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ROESELARE
Discussie eindigt 
in vechtpartij op
klaarlichte dag
Een discussie over een gevallen
bromfiets eindigde op 22 augus-
tus 2020 op klaarlichte dag in
het Roeselaarse centrum in een
minutenlange vechtpartij. Vier
verdachten uit Harelbeke moes-
ten zich maandag voor de recht-
bank in Kortrijk verantwoorden
voor de slagen die ze aan de ei-
genaar van de bromfiets uit-
deelden.

Op 22 augustus 2020 brachten
Dumitrel I. (36) en zijn vriendin
Charlotte W. (29) uit Harelbeke
een bezoekje aan de grootmoeder
van de vrouw in de Henri Horrie-
straat in Roeselare. Twee landge-
noten van Dumitrel uit Harelbeke
vergezelden hen en deden tijdens
het familiebezoekje een terrasje.
Op de terugweg liep of duwde Du-
mitrel I. voor Bistro Henri een
bromfiets van een buurman om-
ver. Dat gebeurde nadat hij in be-
schonken toestand de bistro was
binnengestapt om alcohol te vra-
gen en hem dat geweigerd werd.
De eigenaar van de bromfiets
wou verhaal halen bij het viertal,
maar kreeg het minutenlang aan
de stok met hen. Op de rechtbank
werden videobeelden van de fei-
ten getoond. Volgens de openba-
re aanklager liet vooral Dumitrel I.
zich niet onbetuigd en moest hij
zelfs tegengehouden worden om
niet nog meer slagen en stampen
uit te delen. Hij vorderde voor het
viertal nochtans dezelfde straf:
zes maanden celstraf en 600 euro
boete. Volgens Dumitrel I. en Flo-
rin A. (48) uit Harelbeke kregen ze
eerst zelf een slag van het slacht-
offer. Vonnis op 8 maart. (LSI)

MEULEBEKE
Ruzie tussen koppel
escaleert: vrouw
verblijft in vluchthuis
Er hangt een 37-jarige man uit
Meulebeke een celstraf van tien
maanden en een boete boven
het hoofd voor partnergeweld.
Hij gaf zijn echtgenote een
vuistslag, een schop en kneep
haar keel drie keer dicht.

Op 18 januari kregen B.S. en zijn
echtgenote het flink aan de stok
met elkaar. De man had haar ver-
teld dat hij vanuit Afrika een tele-
foontje had gekregen dat hij daar
iemand zwanger had gemaakt.
De vrouw ontstak in een woede,
waarop B.S. haar sloeg en schop-
te. De vrouw liep daarbij een ge-
broken neus op. De man kreeg een
contactverbod van een maand
opgelegd. Hij mocht hun woning
niet meer binnen, ook al was zijn
echtgenote naar een vluchthuis
vertrokken. Hij kreeg de voorbije
maand onderdak bij een vriend,
verbleef enkele nachten in een ho-
tel en in zijn wagen. Hij bekende
zijn echtgenote in een reactie ge-
slagen te hebben, maar ontkende
dat hij haar zou gewurgd of met
de dood zou bedreigd hebben. Hij
startte ondertussen de procedure
tot echtscheiding. Hij vroeg de
rechter een werkstraf of een voor-
waardelijke straf. (LSI)

RUMBEKE
Dagje
verkeershinder 
door uitbreiding 
De Verrekijker
De Rumbeeksesteenweg zal op
donderdag 25 februari, ter hoog-
te van huisnummer 470, enkele
uren worden afgesloten voor de
uitbreiding van vrije basisschool
De Verrekijker. In de school wordt
momenteel werk gemaakt van
een nieuwe turn- en eetzaal. De
werken starten na 9 uur en zijn te-
gen 15.30 uur afgerond. Er zal
steeds een veilige doorgang zijn
voor voetgangers en fietsers. Het
autoverkeer zal moeten omrijden
via de Louis Leynstraat en de
Hoogstraat. (CDR)

IZEGEM
Voorwaardelijke celstraf 
na belaging stadsdiensthoofden 
Een 51-jarige ex-werknemer van de groendienst in
Izegem is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot
een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden en een
boete van 400 euro voor belaging van de diensthoof-
den van de technische dienst en dienst Stadsontwik-
keling.

