan Demeulemeester
overgenomen van derdeklasser Oostkamp waar hij
een speler was voor de basisvijf. Als we beseffen
dat ook tweedeklasser Gent Hawks aan hem dacht
voor hun nieuwe ploeg, zegt dit genoeg over de
waarde van betrokken speler. Hij is hoog atletisch,
scoort gemakkelijk, heeft een sterke drive en is
defensief een beest.

Op de 5 km was Stef Ghysels 25ste en Koenraad
Theunissen 26ste, Louise Ghysels 47ste, 49ste
Leen Vanden Berghe, 51ste Marija Saskor Cleppe,
Laurien De Decker 54ste en 57ste Klaartje Vergult.

Op de 10 km was Jordy De Keyzer 10de, 28ste Jaro
Van Parys, 36ste Jan Debackere, Rob Driessen
37ste en 48ste Lieselot Dumarey.

In de 15 km waren er in totaal 22 deelnemers en in
deze uitslag vinden we op de 17de plaats Willem
Van Renterghem in een tijd van 1:20:27 met een
gemiddelde van 11,19Km/h.

Naast hem komt Bram Verborgt over van derde
klasser Wevelgem. Hij is de zoon van gewezen
Landegem-vedette Yvan Verborgt en Nadine
Snauwaert die in een ver verleden nog uitkwam
voor Hansbeke-damesbasket. Boven alles is hij
echter één der puikste spelmakers van OostVlaanderen die de ploeg sterker zal maken op de
plaats waar onze Achilleshiel huist: de organisatie
van het spel tegen agressieve press.

In de 5 km kwamen er 59 deelnemers aan de start,
en in de 10 km 50 deelnemers.
Een uitslag van de kids run is niet opgemaakt.

De volledige uitslagen zullen een maand op de
website van Vlakaf staan voor zij die ze integraal
willen raadplegen.

Andere nieuwkomers zijn Glen Allary en Wout De
Graeve die komen ter vervanging van Seppe
Vernaeve en Jo Cruyt. Beiden zijn jonge spelers, de
eerste bewees reeds op ons niveau mee te kunnen
bij Racing Brugge en de andere (zoon van
Sparuitbater/eigenaar Cisse De Graeve uit Bellem)
deed ervaring op bij Gistel Oostende in eerste
provinciale en wil zich nu bewijzen op een hoger
niveau.

Basketball

BBC Hyundai Wille Hansbeke staat voor jaar van
bevestiging

Met een derde plaats in de eindrangschikking bij
het afronden van het eerste jaar in eerste
Landelijke, deed BBC Hyundai Wille Hansbeke
beduidend beter dan verwacht of verhoopt. Ei zo
na was er zelfs een nieuwe promotie naar derde
nationale verbonden aan de verrassend briljante
campagne, maar de thuismatch tegen Leuven die
hierover uitsluitsel zou geven, ging verloren. Om
VLAKAF!

Samengevat moet dit geheel, voor het vijfde jaar
op rij geleid door trainer-coach Bart Inghelbrecht,
zeker de stunt van vorig jaar kunnen evenaren.
Afwachten nu hoe sterk nieuwe ploegen als
Aarschot en Duffel zich melden en hoe zwaar een
22
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SPORHA
Wielrennen

Cuva Houthalen, Baasrode en Wilrijk (allen met
titelambities) zullen uitvallen.

Doordat Bram Van Rentherghem dit jaar voor het
beloftenteam van Lotto-Soudal rijdt, wordt er op
een andere manier gekoerst.

Er wordt uiteraard vooral uitgekeken naar de
derbys tegen het fel versterkte Zottegem, het pas
gepromoveerde maar zeer ambitieuze Oudenaarde
en boven alles naar de partij tegen aller-burenbuur SGOLBA AALTER, een wedstrijd voor beiden
garant voor een volle zaal. Het wordt weer
genieten.

Bram kwam/komt meestal aan de start van grote
eendaagse en meerdaagse wedstrijden in binnenen buitenland.
Hij krijgt dan ook een opdracht binnen het team en
er moet gewerkt worden voor de kopman zodat de
uitslag vaak minder zegt dan het geleverde werk.

Vermelden we nog dat abonnementen kunnen
worden aangevraagd bij het bestuur aan de prijs
van 75 euro. Inkom voor A-ploeg blijft onze ENIGE
bron – abstractie gemaakt van een voorlopige
gemeentelijke subsidie - van inkomsten nu de
kantine uitgebaat blijft door derden en nu voor de
zaal dik betaald wordt.

Eind mei reed Bram nog een verdienstelijke ParijsRoubaix waar hij uiteindelijk nog 34ste werd op
1’18” van de winnaar.
In de kermiskoers van Ursel werd hij negende en in
Hansbeke vierde.

In vergelijking met de situatie in Landegem geeft
dat een verschil van een kleine 20.000 euro in ons
nadeel. Je kan niet alle jaren scoren met Stan van
Samang om dit te compenseren. Is er eigenlijk wel
de juiste waardering voor dat Nevele een
sportteam heeft op dit niveau…???

Van 28 juni tot 1 juli kwam hij aan de start van de
Ronde van Polen.
Op de foto zie je Bram op Carrefour de l’arbre.

Gelukkig kan de ploeg rekenen op een ruime
supportersschare via interesse uit niet alleen
Hansbeke, maar ook
Merendree, Landegem,
Nevele en zeker ook uit
het Gentse, waar we de
naam hebben één der
spectaculairste ploegen
uit de streek te zijn. Het
wordt nu het jaar van
de bevestiging…..
Johan Gaudissabois

VLAKAF!
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LEZERSBRIEF
Fusiekoorts?

Zo
werd
in
aanloop
van
de
gemeenteraadsverkiezingen van 1976 door de
traditionele nationale partijen gesteld dat de in
Brussel, ver van de burgers, geregelde fusies
heilzaam zouden zijn voor de inwoners. Steeds
weer wordt voorgehouden dat de idee van wonen
onder de eigen kerktoren dient verlaten te worden,
we zijn immers allen inwoners van een groter
geheel!

Ooit woonden de mensen in onze streek op
plaatsen waar het goed was te vertoeven, waar ze
zich veilig voelden en waar ze gebruikmakend van
natuurlijke bronnen en hun vaardigheden, in hun
onderhoud en dat van hun gezin en familie konden
voorzien. Er was een oudste of een heer die regels
uitvaardigde en erop toezag dat alles naar (zijn)
wens verliep.

Evenwel, als ik de fusie bekijk van Nevele-PoeseleHansbeke-Merendree-Landegem-Vosselare die van
start ging op 1 januari 1977, weet ik niet of deze
voor alle inwoners even positief is. De
fusiegemeente Nevele heeft gemeentelijk
onderwijs, een bibliotheek, sporthallen en
sportvelden, een containerpark,… Maar, niet elke
inwoner kan op een eenvoudige manier met het
openbaar vervoer naar de bibliotheek, een
sporthal, een gemeenteschool, en zelfs niet naar
het gemeentehuis! De dienstverlening is ver weg
van de bevolking!

