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Gentse taxibedrijven voeren oorlog
Gent. Taxibedrijven pikken elkaars wat kosten worden afgetrokken. In al mijn

klanten af en taxichauffeurs rekenen te veel aan.
----------------------------------------------------------------------------------------

Van onze redacteur
Dieter Herregodts
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinds begin vorig jaar is het aantal taxi’s in
Gent bijna verdubbeld. Reden er toen nog
65 taxi’s rond, dan is het aantal vergunningen ondertussen gestegen naar 108. De
oorzaak daarvan is een nieuw Vlaams taxidecreet. Dat bepaalt dat er in elk Vlaamse
stad per duizend inwoners een taxi mag
rondrijden. In Gent mag het aantal taxi’s
in principe nog stijgen tot 235.
,,Dat is onleefbaar’’, zucht Noëlla Degryse. Zij is al zestien jaar taxichauffeur. ,,Vandaag heb ik negen uur gewerkt. Op het
einde van de dag had ik 59 euro verdiend.
Bruto: van dat bedrag moeten nog heel

R EG I O
Lokeren

,,Wij zitten nog lang niet aan een taxi per
jaren als taxichauffeur heb ik nog nooit zo duizend inwoners, dus kunnen we niet anweinig verdiend als de laatste maanden en ders dan nieuwe taxi’s toelaten. Al zal de
het wordt met de dag erger.’’
markt ook zichzelf reguleren. We moeten
zoeken naar methoden om meer mensen
gebruik te laten maken van de Gentse
TOEGENOMEN AANTAL
taxi’s. Dan moeten we wel de taxisector op
een lijn krijgen.’’
VERGUNNINGEN LEIDT
Dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn.
TOT SPANNINGEN
,,Sommige taxibedrijven houden zich niet
TUSSEN CHAUFFEURS
aan de regels’’, stelt Andy Verbauwhede,
directeur van V-Tax. ,,Hun chauffeurs zijn
Aan het Sint-Pietersstation staan soms met niets in orde waardoor zij voor veel latwintig taxi’s te wachten. ,,Zodra de spits gere prijzen kunnen rijden. Toeristen worvoorbij is, moeten wij soms twee uur aan- den bedrogen. Ik ken chauffeurs die
schuiven voor het weer onze beurt is om 34 euro durven vragen voor een rit die
een klant op te pikken. De stad moet er- normaal maar 8 euro kost. Er zijn taxibemee stoppen vergunningen uit te delen.’’ drijven die afspraken maken met horecaGent kan echter niet aan het taxidecreet uitbaters waardoor onze mensen er niet
onderuit. ,,Natuurlijk zijn wij er om be- meer aan de bak komen. Het zijn die cowkommerd dat iedereen zijn boterham kan boys die de hele sector een slechte naam
verdienen, maar de wet is de wet’’, zegt bezorgen. Volgende week heb ik een afschepen Karin Temmerman (SP.A).
spraak met de sociale inspectie.’’
.

Protocol over Hoedhaarwijk
Oudenaarde/Ronse

Lokeren heeft een protocol opgesteld over de toekomst van de Hoedhaarwijk. Een mix tussen sociale en private huisvesting moet een oplossing bieden voor de problemen in de sociale wijk. Zeker is
dat van de bestaande 181 sociale woningen in de
Haarsnijderslaan en de Strijkersstraat de 40 studio’s worden gesloopt. Over het lot van de overige
141 appartementen bestaat nog onzekerheid. Volgens Piet Van Theemsche van de stad Lokeren
,,krijgen de huidige bewoners krijgen de garantie
dat ze niet op straat zullen terechtkomen’’.
,,Het project heeft twee fasen’’, zegt Van Theemsche. ,,Eerst wordt het gebouw met de veertig studio’s met de grond gelijk gemaakt. Op de plaats
waar nu de studio’s staan, worden dertig nieuwe
sociale woningen gepland. Er komen ook honderd
extra woningen verspreid over de stad.’’ (mks)

Vader in cel voor
doodschudden
van baby
De correctionele rechter heeft
Marc G. (29) uit Ronse veroordeeld tot 18 maanden cel waarvan twaalf met uitstel. De man
schudde zijn zoontje van drie
maanden zo hevig door elkaar
dat het kind stierf aan een hersenbloeding.
De feiten dateren van 12
maart 2003. Omdat de baby

plots stopte met ademen,
schudde de vader zijn zoontje
enkele keren stevig dooreen.
Diezelfde dag brachten de ouders het kind naar het ziekenhuis waar het in een coma geraakte. Vier dagen later stierf
het aan hersenbloedingen.
Uit de autopsie bleek dat het
kind aan het shaken baby-syndroom was gestorven. De man
moet zich psychiatrisch laten
begeleiden. Aan de burgerlijke
partijen, onder wie de vrouw
van de betichte, werd ruim
22.500 euro schadevergoeding
toegekend. (pj)

ONMIDDELLIJK CONTANTE BETALING
VOOR KWALITEITS HORLOGES, JUWELEN, GOUD, DIAMANTEN, SCHILDERIJEN, KUNSTVOORWERPEN, ENZ.
Wij geloven dat niemand meer zal betalen voor uw horloges, juwelen,
antiquiteiten, enz. Kom even langs voor een aanbod
Best Quality Watches uit Londen, die al meer dan 20 jaar de meest vooraanstaande taxateur en
aankoper in contacten is van kwaliteits horloges, juwelen, diamanten, goud en zilver.

