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Oostkust

Bezoekers van natuurpark ’t
Zwin in Knokke-Heist konden
afgelopen weekend uitzonder-
lijk de ooievaarsnesten bekij-
ken. Zwingidsen gaven in en
rond de belevingshutten uitleg
over ooievaars, zoals hun maxi-
mum leeftijd, de reden waarom

ze op één poot staan en waarom
sommige dieren wegtrekken en
andere hier blijven. Momenteel
zijn er dertien nesten op de
nestpalen in het park waarop
ooievaars hun plek hebben in-
genomen. 
In de panoramatoren van het

bezoekerscentrum krijg je een
uitstekend beeld van die nest-
palen. 
«Vanop de ooievaarstoren kon
de bezoeker dichtbij de ooie -
vaars en hun nesten komen,
zonder ze te storen», zegt gede-
puteerde Guido Decorte. (BHT)

KNOKKE

In ’t Zwin zijn momenteel heel wat ooievaarsnesten ingenomen. Foto Proot

Bezoekers Zwin kijken in ooievaarsnesten

SINT-MICHIELS
Geparkeerde auto
brandt uit
In de Vijverhoflaan in Sint-Michiels
is zaterdag rond 15 uur een auto
uitgebrand op de oprit van een wo-
ning. De brand ontstond aan de
motor en breidde snel uit. Door de
hitte sprong het raam van de wo-
ning stuk en vatte ook een gordijn
vuur. De brandweer kon erger voor-
komen, maar de monovolume is
wel compleet vernield.
Tijdens de bluswerken was de Vij-
verhoflaan afgesloten. De bussen
van De Lijn liepen daarbij een kleine
vertraging op. (BBO)

ZEEBRUGGE
Inbraak in vijf auto’s
In de buurt van de Kustlaan en de
Zweedse Kaai in Zeebrugge werd
vrijdagnacht ingebroken in vijf wa-
gens. Verschillende inwoners stel-
den zaterdagmorgen vast dat ra-
men ingeslagen waren en verschil-
lende spullen gestolen waren. De
scheepvaartpolitie deed de vast-
stellingen. (BBO)

SINT-ANDRIES
Politie legt bomenkap
Les Acacias stil
De Brugse politie heeft zaterdag de
bomenkap op domein Les Acacias
in Sint-Andries laten stilleggen. De
bouwheer kon geen kapvergunning
voorleggen. Op het kasteeldomein
zijn 47 serviceflats gepland, maar
er lopen procedures om dat te ver-
hinderen. Buurtbewoners die de
kap van de bomen opmerkten, ver-
wittigden de politie. (BBO/BHT)

TORHOUT
Dronkenman in de cel
De politie heeft vrijdag rond 16 uur
een 18-jarige man opgepakt aan
het station van Torhout. S.S. was
dronken en niet voor rede vatbaar.
De man mocht in de cel zijn roes uit-
slapen. Hij kreeg een pv voor open-
bare dronkenschap. (BBO)

In de Jan Britostraat in Sint-An-
dries is gisteren rond 10.30 uur
een Mini Cooper in vlammen op-
gegaan.
De bestuurster had haar wagen
op de parking van een bakkerij
gezet en ging brood halen. Toen
ze terug kwam, stond haar auto in
lichterlaaie. Ook een haag naast
de auto begon te branden. De
brandweer was snel ter plaatse en
kon het vuur blussen, maar de
kleine auto was toen al lang ver-
loren. 
Vermoedelijk is het vuur ont-
staan na kortsluiting aan de mo-
tor. De Jan Britostraat bleef een
tijdje afgesloten. (BBO)

SINT-ANDRIES

De brandweer kwam de Mini Cooper en de haag blussen. Foto JVM

Mini Cooper gaat in vlammen op

«De regering houdt geen rekening met
de bewoners», vult Marc Vande Pitte
aan. «Deze beslissing is eigenlijk onbe-
grijpelijk en zal Zeebrugge helemaal

versmachten. Om nog maar te zwijgen
van mogelijke problemen aan huizen
bij de grootschalige werken.»
Johan Mistiaen van actiegroep Leefbaar
Zeebrugge snapt er niks van. «Een van
de grote problemen is dat door de uit-
bouw van de haven het dorp uiteenge-
vallen is in vier woonbuurten. Het ha-
venverkeer snijdt die wijken af. De keu-
ze voor de Visartsluis bedreigt ook 35
woningen. Alternatieven, zoals de optie
van het Verbindingsdok, waren beter
voor de leefbaarheid van Zeebrugge.»
Veel buurtbewoners denken dat grote
bedrijven in de haven fel gelobbyd heb-

ben voor de keuze-Visart. Volgens Hen-
drik Vermeulen, voorzitter van Unizo
Brugge en zaakvoerder van een bedrijf
in de haven, is het wel positief dat het
vrachtverkeer uit het centrum wordt
gehaald met een tunnel. «Maar we be-
treuren dat de overheid te weinig heeft
gewerkt aan een draagvlak voor de Vis-
artsite. Het gevolg is nu dat een aantal
kmo’s, zelfstandige ondernemers en in-
woners rond de jachthaven, de stations-
wijk en de vismijncluster zich zorgen
maken over hoe het verder moet.»
De werken zouden in 2022 kunnen star-
ten en zouden minstens zes jaar duren.