Leefomstandigheden evolueerden, mensen
kwamen op voor hun rechten en aanvaardden niet
langer slaafs alles wat een meerdere dicteerde. Er
ontstonden groeperingen die voor de organisatie
van de maatschappij hebben geleid tot politieke
partijen. Met de invoering van het algemeen
stemrecht bekwamen alle meerderjarigen het
recht hun beleidsmensen op gemeentelijk,
provinciaal, regionaal en nationaal niveau aan te
duiden (nu zelfs al op Europees niveau).
Geëngageerde dorpelingen groepeerden zich en
trokken als “partij” naar de kiezer, die het recht had
te stemmen voor die personen die hij bekwaam
achtte die taak uit te voeren, ongeacht bij welke
“partij” de kandidaat ingeschreven was. De
mogelijkheid om voor kandidaten van
verschillende partijen te stemmen werd afgeschaft;
het belang van de partij primeert en de macht van
de partij groeit. Besturen wordt steeds complexer
waardoor het (zelfs) op gemeentelijk vlak duidelijk
wordt dat een raadslid dat geen informatie krijgt
van een gestructureerde partij veel meer tijd en
energie moet besteden om de dossiers te
bestuderen en te begrijpen en zo tot een
gefundeerd besluit te komen. Anderzijds kan het
niet anders dan dat raadsleden die behoren tot een
dergelijk gestructureerde partij, die informatie
voorgeschoteld krijgen die de partij belangrijk
vindt, waardoor soms de gevolgen van deze of
gene beslissing onvoldoende ingeschat worden.
Ook mag niet uit het oog verloren worden dat de
vertolker van een standpunt die accenten het
meest zal benadrukken die hij/zij het belangrijkst
vindt of waardoor hij/zij het meest aangesproken
wordt.
VLAKAF!

De verschillende puzzelstukjes van “Nevele” zijn in
de voorbije 40 jaar, behalve op bestuurlijk vlak, niet
uitgegroeid tot één geheel dat nu zomaar kan
ingepast worden in een andere puzzel. De
inwoners van Hansbeke doen hun boodschappen,
lopen school en ontspannen zich op andere
plaatsen dan de inwoners van bijvoorbeeld Nevele
en Vosselare.

In de debatten die nu door de politiekers, onze
democratisch gekozen bestuurders, gevoerd
worden naar aanleiding van de belofte van de
Vlaamse regering om vrijwillige fusies te belonen
met een schuldvermindering van 500 euro per
inwoner, wordt gesteld dat een fusie onder meer
ten goede moet komen aan de inwoners. Is er dan
al eens bij nagedacht dat een inwoner van het ene
puzzelstukje andere voorkeuren kan hebben dan
een inwoner van een ander stukje? Zou het niet
eenvoudiger zijn, zeker in het complexe geval van
Nevele waar drie deelgemeenten behoren tot het
Meetjesland en de drie andere deelgemeenten
behoren tot Schelde-Leie, om de fusie van 1976
van Nevele ongedaan te maken en in het belang
24

juli 2017

VOORUITBLIK

LEZERSBRIEF
van de inwoners van de onderscheiden
deelgemeenten nieuwe fusies te bewerkstelligen
die qua onderlinge bereikbaarheid en historische
verbondenheden een meer positief effect zouden
hebben voor de inwoners?

Zeker zullen de onderhandelingen daartoe
moeilijker verlopen, want er moet een verdeling
gebeuren van mensen, middelen en patrimonium.
Maar, is het welbehagen van de inwoners
belangrijk, of toch meer de mogelijkheid voor
politieke partijen om meer verkozenen en aldus
meer macht te verwerven en voor de verkozenen
om via hun politiek mandaat een hoger inkomen
en meer aanzien te hebben?

Femma Hansbeke organiseert voor leden en nietleden:
•
26 augustus: verrassingsuitstap naar
Oostende. Meer info: greetconix@scarlet.be of
bij r.vanlandtschoote@scarlet.be

•
5 september: relaxatie en meditatie. In de
gemeentezaal om 19u30. Meer info :
stevens.huys@telenet.be

Graag bezinning vooraleer de Nevelse puzzel in een
nieuw fusieverhaal te storten!

•
13, 19 en 27 september: koken uit de
moestuin. Een kookreeks in de gemeentezaal
telkens
om
19u30.
Meer
info:
linda.keirsekav@hotmail.com

Frieda Verthriest

OPROEP ZJALOEZIGEN ZJERAAR
LAATSTE KANS!

Na een éénmalige onderbreking in 2015 namen
we de traditie in 2016 weer op. Toen werd
Mieke Peltijn de eerste (solo) vrouwelijke
laureaat. Tijdens de Schietspoelenkermis van 7
en 8 oktober 2017 eren we terug een
verdienstelijke Hansbekenaar. Eén van de
redactieleden (Zjeraar zelf…) heeft alvast een
duidelijke en uitgesproken voorkeur, maar wij
rekenen toch op onze lezers voor gemotiveerde
nominaties. Iedereen die dat wil, kan iemand
nomineren.

Artikels of andere bijdragen
(lezersbrieven bijvoorbeeld)
moeten binnen bij de redactie
(redactie@vlakaf.be) voor 20
augustus.

Wat zijn de criteria? De Zjaloezigen Zjeraar zet
zich in voor Hansbeke, is onmisbaar voor het
dorpsleven of zet Hansbeke op de wereldkaart.
We zoeken dus iemand zonder wie Hansbeke
niet hetzelfde zou zijn. Voor de volledigheid:
politici komen niet in aanmerking!

Vlakaf is natuurlijk gedrukt op
gerecycleerd en chloorvrij gebleekt
papier. Dit gebeurt in de werkplaats
voor aangepaste arbeid VZW
Nevelland.

Ken je iemand die in aanmerking komt? Laat het
ons weten via een redactielid of op
redactie@vlakaf.be. Bezorg ons je nominaties
vóór 21 augustus!
VLAKAF!

25

juli 2017

MIJN DURP ES DE WEIRELD
Hansbeke is voor velen het dorp waar ze geboren
en getogen zijn en nooit meer weg willen gaan.
Maar Hansbeke is voor velen ook het dorp waar ze
een nieuwe thuis vonden en waar ze misschien ook
wel nooit meer willen vertrekken! De meesten van
die graag geziene inwijkelingen komen uit één of
ander Vlaams dorp of stad, maar enkelen hebben
roots die ver buiten België liggen. Hoe kwamen zij
hier terecht en wat vinden ze van ons dorp?

In 2009 ging het echtpaar uit elkaar en moest
Madelon een andere woning zoeken. Ze bleef in
Hansbeke, en verhuisde naar de Rostraat 9. Ze
wilde in die periode graag een job waarbij ze om
16u thuis kon zijn voor de kinderen. Zo kwam het
dat ze een tijdje bij Ignace De Paepe op het
Veldeken als poetshulp aan de slag ging. Dat was
dus even aanpassen, maar in die periode was het
goed om even iets helemaal anders te doen.
Daarna ging ze een korte periode bij een vriendin in
Antwerpen aan de slag, om tenslotte opnieuw
vlakbij huis een fijne job te vinden.

Welkom grote wereld in het kleine Hansbeke!

Op een zomeravond waar het alweer niet wilde
regenen, bellen we aan in de Karmenhoekstraat
25. De grens met Bellem is niet veraf. In de mooie
hoeve, waar vroeger de gebroeders De Clercq
woonden, worden we nu heel hartelijk welkom
geheten door Madelon
Lodewijks uit Nederland.
Madelon is afkomstig uit
Doorn, in het midden van
Nederland, dicht bij
Utrecht. Ze woont al 21
jaar in België, waarvan 14
jaar in Hansbeke.

Van Nederland, over
het Antwerpse naar
Hansbeke

MADELON LODEWIJKS

Wonen én werken in Hansbeke (maar
vooral op de baan)

Nu werkt Madelon als sales-verantwoordelijke bij
Windoc. Dat is een
bedrijf dat medische
software verkoopt, en
dat gevestigd is in de
Boerestraat,
vlak
naast de E40. We
kennen het van de
opvallende reclame
tegen de gevel van
een
“gewoon”
woonhuis langs de
autostrade richting
Aalter. Ze werkt dus echt héél dicht bij huis, een
straat verder, maar is eigenlijk heel veel op de
baan. Madelon moet namelijk de medische
software aan de man brengen bij verschillende
artsen. Dat betekent ook vaak avondwerk, om bijv.
bij huisartsen op bezoek te gaan en de producten
aan de man of vrouw te brengen. Eigenlijk had
Madelon vroeger niets met computers, maar ze is
heel leergierig en probeert haar producten nu zo
goed mogelijk te kennen om ze goed te kunnen
verkopen en op alle vragen te kunnen antwoorden.
Ze doet haar job met hart en ziel en is haar
werkgever erg dankbaar dat ze aan de slag mocht
blijven, ook na 4 maand ziekte.

