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WEST-VLAANDEREN

DOOR LIEVEN VANCOILLIE

Het bestaande netwerk van auto-
snelwegen en gewestwegen, waar
een kilometerheffing voor zware
vrachtwagens geldt, werd vanaf 1
januari met zes gewestwegen uit-
gebreid. 

VERKEERSANALYSE

Die nieuwe maatregel komt nadat
uit een grondige verkeersanalyse
op 451 meetpunten is gebleken
dat er op ongeveer 70 tracés in
Vlaanderen sprake is van een sig-
nificante stijging van het vracht-
verkeer. Vlaams minister van Mo-
biliteit Ben Weyts (N-VA) besliste
daarop eind oktober om het tol-

netwerk met zes gewestwegen uit
te breiden om het ontwijkingsge-
drag tegen te gaan.
Het gaat bij ons om drie gewest-
wegen die deels of volledig op het
grondgebied van de provincie lig-
gen. 1. De N43 tussen de R8
(Kortrijk) en de R4 (Gent), dwar-
send door Kortrijk, Harelbeke,
Sint-Eloois-Vijve (Waregem),
Deinze, Sint-Denijs-Westrem en
Gent. 2. De N35 tussen Deinze en
de N37 (Ruiseleedsesteenweg
Tielt). 3. De N35 tussen de N37
(Pittem) en de N333 (Koksijde),
over Pittem, Lichtervelde, Korte-
mark, Diksmuide en Oostduin-
kerke. In de komende weken en
maanden moet blijken of hiermee

dat ontwijkingsgedrag wordt te-
gengegaan. “Als je sluipverkeer
van een gewestweg wil weghalen,
mag je geen aanleiding geven tot
het verschuiven van dat sluipver-
keer naar het onderliggende we-
gennet, bijvoorbeeld de Dorps-
straat en de Schoolstraat”, liet mi-
nister Ben Weyts eerder opteke-
nen. Tegen de zomer van 2018
wordt bekeken hoe op andere (ge-
west)wegen het drukke verkeer
kan worden ingeperkt, wat de
leefbaarheid in heel wat dorpsker-
nen zou moeten verhogen.

ONTWIJKINGSGEDRAG

In de regio Tielt kent men alles
van de problematiek. Door dat

ontwijkingsgedrag en sluipver-
keer, maar ook door verkeerstech-
nische maatregelen (zoals de her-
inrichting van de Ringlaan), zit
het wegennet vooral in de och-
tend- en avondspits potdicht.
Slecht nieuws voor wie in de
buurt woont, maar uiteraard ook
voor de gebruikers. Zoals trans-
porteurs uit de regio, die nu ook
een extra tolheffing moeten beta-
len.
Transdeco uit de Pittemsesteen-
weg in Tielt werd opgericht in
1969 door vader De Meulemeester
en zijn vrouw Lisette De Koker
met de bedoeling de al bestaande
groothandel van meststoffen en

veevoeders uit te breiden. “In
1985 kwam de afdeling verhuur
erbij”, zegt zoon Bart, die eind
1989 de afdeling verhuur op de
schouders nam en die samen met
Joke Verweirder verder uitbouw-
de. Ruim twintig jaar geleden
ging Lisette De Koker met pensi-
oen. Transdeco heeft naast de ves-
tiging in Tielt ook bijhuizen in
Sint-Denijs-Westrem, Aalter, Roe-
selare, Loppem, Maldegem en
Sint-Kruis Brugge. Er lopen in to-
taal 120 Transdeco-voertuigen in
binnen- en buitenland. “We heb-
ben 15 chauffeurs en vier bedien-
den in dienst”, zegt Joke Verweir-
der.

Meer tolwegen
om sluipverkeer
te ontmoedigen
Het is voor de leefbaarheid in de ruime regio Tielt goed nieuws, maar voor trans-
porteurs dan weer een streep door de rekening: op de N35 tussen Deinze en
Tielt, de N35 tussen Pittem en Koksijde én de N43 tussen Kortrijk en Gent is nu
ook een kilometerheffing voor zware vrachtwagens van kracht. De maatregel komt
er nadat uit tellingen bleek dat op die gewestwegen het vrachtverkeer beduidend
is gestegen. Joke Verweirder van het vrachtwagen- en verhuurbedrijf Transdeco
uit Tielt ziet het met lede ogen aan. “Onze sector krijgt het al zwaar te verduren.”

Joke Verweirder en Bart De Meulemeester : “De tolheffing komt erop neer dat de 

WONEN&WERKEN
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12 voetbalclubs die kwetsbare mensen opnemen in de ploegsfeer of

die sensibiliseren rond positieve waarden en veilig gedrag krijgen een

financiële steun tussen 1.500 en 5.000 euro van het Fonds Jo Vanhec-

ke. Het gaat om zeven initiatieven in Vlaanderen en vijf in Wallonië.

Het Fonds Jo Vanhecke, beheerd door de Koning Boudewijnstichting,

steunt projecten die de sociale cohesie via het voetbal versterken en

de veiligheid verhogen. Zo worden in Hasselt of Ieper acties opgezet

rond fair play en sociale waarden, bereiden thuislozen en vluchtelin-

gen zich in Mechelen of Bierbeek voor op competitiewedstrijden, en is

in Antwerpen een videofilm in de maak om voetbalouders aan te zet-

ten tot positief gedrag.

Twee West-Vlaamse ploegen vallen in de prijzen. KVK Westhoek ont-

vangt 2.000 euro voor het project ‘Preventie door het promoten van

sociale waarden en het organiseren van positieve sfeeracties’. Als

sportclub willen zij bijdragen tot het promoten van sociale waarden en

acties organiseren om prestatiedruk, pesterijen en alcohol- en drugs-

verslaving bij jonge sporters te voorkomen.

Club Brugge KV vzw ontvangt 5.000 euro voor het project Buitenspel

@ Club Brugge. Met die actie willen zij voorkomen dat supporters die

‘buiten zichzelf zijn door drugs of alcohol’ de veiligheid van zichzelf en

andere voetbalfans in gevaar brengen.

SOCIAAL

Fonds Jo Vanhecke steunt
projecten van 12 voetbalclubs

Regisseur Kristof Hoornaert (37) is op het 22ste

Capri-Hollywood-filmfestival in Italië bekroond als

doorbraak-regisseur voor Resurrection, zijn eerste

langspeelfilm. Resurrection ging in première op het

festival van Gent en was ook al te zien op filmfesti-

vals in Talinn (Estland) en in Rotterdam. Volgende

week komt de film bij ons in de zalen.

Resurrection vertelt het verhaal van een oude klui-

zenaar, gespeeld door Johan Leysen, die in een

bos een halfnaakte jongeman vindt, en hem mee-

neemt naar zijn hut. De jongeling, rol van Gilles De

Schrijver, praat niet, toch ontstaat er begrip tussen

de twee mannen. Tot de politie aanklopt. De jonge

kerel heeft een moord gepleegd. 

Kristof Hoornaert groeide op in Gits en woont in

Oostende. Hij debuteerde met de kortfilms Kaïn en

The Fall en Empire. De regisseur werkt momenteel

aan zijn tweede langspeelfilm, Requiem. 

Twee jaar geleden won Matthias Schoenaerts op

het festival van Capri de prijs voor meest belovende

acteur. Wie weet betekent deze bekroning ook voor

Hoornaert een doorbraak.

OPGEMERKT

Kristof Hoornaert
bekroond in Italië

(Foto Tine Desodt)