ACTIEVOERDERS BEZETTEN VISARTSLUIS EN HANGEN ZWARTE VLAGGEN

«Hier is tweede Doel in de maak»

Ongetwijfeld hadden de actievoerders
op nog meer steun gerekend zaterdag,
maar de koude temperaturen en snij-
dende wind hielden veel mensen thuis.
Veel van die buurtbewoners hadden na-
melijk ook vorige week al hun ongenoe-
gen geuit tijdens een vergadering van
de Vlaamse overheid over het voor-
keursbesluit om een nieuwe zeesluis te
bouwen op de locatie van de huidige
Visartsluis. 
Zo’n nieuwe sluis is nodig om de haven
van Zeebrugge beter richting hinter-
land te ontsluiten. Nu varen grote sche-
pen door de Vandammesluis, maar die
heeft ook af en toe nood aan onderhoud.
Geen schepen betekent ook geen in-
komsten voor de haven. «Maar de loca-
tie-Visart is een foute beslissing», vindt
buurtbewoner Johan Michels. «In plaats
van Zeebrugge te reanimeren, zoals de
stad eind vorig jaar nog aankondigde,
wordt ons dorp doodgeknepen met
deze beslissing. Hier is een tweede Doel
in de maak», verwijst Michels naar de
teloorgang van het dorp aan de Schelde.

Het protest tegen de be-
slissing van de Vlaamse
regering om een nieuwe
Visartsluis te bouwen in
Zeebrugge, stuit op veel
onbegrip in de buurt.
Dertig actievoerders
hebben zaterdag een
half uur de sluis bezet.
Er hangen ook al zwarte
vlaggen uit.

BART HUYSENTRUYT

ZEEBRUGGE

In plaats van Zeebrugge 
te reanimeren, wordt 
ons dorp doodgeknepen
met deze beslissing

BUURTBEWONER JOHAN MICHELS

De actievoerders hebben zaterdag, gewapend met spandoeken, een half uur de Visartsluis bezet. Foto Proot

TORHOUT

In Torhout is vrijdagnacht W.V.
(53) om het leven gekomen na
een val met de fiets. De Torhout-
enaar, vader van twee kinderen,
kwam van een quiz en was op
weg naar huis. Het slachtoffer
werd pas uren na de val gevon-
den. Alle hulp kwam echter te
laat.

Een voorbijganger trof vrijdag-
nacht rond 4.30 uur de gevallen
fietser aan speelplein De Waran-
de in de Aartrijkestraat aan. W.V.
was op weg naar huis na een quiz
in parochiezaal De Biekorf in de

Steenveldstraat en was daar rond
1 uur vertrokken. De fietser was
achter een haagje gevallen en
bleef vermoedelijk daardoor
daarom zo lang uit het zicht. De
voorbijganger verwittigde de
hulpdiensten, maar ter plaatse
konden de artsen en ambulan-
ciers enkel nog het overlijden van
W.V. vaststellen.

Doodsoorzaak
De brandweer plaatste een tent
over het lichaam en de begrafe-
nisondernemer kwam ter plaat-
se. «Er waren geen onmiddellijke

sporen van een aanrijding op te
merken. De man is om een onge-
kende reden ten val gekomen»,
zegt Annemie Wittesaele van de
lokale politie Kouter. 
Er is een wetsdokter aangesteld
die het lichaam zal onderzoeken
om de doodsoorzaak te achterha-
len.
W.V. laat een vrouw, twee kinde-
ren, zijn ouders en een broer na.
De familie is in diepe rouw. De zus
van W.V. stierf twee jaar geleden
aan een ziekte, wat het verlies
voor de familie des te groter
maakt. (BBO)

Fietser sterft na val onderweg naar huis

BLANKENBERGE
Een koppel van 16 en 17 jaar zat
zaterdagavond een uur vast in
het kantoor van bpost in Blan-
kenberge, op de hoek van de
Steenstraat met de Jules De
Troozlaan. 
De deuren gingen rond 23 uur

automatisch op slot, terwijl N.A.
en S.B. nog binnen waren. De
knop die mensen na 23 uur naar
buiten moet laten, bleek defect
en het koppel kon niet meteen
iemand bereiken. De politie
wilde de brandweer bellen om

de deur te openen, maar dan
kwam toch een bewakings-
agent met de sleutel opdagen.
Het koppel vertrok een uur later
dan gepland en behoorlijk aan-
gedaan naar hun geplande
feestje. (BBO)

Koppel uur vast in postkantoor