“In de provincie
Antwerpen heeft men veel
meer een hekel aan
Nederlanders dan hier, in
Oost-Vlaanderen.”

Met haar ex-man woonde ze verschillende jaren in
de streek rond Antwerpen. In Wuustwezel,
Loenhout, Kapellen en Wechelderzande bij
Herentals. Ze had met hem verschillende zaken,
onder andere een antiekzaak, en op het laatst een
Telemarketingbedrijf in Sint-Denijs-Westrem. Het
was in 2003, toen ze op bezoek waren bij vrienden
in de Boerestraat nummer 13, dat ze op een ander
huis in de Boerestraat (nummer 10) botsten. Een
oude hoeve, van notaris Agneessens, die
gerestaureerd werd en waar ze op slag verliefd op
werden. Madelon en haar man hadden toen twee
zonen, Jochem (°1997) en David (°1999). Hier in
Hansbeke werd nog een dochter geboren:
Josephine, die nu bijna 14 is.

VLAKAF!

Want afgelopen winter had Madelon het niet
onder de markt. Ze had gedurende zeer lange
periode last van duizelingen, misselijkheid en
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oververmoeidheid. De huisarts dacht eerst aan een
burn-out of depressie, maar uiteindelijk bleek een
slechte afzuiging van de verwarmingsinstallatie de
boosdoener te zijn. Blijkbaar had Madelon een
sluimerende CO-vergiftiging in het bloed. Toen de
installatie vervangen werd, voelde ze de energie
stante pede terug door haar lichaam stromen en
was ze op slag genezen.

Hier in het Gentse en in Hansbeke, heeft ze dit
gevoel nooit gehad. Wel voelde ze zich soms wat
meer “buitenlands” dan in Antwerpen, alhoewel ze
na 13 jaar in Vlaanderen dat gevoel wel kwijt aan
het geraken is en ze zich minder en minder
“buitenlander” voelt. Want als we vragen naar de
grootste verschillen tussen Nederland en België,
moet ze al erg diep nadenken, zo gewoon is
Madelon al aan onze Belgische cultuur.

Madelon woont erg graag in België, al was dat de
eerste jaren niet zo. Tja, in Antwerpen en
omstreken, wat wil je… Grapje natuurlijk,
alhoewel. Ze vertelt dat in de provincie Antwerpen,
en zeker in de grensstreek waar ze toen woonde,
erg veel Nederlanders wonen en dat die vaak met
de nek aangekeken worden. Ze worden gezien als
indringers die om fiscale redenen de grens
oversteken en zich in Vlaanderen settelen, wat
ervoor zorgt dat de huizen duurder worden of dat
jonge gezinnen van ter plaatse geen geschikte
woning meer vinden in eigen streek.

VLAKAF!

Het cliché van de vlotte Nederlander en de
stille Belg

Toch kan ze wel wat zaken opsommen die anders
zijn. Om te beginnen de omgang met elkaar.
Nederlanders vallen veel sneller bij elkaar binnen;
ze komen slag om stoot “aanwaaien” zoals
Madelon het omschrijft. Vlamingen gaan veel
gereserveerder met elkaar om, maar eens je bij
iemand op de koffie gaat, zal de vriendschap ook
veel intenser worden. Ze vindt Nederlanders vaak
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té spontaan, op het irritante af. Zo geeft ze
voorbeelden van hoe in winkels de Nederlanders
elkaar steeds maar aanspreken om elkaar raad te
vragen of advies te geven, of hoe ze bij een
wandeling met de hond in Cadzand eens
opdringerige opmerkingen kreeg over de omgang
met haar huisdier.

vreemd aankeken en niet begrepen waarom ze
daar zo emotioneel van werd. Sindsdien is er echter
wel wat veranderd, merkt ze op, en blijven veel
mama’s maar ook papa’s toch weer bewust wat
langer thuis of gaan ze deeltijds werken.

De school helpt wel erg goed om contacten te
leggen. Madelon heeft een aantal vriendinnen in
België met wie ze vaak afspreekt. Maar eigenlijk
kent ze in Hansbeke niet zo erg veel mensen, en
vindt ze de tijd ook niet om daar veel in te
investeren door haar drukke baan.

Het ligt wellicht ook een deel aan de opvoeding. In
het Nederlandse onderwijs ligt de lat iets minder
hoog, wordt er heel familiair met elkaar omgegaan
en ligt de nadruk niet alleen op het cognitieve,
maar ook erg op de sociale aspecten. Hier gaat het
er allemaal zeer ernstig en serieus aan toe, moeten
kinderen lang stil zitten, is de aandacht voor
kennisverwerving erg groot. In Nederland kunnen
kinderen zich op meer diverse gebieden
ontplooien.

Toch vindt ze Hansbeke een zeer charmant dorp. Ze
komt af en toe bij de bakker, in het Pestelijntje of bij
Mieke en vindt het jammer dat er niet nog meer
handelszaken in het dorp zijn. Een mooie
cadeauwinkel zou ze erg fijn vinden. Ze gaat niet
veel uit eten, maar is wel
blij met de vele goede
restaurants in ons dorp.
Haar jongste zoon loopt
nu stage bij Onder den
Toren, en een etentje
met de ganse familie,
waarbij
hij
hen
bediende, was een mooi
moment.

Ook de taal is
natuurlijk anders. We
vragen welk accent
haar kinderen hebben.
De oudsten spreken
Nederlands met hun
ouders,
maar
schakelen over naar
het Vlaams met hun
vrienden. Eén zoon die
naar de kokschool Ter
Duinen gaat, spreekt zelfs West-Vlaams met zijn
vrienden daar. De dochter spreekt ook beide
“talen”. Madelon begrijpt alles wat we zeggen,
behalve echt plat dialect. Zelfs spreekt ze wel nog
steeds oer-hollands, geeft ze zelf toe. Haar accent
is nauwelijks aangepast door hier in België te
wonen.

“Onwaarschijnlijk wat een
kleine ukkies die hier naar
school moeten gaan: 2,5 is
toch waanzinnig jong...”

Madelon betreurt de
sloop van het prachtige
stationsgebouw en zou het spijtig vinden mochten
er nog andere oude gebouwen verdwijnen. Te
midden van de mooie antiekmeubelen in dit
gezellige huis, kunnen we haar bezorgdheid goed
begrijpen. Madelon heeft een groot hart voor alles
wat authentiek of oud-en-antiek is.

Veel dingen aan Nederland mist Madelon niet.
Vroeger soms drop, maar sinds er een Albert Heijn
in Deinze is, hoeft ze daar niet meer om te treuren.
Ook familie mist ze niet zo heel erg. Ze heeft nog
één broer in Nederland met wie ze een goede band
heeft, en haar ouders zijn verhuisd naar ZuidFrankrijk. Met alle nieuwe technologieën zoals
mail, whatsapp, enzovoort, is het helemaal niet
moeilijk om met hen allen nog veel contact te
hebben.

Madelon vertelt ons iets wat we al vaker hoorden
bij mensen die van veraf hier in België komen
wonen: hoe onwaarschijnlijk vroeg wij onze
kleintjes naar school sturen. Op 2,5 jaar, dat is toch
echt veel te jong! In Nederland is dat op 4 jaar.
Toen haar jongste zoon op 2,5 jaar dan nog meteen
op schoolreis moest met de klas, was Madelon
daar helemaal ondersteboven van. Ze vertelt dat
de andere moeders aan de schoolpoort haar erg
VLAKAF!
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Wel kan Madelon gemakkelijk een aantal zaken
opsommen die hier beter zijn: de verzekering als je
ziek bent en de toegankelijkheid van de
gezondheidszorg in het algemeen. In Nederland is
het zoeken naar een huisarts die na 17u nog
consultaties doet! Ook de toegankelijkheid en de
keuzemogelijkheden binnen het onderwijs zijn zeer
ruim. Daarnaast is het hier erg gemakkelijk om een
min of meer betaalbare huurwoning te vinden. De
huurprijzen in Nederland zijn hallucinant. Madelon
vertelt dat ze een woning met zoveel grond en zo’n
prachtig uitzicht in Nederland nooit ofte nooit zou
kunnen vinden, laat staan betalen.