Eind 2016 en begin 2017 kreeg L.M. twee keer een tij-
delijk contract als arbeider bij de stad Izegem. Na zijn
ontslag slingerde hij een resem verwijten op Face-
book. Daarin stond te lezen dat het diensthoofd en de
stad corrupt waren. Vooral het diensthoofd van de
technische dienst moest het ontgelden. «Het is te ho-
pen dat je doodgaat, strontzak», klonk het onder meer.
De man kreeg ook wekelijks enkele sms’en met bele-
digende inhoud. «Hij was erg gefrustreerd na zijn ont-
slag», aldus de advocaat van L.M. «Tijdens zijn examen
stelde hij vast dat sommige deelnemers hun gsm bo-
venhaalden. Hij meldde dat maar nadien bleek hij ge-
buisd voor zijn mondeling examen omdat hij ‘te zelf-
verzekerd’ was.» Hij vroeg er zonder straf van af te
kunnen komen maar daar ging de rechter niet op in.
Hij gaf hem een (eerder principiële) bestraffing: 2
maanden voorwaardelijke celstraf en een boete van
400 euro. De twee diensthoofden kregen 250 tot 400
euro schadevergoeding toegekend. (LSI)

Amper een week nadat het park
Zoeber in Hooglede voor het pu-
bliek is geopend, is maandag-
avond het materiaalhok van de
speelpleinwerking op het do-
mein afgebrand. Alles wijst op
brandstichting.

Rond 19.30 uur maandagavond
werd plots een felle, oranje gloed
op het domein opgemerkt. Het
materiaalhok van de speelplein-
werking bleek in lichterlaaie te
staan. De brandweer van de zone
Midwest snelde ter plaatse en

had het vuur snel onder controle.
Maar de houten constructie van
het materiaalhok en de inhoud
gingen volledig in de vlammen
op. «Jammer voor waardevol ma-
teriaal zoals autobanden, sjorpa-
len en go-carts voor de speel-
pleinwerking», aldus jeugdwer-
ker Arne Vangheluwe. «Het deed
niet alleen dienst tijdens de
jeugdwerking maar ook bij de de-
corbouw rond thema’s. De ko-
mende dagen zullen we puin
moeten ruimen en met de stuur-
groep evalueren wat er moet ge-
beuren.» Het vermoeden is groot
dat de bergruimte opzettelijk in
brand is gestoken. Elektriciteit is
er immers niet aanwezig waar-
door kortsluiting is uitgesloten.
«We stelden de voorbije week al
vast dat de bergruimte was open-
gebroken», zucht Arne. «Daarom
zorgden we het voorbije weekend
nog voor extra sloten.» Een serre
van een buurman liep door de
brand ook wat hitteschade op. 

(LSI/SVR)

HOOGLEDE

Van de bergruimte en de inhoud op domein Zoeber bleef 
enkel verbrand materiaal over. Foto LSI

Materiaalhok speelplein Zoeber uitgebrand,
amper week na opening park voor publiek

RUMBEKE

Over de circulatie in Rumbeke is de
voorbije jaren al heel wat gezegd. Denk
maar aan de discussie over de autosluis
in de Maria’s Lindestraat. In 2019 werd
een participatietraject opgestart dat
moet leiden tot een nieuw circulatie-
plan voor de Roeselaarse deelgemeente.
Door de coronacrisis liep dit wat vertra-
ging op, maar maandag gaf studiebu-
reau Vectris dat aantreedt als circulatie-
manager een eerste inkijk. «In eerste in-
stantie zaten we samen met burgerpa-
nels, zo’n 80 enthousiaste Rumbeke-
naars die zich vrijwillig aandienden, om
alle knelpunten in kaart te brengen, zo-
wel voor de auto’s, de voetgangers als
de fietsers», vertelt Geert Vercruysse
van Vectris. «Daaruit bleek dat de kruis-
punten aan de Vijfwegen en ‘t Kapoen-
tje te chaotisch en complex zijn, de aan-
sluiting van de Zeger Malfaitstraat op de
Mandellaan voor problemen zorgt, het
centrum een echte trechter is waar ve-
len zich onveilig voelen, de oversteek
van de Oekensestraat aan de Maria’s
Lindestraat onveilig is, er een aantal
sluipruimtes zijn en er veilige fietsvoor-
zieningen ontbreken. Daarnaast vroe-
gen we aan de burgers ook naar moge-
lijke oplossingen voor de knelpunten.»

