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Park bij appartementsblok wordt deels toegankelijk voor iedereen

Oude tabaksfabriek maakt tegen
eind 2020 plaats voor 24 luxeflats
WERVIK

Nog een relict van het rijke tabaksverleden van
Wervik dat tegen de
grond gaat: de tabaksfabriek in de Speiestraat
122. In de plaats komt een
luxeappartementencomplex met een openbaar
park. Tegen eind 2020
moet het project Lago di
Como af zijn.
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JOERIE DEWAGENAERE

“Wat nu rest is niet
echt fraai: de
restanten van een
oude fabriek waarvan
een deel al
afgebroken is”
Binnenkort bestaat ook de
tabaksfabriek in de Speiestraat 122 enkel nog in de herinnering van de Wervikaan.
De opschriften Tabak in blad
en Fermentatie & packing
centrum zullen enkel nog te
zien zijn op foto's. Verman
bvba sloopt namelijk het gebouw om er een appartementsblok van 24 luxeflats
neer te zetten.
Nochtans stond de gevel van
het gebouw – een oude negentiende-eeuwse glycerinedistilleerderij en olieslagerij die
in 1951 omgevormd werd tot
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Zo zal de residentie eruitzien.

Park met grote vijver

BEZOEK HET MODELAPPARTEMENT EN GENIET VAN HET UITZICHT !

ONTDEK DIT NIEUWBOUWPROJECT AAN
SPUIKOM TE BREDENE-OOSTENDE

OPENDEUR
ZATERDAG 17 FEB.
14u-16u

ONDERDEEL
NIEUWBOUWPROJECT

verkoopkantoor op de locatie

059 44 10 44
bredene@groepcaenen.be

De verkeerspolitie van de zone
Vlas voerde donderdag snelheidscontroles uit in de Moeskroensesteenweg in Aalbeke en
op de Rijksweg in Lendelede. De
bedoeling was zware snelheidsovertreders uit het verkeer te halen. Op de Rijksweg in Lendelede
mag je zeventig kilometer per
uur rijden. Een vijfde van de 855
gecontroleerde voertuigen reed
te snel: 34 voertuigen, waarvan
vijftien vrachtwagens, werden
tegengehouden en 22 bestuurders betaalden onmiddellijk hun
bekeuring. Eén rijbewijs werd
meteen ingetrokken wegens de
ernst van de overtreding (123 kilometer per uur). In de Moeskroensesteenweg mag je maximum vijftig kilometer per uur
rijden. Van de 633 gecontroleerde voertuigen reed zes procent te
snel. Twaalf voertuigen werden
tegengehouden, alle bestuurders
betaalden onmiddellijk hun bekeuring. Er waren nog andere
verkeersinbreuken met bestuurders die niet handenvrij belden,
geen geldig rijbewijs konden
voorleggen of reden met een vervallen technische keuring. (vkk)
ANZEGEM

De Schietspoele brengt
‘Are you being served’
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Christof Vermeersch van
bouwheer Verman kocht de
vervallen fabriek en beseft dat
er alweer een kenmerkend gebouw verdwijnt, al zal het
toch niet helemaal verloren
gaan. “Er stonden nog heel
wat attributen en zelfs machines, die deels naar het Tabaksmuseum gaan”, zegt de
man. “Wat rest is in feite niet
echt fraai: de restanten van
een oude fabriek waarvan een
deel al afgebroken is.”
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INFO: WWW.BLAUWEPAREL.BE
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tabaksfabriek – in de inventaris van bouwkundig erfgoed.
Tevergeefs, want nu verdwijnt het. “Jammer, maar je
moet altijd de afweging maken tussen wat komt en wat er
staat. Als de eigenaar niks
meer wil of kan investeren,
dan is het beter om er iets
moois van te maken zoals nu
het geval is”, legt burgemeester Youro Casier (SP.A) uit.

De huidige loods wordt binnenkort afgebroken.