WIE BEN IK UIT H.?

Een gekende Hansbekenaar herkennen met soms
dubbelzinnige informatie, wie kan dit het vlugst?
Geen spervuur van antwoorden a.u.b. Slechts één
poging per gegeven tip…

OPGAVE 15 / TIP 1

Dat gezaag over namen, daar kan ik een vervolg
aan breien. Ik heb zelfs twee voornamen, een
officiële en een andere, waarmee ik gekend ben.
De eerste heeft drie lettergrepen zoals veel Franse
voornamen, de tweede slechts twee en klinkt
directer. Hij is meer Germaans van oorsprong maar
wordt in Frankrijk ook als familienaam gebruikt. En
om het helemaal ingewikkeld te maken: één letter
komt in beide voor, maar dat hoor je niet.

We kijken naar buiten en zien een haas door het
weiland huppelen. Ze heeft hem zelf met de
papfles opgevoed, toen haar dochter het dier
gevonden had. Ook reeën zijn geen rariteit in de
Karmenhoek, ze staan hier vaak gewoon in de
achtertuin. Wat een rust en wat een prachtige
natuur. We kunnen heel goed geloven dat Madelon
het hier erg naar haar zin heeft in deze fijne woning
in de Karmenhoek, en we wensen haar nog vele
mooie jaren in Hansbeke.

VLAKAF!
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Iemand die al meerdere keren de oplossing vond,
vertelde ons op de kermis dat hij moet afhaken als
de gezochte Hansbekenaar te jong is, zoals bij
opgave 14. Hij werd nochtans op zijn wenken
bediend in opgave 15. Niemand reageerde na tip 1.
We voegen er dus snel een tweede tip aan toe.

OPGAVE 15 / TIP 2

Ik las in de oplossing van opgave 14 dat het over
Emma De Brandere gaat. Dat is een grote fout, het
is Emma De Brabandere. Als er in een familienaam
drie letters (of een volledige lettergreep!)
weggelaten wordt, blijft er bij mij niets over. Verder
las ik in vorige Vlakaf over een fotozoektocht langs
cafés. Ik wil gerust gids zijn, met kennis van zaken.
Zeker langs de wijken Dorp, Voorde en Leikant.
Wanneer spreken we af?
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Oplossing opgave 3: De
papiervreter

achtste maal is feitelijk onmogelijk. Dus zeker geen
elfmaal. Verrassend, maar het is zo.

Opgave 4: De wielertoerist

Het eerste blad van deel I zit
niet links (waar A staat op de
rugzijde) maar rechts (waar K
staat). Voor deel II geldt
dezelfde redenering: het laatste
blad zit waar L staat. We zien op
de tekening de rugzijde van de twee boekdelen.

A-K

Michel is een gepensioneerde spoorwegarbeider.
Hij heeft twee hobby’s: zijn fiets en zijn twee
kleinkinderen (10 en 8 jaar). Zijn vrouw Micheline
steunt hem daarin ten volle… zolang de
gezondheid het toelaat.

Zo fietst Michel elke woensdagvoormiddag enkele
dorpen verder, naar zijn dochter en schoonzoon
om de kleinkinderen van school af te halen… en zo
verder de namiddag door te brengen.

L-Z

Die bewuste woensdag is het in de voormiddag
echt tegenwind en haalt Michel in zijn heenrit
slechts (gemiddeld) 15 km per uur. In de vooravond
komt Michel langs dezelfde weg terug, gelukkig
met de nog steeds felle wind in het voordeel.

De papiervreter heeft dus, gelukkig voor Robert,
alleen de voorkaft van deel I en de achterkaft van
deel II doorboord.
Het enige juiste antwoord: 6 mm exact

Vraag: Met welke (gemiddelde) snelheid moet
Michel de terugweg afhaspelen om over het gehele
dagtraject (heen en terug) zijn geliefkoosde 20
km/uur te halen?

De dikte van de encyclopedie speelt geen rol. Als
bijkomende informatie: de dikte van elk deel: 3
mm kaft + (35 + 1120/2 + 5) x 0,15 + 3mm kaft = 3
+ 90 + 3 = 96 mm.

Opmerking: Neen, ik ben niet vergeten te zeggen
hoever zijn dochter woont!

Wellicht door het feit dat bovenstaande tekening in
het meinummer niet opgenomen werd door
plaatsgebrek, kwam er maar één antwoord binnen
van een lezer. Sien Gobbert liet weten dat de
papiervreter niet zo’n grote honger had. Hij boorde
een gaatje van 6,30 mm. Zij telde er het eerste en
laatste blad van 0,15 bij. Na een grondige
deliberatie tijdens de tentoonstelling van OudHansbeke, mét een Hansbeeks blondje (het bier
dus!), besloot Robert haar antwoord goed te
keuren. Er kwam ook een juist antwoord van
redactielid Miguel Berteloot, maar corruptie krijgt
geen kans binnen Vlakaf.

Ook nog een tweede deel van opgave 4: Michel
weet alles over de kettingoverbrenging, aantal
tanden op de trapas en het achterwiel, het aantal
pedaalslagen per kilometer enz…
In een bepaald geval telt Michel 175 pedaalslagen
per kilometer. Vooraan heeft hij een kettingwiel
met 48 tanden.

Vraag: Hoeveel tanden telt het kroontje op het
achterwiel? Alles gebeurt met een gewone,
klassieke fiets… geen addertjes…
De twee antwoorden staan los van elkaar, en zoals
steeds liefst wat uitleg bij de niet moeilijke
berekeningen.
Een antwoord op één van de vragen mag
afzonderlijk opgestuurd worden. We hebben voor
elk juist antwoord de cd-single van Derek en Johan
Verminnen klaar liggen, na tussenkomst van de
onschuldige en ongeduldige (klein)kinderhand.

De cd-single ‘Wij zijn het dorp’ gaat naar Sien in de
Reibroekstraat.

De oplossing van het toemaatje op blz. 35: het
blaadje van “De Druivelaar” kan Robert zesmaal
dubbel vouwen. Een dubbelblad van “De
Gentenaar” kan hij zevenmaal dubbel vouwen, een

VLAKAF!
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ARSCENE

Les Cochons Sublimes (1e prijs)

Arscene

Les Cochons Sublimes speelt pittige interpretaties
van oude volksmuziek uit Frankrijk, België, Italië,
Ierland enz. Tussen de vele bestaande folkmelodieën sluipt er af en toe een eigen nummer.
De muzikanten van Les Cochons hebben een
uiteenlopende muzikale achtergrond (folk, rock,
punk en klassiek). Maar dat belet hen niet om
samen een zeer gedreven set te brengen waarbij je
moeilijk kan blijven stilstaan…

Reibroekstraat 37 A, Hansbeke

zaterdag 9 september - Winnaars
Lokale Helden Nevele 2017

In het voorjaar organiseert
Poppunt jaarlijks ‘Lokale Helden’,
dé hoogdag van de muziek!

Arscene en de gemeentelijke cultuurdienst sloegen
de handen in elkaar en organiseerden op 30 april
dit jaar tiental huiskamerconcerten. Een
professionele jury beoordeelde alle optredens en
de beste twee werden geselecteerd voor een
dubbeloptreden bij Arscene.