Geen structurele problemen
Naast het participatieve luik voerde stu-
diebureau Vectris ook een verkeerson-
derzoek. «Op basis daarvan stellen we
vast dat het qua verkeersintensiteit wel
meevalt», aldus Vercruysse. «De ver-
keersleefbaarheid is quasi overal vol-
doende, uitgezonderd rond het Kerk-
plein. We stellen ook vast dat er geen
structureel probleem is van sluipver-
keer in Rumbeke, ook niet in de omge-
ving van de Kaaster- en de Maria’s Lin-
destraat. Verder zien we in de metingen
ook dat de belangrijkste invalswegen
nog een ruime marge hebben en dat het
aandeel vrachtverkeer heel beperkt is.»

DANKZIJ RUIMERE ZONE 30 EN OVERZICHTELIJKER MAKEN VAN KRUISPUNTEN

De verkeersleefbaar-
heid in Rumbeke is
goed, maar kan beter.
Daarom brachten bur-
gerpanels een reeks mo-
gelijke oplossingen voor
knelpunten naar voor.
Studiebureau Vectris
formuleerde op zijn
beurt voorstellen om de
circulatie vlotter en vei-
liger te maken. «Pas als
er een draagvlak is,
gaan we op de voorstel-
len in», stelt mobiliteits-
schepen Griet Coppé
(CD&V) gerust.

CHARLOTTE DEGEZELLE

Heel wat kruispunten zijn
onoverzichtelijk, doordat
veel fietsers en auto’s er
elkaar kruisen. Deze willen
we ‘leesbaarder’ maken om
de veiligheid te verhogen

GRIET COPPÉ
SCHEPEN VAN MOBILITEIT

Hoewel Rumbeke op het vlak van ver-
keer best leefbaar is, is er wel ruimte
voor verbetering. «Heel wat kruispun-
ten zijn onoverzichtelijk door alle af-
slaande en dwarsende bewegingen
van fietsers en gemotoriseerd verkeer.
Met enkele maatregelen om een aan-
tal knooppunten een stuk leesbaarder
te maken kunnen we de veiligheid ver-
hogen», zegt mobiliteitsschepen Griet
Coppé.
En vandaag liggen er al heel wat voor-
stellen op tafel. Over een aantal is er
zelfs al eensgezindheid binnen het
burgerpanel. «Zo wordt het voorstel
voor het invoeren van beperkt één-
richtingsverkeer in de Koestraat tus-
sen de Pastoor Slossestraat en de
Hoogstraat door een grote groep ge-
dragen. Ook het verhogen van het
kruispunt Oekensestraat – Maria’s-
Lindestraat – Wervikhovestraat en het
voorzien van middengeleiders in de
Oekensestraat kon op heel wat bijval

Eén van de voorstellen is om het kruispunt van de Blinde Rodenbachstraat en de Groene Herderstraat 
ten voordele van de zwakke weggebruikers. Foto RV

Voor de Koestraat wordt gedacht aan éénrichtingsverkeer tussen de Pas-
toor Slosse- en de Hoogstraat en een herinrichting als woonerf. Foto RV

rekenen. Een aantal andere voorstellen
vraagt nog wat verder onderzoek», zegt
schepen Coppé. Zo blijkt het fietspad
langs de Guido Gezellelaan verzadigd
en wordt er aan gedacht om het fietspad
om te vormen tot voetpad en de Guido
Gezellelaan zelf tot fietsstraat. Een an-
der voorstel is het voorzien van één of
twee fietspaden langs de Oekense-
straat, de Koestraat tussen de Pastoor
Slosse- en de Hoogstraat in te richten
als woonerf, de Vijfwegenstraat om te
vormen tot éénrichtingsstraat met een
fietspad, beveiligde kruispunten en
meer groen en op het kruispunt van de
Blinde Rodenbachstraat en de Groene
Herderstraat meer ruimte te geven aan

de zwakke weggebruikers en groen en
er zo de snelheid naar beneden te halen
en het verblijfskarakter te verhogen. 

Bevolking informeren
Maar ook een groene verbinding over
de Rijksweg tussen het Sterrebos en het
Bergmolenbos, een tunnel onder de
spoorweg in de Zeger Malfaitstraat en
een fietserstunnel onder de Rijksweg
ter hoogte van de Koestraat staan op het
lijstje. Schepen Griet Coppé benadrukt
dat nog niets definitief is. «Dit zijn
slechts voorstellen. Sowieso zullen we
eerst de ruime Rumbeekse bevolking
informeren en bevragen over het voor-
keursscenario.»

Rumbeke doorkruisen 
wordt veiliger en makkelijker