BRUGGE: SLECHTS 2 DAGEN – Maandag 20 nov,

Dinsdag 21 nov (10 uur – 18 uur)
Crowne Plaza Hotel, Burg 10, 8000 Brugge Tel: 050 44 68 44

GENT: SLECHTS 2 DAGEN – Woensdag 22 nov,

Donderdag 23 nov (10 uur – 18 uur)
Hotel Harmony, Kraanlei 37, B-9000 Gent Tel: 093 24 26 80

KNOKKE-HEIST: SLECHTS 1 DAGEN – Vrijdag 24 nov (10 uur – 18 uur)
Hotel La Réserve, Elisabethlaan 160, 8300 Knokke-Heist Tel: 050 61 06 06

WIJ ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR HORLOGES VAN DE VOLGENDE MERKEN
ROLEX • PATEK PHILIPPE • CARTIER • VACHERON • OMEGA • BREITLING • JAEGER le COULTRE • LONGINES • ULYSEES NARDIN • PIAGET
LANGE & S • HEUER • IWC • MOVADO UNIVERSAL • GUBELIN • EBERHARD • AUDEMARS • BVLGARI • BLANCPAIN • ALLE GOUDEN ZAKHORLOGES

ROLEX
Alle Rolex Oyster van 1960 tot
modern Daytona, Submariners,
GMT, Explorers I & II,
Cosmograph, Milgauss,
Seadwellers. tot 7000f+

MIN
1000f

MIN
500f

Patek Philippe 7500f+ voor
dit grote Patek Nautilus

MIN
3000f

GEVRAAGD:
zakhorloges
van hoge
kwaliteit

MIN
400f

Alle
Jaeger le Coultre

MIN
2000f

MIN
250f

GEVRAAGD:
Alle Omega – Speedmaster,
Seamaster, etc… Min 50f – max 5000f+

GEVRAAGD: ALLE ANTIEKE EN MODERNE JUWELEN
– GOUD, DIAMANTEN, OUD GOUD, ENZ
Gevraagd: gesigneerde stukken Diamanten. Alle juwelen

Alle Cartier –
Tank, Santos, etc…

Alle Breitling – Navtimer,
Chronomat, etc…

NIEUWE HOGE GOUDPRIJZEN!
Uw oude, kapotte en ongewenste sieraden kunnen meer waard zijn dan u denkt.
De prijs van goud is op zijn hoogst sinds 20 jaar, wij kopen nu: kapotte gouden
kettingen, kapotte gouden hangers, kapotte gouden armbanden, alle gouden
munten, dentaal goud en incomplete oorbellen voor de hoogste prijs ooit!

U hoeft ons niet te bellen – een afspraak maken is niet
nodig, kom gewoon langs. Met uw specifieke vragen
kunt u terecht op 0044 7790 881 8890.

BEST QUALITY WATCHES
Wij zijn dringend op zoek naar antieke en moderne kwaliteitsjuwelen…
diamanten, parels, edelstenen. Gesigneerde stukken zijn onze
specialiteit – niemand betaalt meer voor uw ongewenste juwelen.

Watch & Jewellery Specialists – Since 1985
1 Furzehill Parade, Shenley Road, Borehamwood, Herts WD6 1DX, England
Tel: 0044 20 8953 4575 Fax: 0044 20 8905 2838
24 hr hotline 0044 7790 881 8890
email: bqwatches@aol.com www.best-quality-watches.co.uk

Leemontginning bedreigt
landbouwkouter
Denderleeuw. Het

Vlaams Gewest wil het
leemontginningsgebied van
de Vlamoven uitbreiden.
De open landbouwkouter, het
landschappelijk waardevol agrarisch gebied tussen Iddergem en
Welle en een belangrijke recreatieve trekpleister in Denderleeuw, dreigt onherstelbaar te
worden verminkt. Dat zegt het
gemeentebestuur van Denderleeuw. Het Vlaams Gewest wil
een gebied van zo’n 50 hectare
afgraven tot een diepte van 10,5
meter. Wat nu nog het hoogst
gelegen punt van Denderleeuw
is, dreigt een gigantische krater
midden in de kouter te worden.
De werkzaamheden behelzen
een volume dat overeenkomt
met zo’n vijfduizend woonhuizen, op een oppervlakte van zo’n
honderd voetbalvelden.
,,De afgraving zal een onherstelbaar litteken in de kouter nalaten’’, vindt het gemeentebestuur. ,,De leemontginning bestaat nu al, over een oppervlakte
van 20 hectare, maar het Vlaams

Gewest wil de ontginning met
30 hectare uitbreiden. Dat betekent het verlies van een van de
laatste rustige wandel- en fietsgebieden in de streek en de
doodsteek voor de Denderleeuwse landbouwbedrijven.
Om dat alles te ontginnen, zijn
165 transporten per werkdag
over een periode van 25 jaar nodig. De verkeerschaos in Denderleeuw zal immens zijn.’’
Het gezin van Raf Bombeek is
alvast boos. Raf Bombeek is
voorzitter van de Landbouwraad en lid van de Gecoro. Bombeek is dierenarts, zijn echtgenote baat een landbouwbedrijf uit.
Aan het bedrijf wordt sinds kort
hoevetoerisme gekoppeld. ,,We
maakten ernstig werk van een
structuurplan. Bescherming van
de open ruimte was cruciaal in
dat plan. Nu wordt dat structuurplan met één pennentrek
weggeveegd’’, zucht Bombeek.
,,Het zijn ook de meest vruchtbare gronden die de landbouwers worden ontnomen. De
leefbaarheid van de landbouwsector wordt opgeofferd aan de
economische belangen van de
steenbakkerijsector.’’ (pdc)