Een optreden met een zeer hoog Boombal-gehalte!

zaterdag 23 september 2017 - Ht Roberts & Bruno
Deneckere

Karine Van Peteghem (2e prijs)

Stalemate Days

Karine Van Peteghem begon pas op haar
achttiende muziek te studeren. Ze volgde zang en
viool aan de academie van Ledeberg en zong in het
koor Cantabile te Gent. Later volgde ze les bij
sopraan Martine Reyners in Brussel.

Eenvoud was het ordewoord bij het maken van de
muziek voor de nieuwe plaat van Ht Roberts en
vaste klant bij Arscene, Bruno Deneckere. Die
eenvoud trekken ze door naar het podium: klein is
het nieuwe groot. Enkel Ht op gitaar, banjo, en zang
en Bruno Deneckere op tweede gitaar en tweede
stem. Twee mannen, twee instrumenten. Dat is
genoeg.

Karine brengt een aantal liederen van de Russische
componist Rachmaninov, de Spanjaard Rodrigo, de
Argentijn Guastavino en de Brasiliaan Villa-Lobos.
Afwisselend
melancholisch,
hoopvol
en
vreugdevol. Een Italiaanse aria kan hier ook niet
ontbreken: het wordt er één van Bellini. Charlotte
Asberg begeleidt op de piano.

Zondag 15 oktober 2015 - Kindertheater

Traditioneel organiseert Arscene vzw jaarlijks een
kindertheater, voor kinderen tussen 3 en 10 jaar.
Het programma staat voorlopig nog niet vast, houd
de website in de gaten voor meer info.

Merel daagt Hans uit Toemaatje

Meer info op www.arscene.be

De wielercommentatoren willen dat de
moedige aanvaller “een tandje bijsteekt” om zo
uit de greep van het jagende peloton te blijven.
Ze (die commentatoren) hebben gemakkelijk
praten, antwoordt mijn vrouw Monique daarop.

En wat doet de moedige aanvaller? Hij steekt
figuurlijk een tandje bij, maar letterlijk doet hij
er een tandje af, om per pedaalslag verder
vooruit te komen…
Het is maar hoe je het bekijkt…

VLAKAF!
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Schepen Mia Pynaert (sp.a) is op
de GEMEENTERAAD VAN 30 MEI
verontschuldigd wegens vakantie.
Het
gewijzigd
huishoudelijk
reglement en retributiereglement
voor het containerpark/ recyclagepark wordt
goedgekeurd. Filip Vervaeke (NN) en Sofie D’hondt
(Open VLD) vragen om de toegankelijkheid en
doorstroming op het containerpark te
optimaliseren omdat er frustratie ontstaat bij de
wachtenden als de wachttijden te lang worden.
Het Open VLD raadslid vraagt waarom de retributie
vanaf het 16de bezoek zo drastische verhoogd
wordt. Schepen Gunnar Claeys (CD&V) geeft aan
dat een persoon die in hovingen werkt de tuinafval
(ook van andere gemeenten) naar het
containerpark brengt. Voor Open VLD wordt door
de verhoging van de retributie een fout signaal
gegeven aan de inwoners. John Caron, fractieleider
NN, merkt op dat Nevele geprezen wordt voor het

VLAKAF!

goed sorteren maar dat het comfort voor de
containerparkbezoeker niet verbeterd is en dat het
bovendien duurder wordt. CD&V fractieleider
Roger Boone stelt dat veel inwoners geen 16
beurten nodig hebben. John Caron zegt dat het
beleid er is voor iedereen. Voorzitter Hilde
Langeraert (sp.a) meent dat de cijfers moeten
nagegaan worden.
De retributietarieven voor het bekomen van een
omgevingsvergunning worden vastgelegd. Ze
vervangt
en
verenigt
de
vroegere
stedenbouwkundige
vergunning,
de
verkavelingsvergunning en de milieuvergunning.
Er wordt beslist deel te nemen aan het
samenwerkingsproject met Veneco en de provincie
Oost-Vlaanderen voor het realiseren van
gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen.
De budgetwijzigingen van de verschillende
kerkfabrieken worden indien nodig goedgekeurd
of de raad neemt er kennis van. John Caron stelt
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dat de maatschappelijke vragen in verband met de
kerkfabrieken blijven hangen: investeringen blijven
gebeuren met gemeenschapsgelden.
Er wordt de gemeenteraad gevraagd de
statutenwijziging van TMVW goed te keuren. John
Caron meent dat het moeilijk is voor een
gemeenteraadslid om controle te blijven uitvoeren.
De
voorliggende
statutenwijziging
is
specialistenvoer, geen enkel raadslid weet wat er
juist gestemd wordt. Het probleem vindt zijn
oorsprong in het gebrek aan transparantie bij de
intercommunales. De bijdrage van de
afgevaardigde van de gemeente aan de
vergadering zal zich beperken tot het
ondertekenen van het aanwezigheidsregister.
Voorzitter Langeraert volgt de geformuleerde
bezorgdheid, ze bevestigt dat dergelijke zaken
specialistenwerk zijn. Schepen Freddy Bertin (NVA) deelt mee dat de leden van de raad van
bestuur deskundige toelichting krijgen, het is
jammer dat schepen Pynaert die deel uitmaakt van
de raad van bestuur van TMVW niet aanwezig is, zij
zou kunnen verduidelijken. John Caron merkt op
dat de bestuurders normaal niet kritisch zijn want
zij zetten het beleid uit. Fernand Neerman (CD&V)
vindt de opmerking onterecht: van Veneco is een
verslag van 10 bladzijden. Het voorstel wordt
goedgekeurd, er volgens voorzitter Langeraert van
uitgaande dat iedereen begrijpt wat goedgekeurd
wordt.
Sofie D’hondt (Open VLD) hoopt dat de nieuwe
code voor infrastructuur- en nutswerken langs
gemeentewegen het afstemmen van werken beter
zal laten verlopen en aldus ergernis bij de burgers
zal voorkomen. Het komt niemand ten goede als er
twee of drie keer per jaar werken worden
uitgevoerd aan dezelfde weg.
De samenwerkingsovereenkomst noodplanning
binnen de LoWaZoNe wordt goedgekeurd.
Het door NN bijgevoegd agendapunt om de
sportzaal van de gemeenteschool in Nevele ter
beschikking te stellen van de sportclubs buiten de
schooluren wordt goedgekeurd na toevoeging op
voorstel van schepen Ann Lambrecht (CD&V) dat
VLAKAF!