Het project met de naam Lago di Como moet nu een kwaliteitsinjectie geven aan Wervik. De 24 appartementen zijn
voor een groot deel zuiders
gelegen en hebben een diep
terras met zicht op een parkje.
“Daarin komt ook een grote
vijver. Het stukje groen dat
aangelegd wordt door landschapsarchitect Lieven Vereecke zal deels toegankelijk
zijn voor iedereen”, verklapt

Vermeersch al.
Het gebouw werd ontworpen
door BAU uit Roeselare. Het
architectenbureau stond ook
in voor het ontwerp van residentie Lago Maggiore aan de
Leiekaai. De afbraak van de
loodsen vindt de komende dagen plaats, daarna start de
bouw snel. “Zo'n complex
bouwen neemt al gauw twee
jaar in beslag, dus we hopen
tegen eind 2020 klaar te zijn.”

De Schietspoele Vichte brengt
vanaf dit weekend Are you being
served?. De Britse televisieserie
was tussen 1972 en 1985 zeer populair op televisie. In de toneelversie mogen de medewerkers
van warenhuis Grace Brothers
met de hele afdeling op vakantie
naar Spanje. Wat aanvankelijk
een rustig reisje zou worden,
draait uit op een ludiek Spaans
avontuur met misverstanden. De
Schietspoele werkt voor dit stuk
opnieuw samen met de regisseur
John Schouppe die de laatste
vijftien jaar al heel wat awards
behaalde voor zijn toneel- en regiekunsten.
INFO
Voorstellingen vandaag zaterdag en op 14, 16 en
17 februari om 20 uur en morgen zondag om 18
uur in CC De Stringe Vichte, Ommersheimplein
5, Anzegem. Meer info bij Rita Depraetere op
056-77.51.91. (pma)

Jonas Wyseur is Jeugdwerker van het Jaar
ZWEVEGEM

De Zwevegemse jeugd heeft
de 25-jarige Jonas Wyseur
verkozen tot Jeugdwerker
van het Jaar. En daar was
de gewezen hoofdleider van
de Zwevegemse Scouts heel
blij mee.
“Ik was al vereerd dat ik door
mijn jeugdvereniging naar voren werd geschoven als kandidaat”, zegt Jonas. “Natuurlijk
hoop je ergens wel dat je zal
winnen, maar de andere genomineerden hebben ook al veel
gedaan voor de jeugd. Ik ben
wel heel trots dat ik uiteindelijk de prijs krijg.”
Jonas, die werkt als werfleider, heeft zich heel zijn jeugd
ingezet voor de Zwevegemse
scouts. Hij was leider en tot
vorig jaar hoofdleider van de
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De eens zo bloeiende tabaksnijverheid die Wervik maakte
tot wat het nu is, catalogeren
we nu al onder de noemer folklore. De tabakstelers sterven
uit, de fabrieken sluiten en de
bakstenen die ooit de geur van
tabak droegen, verdwijnen.

Bestuurder rijdt
vijftig kilometer per uur
te snel

Oud-scoutshoofdleider Jonas
Wyseur is blij met zijn titel.
W

jeugdvereniging waar hij zelf
als zesjarige bij aansloot. Nu is
hij nog actief als vrijwillig districtscommissaris voor de
scoutsverenigingen in de re-

gio. Maar hij mag dan wel officieel gestopt zijn bij de Zwevegemse Scouts, de jeugdvereniging kan nog altijd op hem
rekenen. “Als er klusjes uitgevoerd moeten worden, dan
komt Jonas dat direct oplossen. Of als we een leider te kort
hebben, dan is Jonas de eerste
om in te vallen. Op Jonas kunnen we altijd rekenen”, zegt
scoutsleider Henri Debaere.
Zoals elk jaar voor de verkiezing van Jeugdwerker van het
Jaar kon er op het internet gestemd worden op een van de
genomineerden. Er werden
1.200 stemmen uitgebracht.
De andere genomineerden waren Josse Desauw van de Zwevegemse KSA, Leen Debrie van
de Chiro meisjes Zwevegem en
Felix Verbrugghe van de Chiro
Sint-Denijs. (eva)