dit enkel kan op tijdstippen dat de sportzalen
Oostbroek en Landegem niet meer vrij zijn.
Schepen Lambrecht deelt verder mee dat het
reglement aangepast wordt zodat feitelijke
verenigingen ook in aanmerking komen om de
sportzalen te gebruiken.
In de varia vertrekt John Caron van enkele artikelen
in de regionale dagbladen om het standpunt van
NN mee te geven in verband met de fusie van
gemeenten. Zo stelt hij dat bij fusiegesprekken de
rol van de burgemeester prominent is (handelen,
communiceren en leiding geven). Nevele is in de
kou gezet door de andere CD&V-gemeenten van de
LoWaZoNe (John Caron voegt er wel aan toe dat bij
LoWaZo persoonlijke carrièreplanning van de
jongste burgemeester zeker een rol speelt). Een
fusie moet discreet, achter de coulissen,
voorbereid worden. Een fusie met Gent wordt niet
gewenst, er zal dus een huwelijksaanzoek moeten
gebeuren bij Aalter en Deinze. Zonder fusie is
Nevele een eiland dat het moeilijk zal hebben om
competente personeelsleden aan te trekken en te
behouden. Burgemeester Cornelis zegt niet stil te
zitten en stelt dat persoonlijke belangen van
politici ondergeschikt moeten zijn aan de belangen
van de gemeente. Sofie D’hondt (Open VLD) meent
dat een fusieverhaal niet gemakkelijk is, het moet
OK zijn voor de burgers en de overheid, dit vergt
denkoefeningen. Roger Boone merkt op dat de 500
euro schuldvermindering per burger van een
vrijwillig fuserende gemeenten aangerekend wordt
op de schuld per 31 december 2016 en dat het dus
te laat is om nu nog schulden te maken. Freddy
Bertin hoopt dat de Vlaamse regering fusies zal
blijven aanmoedigen en ook na 31 december 2017
een vermindering van de schuldenlast zal geven
aan gemeenten die vrijwillig tot een fusie
overgaan. Burgemeester Cornelis belooft in de
tweede helft van juni een bijeenkomst te beleggen
met alle partijvoorzitters en fractieleiders van de
partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.
Op de GEMEENTERAAD VAN 27 JUNI zijn raadsleden
Els Baart (CD&V) en Luk De Gheest (sp.a)
verontschuldigd omwille van vakantie.
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Sofie D’hondt (Open VLD) en Filip Vervaeke (NN)
bedanken de financiële dienst voor de degelijke
voorbereiding van de jaarrekening 2016 en de
steeds aanwezige bereidheid toelichting te
verstrekken. Filip Vervaeke merkt op dat de
werkingskost nagenoeg gelijk bleef en de
personeelskost slechts 5% steeg. De cijfers zijn
goed, toch zal NN zich bij de stemming onthouden
omdat de realisatiegraad zeer laag is (37-38%) en
omdat de opcentiemen op de onroerende
voorheffing niet verlaagd worden van 1575 naar
1475. Schepen van financiën Freddy Bertin (N-VA)
geeft toe dat de realisatiegraad beter moet. Hij
stelt dat in het verleden te veel gebudgetteerd
werd. Er wordt nu een nieuwe procedure gevolgd,
alle budgethouders (schepenen) en diensthoofden
komen samen en kijken waar ze nu staan en wat de
verwachtingen zijn tot het einde van het jaar. Dit
moet leiden tot budgettaire discipline.
De opstalovereenkomst tussen de gemeente
Nevele en Proximus voor het inrichten van
telecommunicatie infrastructuur op de parking
aan de sporthal Landegem wordt gewijzigd. Filip
Vervaeke hoopt dat het sluiten van de
overeenkomst voor het niet-exclusief gebruik door
SK Nevele van de voetbalinfrastructuur te Nevele
zal leiden tot rust bij het bestuur van SK Nevele,
zodat zij zich weer op het sportieve kunnen
concentreren.
In de loop van de namiddag voorafgaand aan de
gemeenteraad werd meegedeeld dat de geplande
buitengewone algemene vergadering van TMVW
van 30 juni niet plaatsvindt. John Caron begrijpt
niet hoe het mogelijk is dat bij de inrichting van
een intergemeentelijke samenwerking kan
vooropgesteld worden dat iedere gemeente een
vertegenwoordiger zou moeten hebben. Dit leidt
niet alleen tot logge besturen maar ook tot een
massa mandaten en is geen efficiënt bestuur.
Gelukkig is hier ingegrepen door Vlaamse Overheid
om fors af te slanken.
De gedeeltelijke herziening van het RUP
Vaardeken wordt definitief goedgekeurd. De
herbestemming van de kerken die niet
weerhouden worden voor de eredienst wordt
VLAKAF!

goedgekeurd. In het kerkenplan wordt Poesele een
permanente tentoonstellingsruimte , Merendree
een
museum
en
Vosselare
een
gemeenschapruimte met een box-in-box. Voor de
financiering van de herinrichting van de kerk van
Vosselare zal op termijn de site van de huidige
gemeentezaal verkocht worden. John Caron zegt
dat de keuze voor bepaalde projecten een grote
impact zal hebben op het budget. De toren van de
kerk van Vosselare zal blijvend voor problemen
zorgen. Het systeem box-in-box moet daar niet
noodzakelijk toegepast worden want de kerk is niet
beschermd. Er moet ook aandacht zijn voor de
energiebesteding. Hij nodigt de raadsleden uit een
bezoek te brengen aan de recent omgevormde
kapel van Sint-Hendrikscollege in Deinze (kostprijs
1,5 miljoen euro). Schepen Bertin wijst erop dat
wat door de gemeenteraad goedgekeurd wordt,
nog moet goedgekeurd worden door het bisdom.
Na de goedkeuring moet een technische studie
gebeuren en een budget opgemaakt worden. Er zal
een spreidingsplan moeten vastgelegd worden.
Open VLD raadslid D’hondt sluit zich aan bij de
bemerking van NN en vindt het een gemiste kans
om de kerk van Landegem te behouden en niet die
van Merendree. Als het plan financieel niet
haalbaar blijkt, moet gekeken worden of er een
markt is voor dergelijke gebouwen. Eric Van Huffel
(NN) krijgt van de burgemeester de bevestiging dat
bij goedkeuring van het kerkenplan de kerk van
Poesele vanaf 1 januari 2018 zal gebruikt worden
als tentoonstellingsruimte.
Er wordt beslist dat de gemeentescholen Nevele en
Landegem aansluiten bij Neon+ met scholen in
Lovendegem, Machelen en Deinze voor het
bekomen van de nodige ondersteuning in de
toepassing van het M-decreet.
Burgemeester Cornelis wenst als gevolg van het
overleg dat er was met alle partijen gemandateerd
te worden om fusieonderhandelingen te voeren.
Hij stelt dat een fusie in het belang moet zijn van de
gemeente, het personeel en de inwoners. Er is een
planmatige aanpak nodig. Hij wil terugkoppelen
naar het college en naar de werkgroep waaraan
van iedere partij met verkozen raadsleden twee
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meer is dan een lijstje overlopen. Ze stelt voor een
budget goed te keuren voor studiewerk. Schepen
Jan Pauwels (N-VA) zegt principieel voor inspraak
te zijn maar schrik te hebben voor polarisatie en
onechte inspraak (de luidste roeper zal gehoord
worden). Sofie D’hondt (Open VLD) wil een
onderzoek naar verschillende mogelijke partners
en verschillende mogelijke opties. Uiteindelijk
wordt
de
burgemeester
gemachtigd
onderhandelingen te voeren en te rapporteren aan
het college. Bij de stemming was er onthouding
van Sofie D’hondt (Open VLD), Hilde Langeraert
(sp.a) en Dimitri Beyens (N-VA) omdat hij niet wil
dat de burgemeester beslissingsrecht krijgt.
Het voorstel van NN om airconditioning te
installeren in de foyer en de Klaproos in Landegem
wordt niet weerhouden. Schepen Gunnar Claeys
(CD&V) wil vooraleer over te schakelen naar een
airconditioningsysteem dat de aanwezige
klimaatregeling nagezien wordt. Pas daarna zal
kunnen vastgesteld worden of verdere actie nodig
is.
Sofie D’hondt (Open VLD) krijgt schriftelijk
antwoord op haar vraag in de varia welke acties
concreet genomen werden in het kader van het
pestplan in de gemeenteschool.
In antwoord op de vraag van John Caron naar de
stand van zaken i.v.m. het doortrekken van het
fietspad Vaart Rechts van Deinze tot Nevele deelt
schepen Bertin mee dat de stad Deinze en de
provincie bereid zijn om mee te werken maar dat
nog geen antwoord bekomen is van Waterwegen
en Zeekanaal en Bos en Natuur.
Burgemeester Cornelis deelt nog mee dat hij reeds
een jaar terug Farys gewezen heeft op de
problemen met het waterbedelingsnet in de
Bijlkenstraat.

vertegenwoordigers deelnemen. Daarna moet
verdere communicatie volgen en informatie aan de
bevolking. Als er een principiële beslissing is moet
de haalbaarheid onderzocht worden op bestuurlijk
vlak en nagegaan worden wat de meerwaarde is.
Pas dan kan het voorstel overgemaakt worden aan
het Agentschap Binnenlands Bestuur. Open VLD
stelt dat het proces democratisch moet verlopen
en dat er voldoende tijd moet genomen worden
om het personeel en de bevolking te bevragen. De
terugkoppeling door de burgemeester zou naar de
gemeenteraad moeten en niet naar het college.
Voorzitter Langeraert merkt op dat er geen
vergadering mogelijk is zonder documenten. Een
raadscommissie zou beter zijn. John Caron stelt dat
het tijdspad niet uit het oog mag verloren worden
en dat in dit geval een raadscommissie tijdverlies
is. Terugkoppelen naar een werkgroep zoals
voorgesteld door de burgemeester vindt hij
gevaarlijk want confidentiële materie moet niet op
straat gegooid worden. Schepen Bertin merkt op
dat een fusievoorstel niet zal gedaan worden door
de burgemeester, maar door het college dat dit zal
openbaar maken en voorleggen aan de
gemeenteraad. Schepen Pynaert vindt het te
beperkt als een fusievoorstel enkel in de
gemeenteraad besproken wordt. John Caron stelt
dat de gemeenteraadsleden de democratisch
verkozen vertegenwoordigers van de bevolking
zijn. Er moet analyse zijn en debat met de
bevolking zodat duidelijk wordt wat er te bieden is
op verschillende vlakken: schuldvermindering,
personenbelasting, opcentiemen, infrastructuur en
dienstverlening. Mia Pynaert stelt dat de Nevelse
deelgemeenten verschillend georiënteerd zijn;
bovendien mag een fusie niet leiden tot een
hogere schuldenlast per inwoner, wat
niettegenstaande de kwijtschelding van 500 euro
per inwoner mogelijk is als gefuseerd wordt met
een gemeente met een veel hogere schuldenlast
per inwoner. Freddy Bertin beaamt en zegt dat ook
moet gekeken worden naar de bekwaamheid van
het personeel en naar het patrimonium. Hilde
Langeraert merkt op dat de vorige fusie de mensen
door het strot geduwd werd en dat participatie
VLAKAF!
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In deze rubriek kan u alweer
een streepje nieuws lezen
over
de
plaatselijke
dorpsschool.

veilige nest te verlaten. Wij hebben er alle
vertrouwen in dat ‘onze’ jongeren het goed zullen
doen in de toekomst.
We wuifden eind juni ook juf Monique uit.
Jarenlang was zij vaste waarde in de derde
kleuterklas. Nu mag ze genieten van een
welverdiend pensioen. We wensen haar uiteraard
te bedanken voor de vele jaren inzet op onze
school.

Terugblik...

Het schooljaar ligt alweer achter de rug en de
kinderen genieten reeds volop van een
welverdiende vakantie. Twee maanden lang de tijd
om alles los te laten, energie op te doen, te
herstellen van toch een druk schooljaar.

Gezonde voeding

Aan het einde van een schooljaar nemen we
traditioneel afscheid van onze zesdejaars. De
meesten maakten minstens 9 jaar door op onze
school en zijn nu klaar om het vertrouwde en

De laatste jaren hechten scholen steeds meer
belang aan gezonde voeding en tussendoortjes.
Gesuikerde dranken en koeken werden gebannen
en water als dorstlesser won steeds aan belang.
Daarom is het belangrijk het voedingspatroon van
het kind op te volgen, want... kinderen zijn wat je
ze te eten geeft.

De impact van voeding op het gedrag en het leren
van kinderen kan echt niet onderschat worden.
Vaak krijgen kinderen ’s ochtends gesuikerde
ontbijtgranen of witte boterhammen met choco en
confituur. Koolhydraten zijn onze brandstof. Maar
deze koolhydraten worden ook heel snel
opgenomen. Het zijn snelle suikers en dat is niet
altijd oké. Snelle suikers veroorzaken immers grote
pieken en dalen in onze bloedsuikerspiegel. Na een
piek, komt er altijd een dal. Kinderen (en ook
volwassenen) kunnen dan een slecht humeur
krijgen naar het agressieve of hyperactieve toe. De
concentratie gaat omlaag en de adrenaline, een
stresshormoon, omhoog. Volwassenen proberen
die stress vaak te verdrijven met een sigaret, een
tas koffie, cola of een glas alcohol.
Er zijn onderzoeken waarin schoolkinderen die ’s
morgens zoete ontbijtgranen aten vergeleken
werden met kinderen die havermoutpap of
gewone muesli aten. De tweede groep kinderen
waren na drie uur nog alert en geconcentreerd. De
zoete ontbijtgranengroep was tegen dan al lang
lastig. En als beide groepen echt moeilijke
oefeningen voorgeschoteld kregen, waren de
havermoutkinderen niet alleen geconcentreerder,
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Kort nieuws

maar ook minder gefrustreerd als het toch niet
lukte.

Op zaterdag 17 juni organiseerden we voor de
derde maal ‘Hansbeke Park’. Het werd dit jaar een
top-editie met niet minder dan 600 bezoekers in
het Park.

Iedereen weet dat choco en koeken snelle suikers
bevatten. Het is echter minder bekend dat wit
brood en witte pasta ook snel worden opgenomen
door het lichaam. Volkoren brood en volkoren
pasta zijn dan veel beter. Wie een boterham met
choco wil eten, kiest dus beter voor een volkoren
versie.

Onze organisatie kreeg gestalte en inhoud dankzij
de medewerking van vele vrijwilligers, sponsors en
de plaatselijke scouts. Dit bewijst dat onze school
een belangrijke schakel is in de lokale
gemeenschap. Hartelijk dank hiervoor...

Bij drankjes is het net hetzelfde. Fruitsap bevat
evenveel suiker als cola en heeft een effect op de
bloedsuikerspiegel. Groenten en fruit daarentegen
leveren vitamines en mineralen en zijn essentieel
in een gezonde voeding. Daarom opteren wij er op
school voor om in de voormiddag enkel fruit aan te
bieden en als dorstlesser water aan te bieden.

Hebt u interesse in onze school? Kom vrijblijvend
langs of neem gerust een kijkje op de website
(www.paulus.op-weg.be). Aangezien we graag tijd
maken voor een persoonlijke rondleiding, opteren
we om eerst een telefonische afspraak te maken
(09 371 73 64).
We heten u alvast welkom.
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LAURÈNE BOCKAERT

Op zekere leeftijd heeft iemand heel wat te vertellen over het leven. Op jonge leeftijd maakten ze een oorlog
mee en zagen ze dat de wereld in brand stond. Ze hebben hard moeten werken om er te komen en iets meer
luxe te verwerven dan hun ouders. Vandaag leven ze in een wereld waar de veilige bescherming van de eigen
cultuur lijkt weg te smelten, onomkeerbaar. Ze vertellen over een tijd zonder televisie, computer, gsm en
internet. Een tijd die voor de jeugd vandaag precies nooit bestaan heeft. Van hun verhaal willen we een
blijvende getuigenis maken. In de lijn van de grote literatuurstroming op het einde van de 19de eeuw, zetten
zij hun getuigenis op papier.
bekeken was dat eigenlijk niet zo verstandig, want
de Duitsers konden een melkerij of een ander
industrieel gebouw wellicht eerder beschieten dan
een woonhuis. Ik herinner mij ook van de oorlog
dat Duitse soldaten kwamen controleren in het
klooster. Ik zie nog de gezichten van die twee
mannen naar ons kijken door het raampje boven in
de deur, achteraan in de kleuterklas van zuster
Everilda. Dat beeld staat in mijn geheugen gegrift!

Voor het novembernummer van 2013 waren we al
eens te gast in Zandestraat 35 voor een gesprek
met echtgenoot Gerard Dobbelaere. Nu zijn we
hier voor de vrouw des huizes, Laurène Bockaert.
Laurène ontvangt ons op een hete namiddag in de
koelte van het huis.

Levenslang op Zande

Ik ben geboren in het huis een beetje verder,
nummer 24, naast de woning van mijn broer
Laurent en Rosa Raes. Mijn vader was Kamiel
Bockaert, mijn moeder Zulma Van Damme. Laurent
is vier jaar jonger dan mij. Vader werkte in de
Hansbeekse melkerij tot aan de Tweede
Wereldoorlog. Ik herinner me nog dat we als kind
naar
de
melkerij
vluchtten
tijdens
bombardementen vanuit vliegtuigen. Veel mensen
troepten er samen in de ruime kelders. Achteraf

Na de oorlog ging vader werken naar het bedrijf
Vynckier in Gent. Hij heeft dat veertig jaar lang
gedaan. In de meisjesschool bleef ik na de derde
graad bij juffrouw Angèle Mestdagh voor de vierde
graad bij zuster Norberta. Toen bleven er nog veel
meisjes na hun twaalf jaar verder school lopen in
Hansbeke. Mijn klasgenote Maria Verstraete was
mijn beste kameraad. Zolang er drie
eucharistievieringen waren op zondagmorgen,
gingen we samen
naar de tweede
mis.
Daarna
bleven we nog
wat babbelen op
het kerkhof en dat
hebben
we
tientallen jaren
gedaan.
Dat
gezellig contact
viel weg door de
veranderingen
van de H. Missen.
Toen ik veertien
was ging ik naar
Aalter
naailes
volgen in de
Stationsstraat bij
juffrouw
De
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Trouwen
met
Gerard en met KAV

In de naaischool te
Aalter leerde ik Gaby
Huyvaert van Aalter
kennen. Met Gaby
ging ik eens naar een
Vlaamse kermis in het
R u i s e l e e d s e
Doomkerke. Daar liep
ik Gerard Dobbelaere,
ook uit Aalter, tegen
het lijf. Na een paar
jaar
verkering
trouwden we op 17
juli 1958, in de
periode
van
de
Wereldtentoonstelling
in Brussel. En Gaby
trouwde met Hansbekenaar Pol De Boever.

Rycke, drie dagen in de week, twee jaar lang. In
Aalter waren er toen twee naaischolen. We zaten
met een twaalftal leerlingen in onze klas.

We trokken eerst in bij mijn ouders en later hebben
we hier grond gekocht om te bouwen. In 1962

Naaien als de beste

Toen ik het naaien onder de knie had, ging ik als
14-jarige naar het Gentse atelier VAZA aan de
Drongensesteenweg. Ik verplaatste mij met de
trein en dan vanaf Sint-Pietersstation met tramlijn
10. Mijn vader volgde hetzelfde traject maar wel
iets vroeger en iets verder dan de Coupure. In het
atelier werkte een dertigtal vrouwen. Nu en dan
kwam er een onderhoudsman langs met een
werkkoffer om de machines na te zien. Mijn
naaimachine was nooit defect en ze was
éénhandig. Als ik eens een paar dagen ziek was
geweest en ik kwam terug, dan voelde ik dat er
iemand anders mijn machine gebruikt had. Dan
moest ik een halve dag werken om ze terug goed te
krijgen.
Net zoals mijn vader heb ik veertig jaar op dezelfde
plaats gewerkt. Tegenwoordig veranderen de
mensen al eens sneller van job… Toen ik 56 jaar
werd, ging ik met pensioen.
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Velde-De Jaeger werd ik acht jaar
voorzitster. Onlangs werd het vijftig jarig
bestaan van KAV, dat nu Femma heet,
gevierd. We klommen met acht
bestuursleden die afscheid namen op het
podium: Angèle en Maria Martens, die
mij opvolgde als voorzitster, Paula
Cannoot, Paula Van de Woestijne,
Ludwine D’Houst, Noëlla De Schrijver,
Rita Bultinck en Georgette Lambert.
Godelieve Vandemoortele was er helaas
niet bij omdat haar man Aloïs Mortier,
onze buur, een week ervoor gestorven
was. We haalden veel herinneringen op
aan de carnavalvieringen waar mijn
verklede man Gerard altijd met iedereen
de draak stak, te beginnen op voorhand
in de cafés op het dorp. Als dokter
onderzocht hij de klanten aan de toog en
deed een aspirine in de jenever van de
cafébaas. In KAV heb ik kooklessen
gevolgd maar het bloemschikken deed ik
het liefste. Voor de bloemenverkoop nam
ik samen met Ludwina de Zandestraat en
Palestraat voor onze rekening. Godelieve
en Noëlla deden de Cardijnwijk.

Hier op Zande was er ieder jaar het
hoogtepunt van Zandekermis in juni. Ik
was altijd ingeschakeld om drank te
bestellen. Gerard en ik zijn altijd graag
thuis geweest. Verre reizen waren niet aan ons
besteed.
We
onderhielden
onze tuin en
vooral Gerard zijn
duivensport hield
ons thuis. Hij
speelde met de
duiven, maar zij
soms ook met hem, want nu en dan verloor hij veel
geld (lacht hartelijk). Als kind hield ik ook al van de
duivensport. Als jong meisje stond ik aan het begin
van de Zandestraat langs de sporen te turen naar
de duiven van de oudere mannen: Marcel
Maenhout, Michel Cathoir, Achiel Mortier, Dolf

verhuisden we. We vierden ons 50-jarig jubileum
met een foto om in te
kaderen en volgend
jaar zijn we 60 jaar
samen
als
alles
meezit. De tijd vliegt
toch…

“Mijn naaimachine was nooit
defect en ze was éénhandig.”

In de KAV heb ik me
heel hard geamuseerd, soms samen met Gerard. Ik
ben daar vrij snel in het bestuur gekomen. De
meeste vrouwen waren echtgenotes van uit huis
werkende mannen, die zelf thuis bleven om het
huishouden te beredderen. Ik was een van de
weinige arbeidende vrouwen. Na Simonne Van de
VLAKAF!
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Union, mijn vader… Op zondagnamiddag ging ik na
de lering, de voorbereiding voor de Plechtige
Communie, naar het voetbal op Reibroek op de
weide van Camiel Verhelst en later van Leon
Tollens. Ik heb altijd met Hansbeke en met zijn
verenigingen meegeleefd.

Bij het buitengaan beklaagt Laurène er zich over
dat het grasperk helemaal verdord is. Nog nooit
meegemaakt!

Na regen komt zonneschijn, omgekeerd hopelijk
ook, mijmeren we…

Tegenwoordig hebben we wat minder activiteiten
buitenhuis, nu en dan wel nog een uitstap of een
bezoekje met de auto. Ik ben graag thuis om te
koken − want Gerard eet graag − en om naar
televisie te kijken. Wielerwedstrijden en
voetbalmatchen genieten mijn voorkeur. Televisie
is een aangenaam gezelschap. Soms vraag ik me af:
Wat deden mensen vroeger? Wellicht eerder gaan
slapen of meer babbelen met elkaar in de buurt…
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BRANDWEER OEFENING AAN ‘T KLOOSTER
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TANTE LEENS KOOKPUNT

GEBAK MET NECTARINES EN BLAUWE BESSEN
Werkwijze

Verwarm de oven op 180°C. Vet een springvorm in
met boter.

Ingred

Mix de suiker met de eieren tot ze licht van kleur
worden en voeg er de malse margarine bij, mix
verder.

iënten

200 gr
zelfrijz
ende b
60 gr m
loem
argarin
e
200 gr
suiker
2 eiere
n
240 gr
Grieks
e yogh
3 nect
urt
arines
150 gr
blauw
e bess
en
Bloem
suiker

Doe er de yoghurt bij en meng dit nog een
minuutje. Schep langzaam de bloem onder en giet
het deeg in de springvorm.

Snij de nectarines in partjes en schik ze op het
deeg, strooi er de blauwe bessen over.

Zet 40 min in de oven en controleer met een
prikker of ze gaar is.

Haal de taart uit de oven als ze klaar is, laat
afkoelen en bestrooi met bloemsuiker.
Smakelijk!
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HET ALZIEND OOG

Beschermd monument in beschermd dorpszicht,
maar wel pas achter de futuristische cabine!
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