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Beste Biestenaar

Er gaat bijna geen dag voorbij dat je ‘s morgens niet op de radio hoort: “Van-
daag is het de Dag van…”.  Dit voorwoord werd geschreven op de Internatio-
nale dag van de Vermiste en ontvoerde VN-medewerkers én de Internationale
Slaven(ruil)herdenkingsdag.  

Als je een nieuwe Dag van... in het leven wil roepen, doe dit dan niet op einde
van de winter of het begin van de lente, want die dagen zijn al overbelast.  Op
20 maart drummen de Internationale dagen voor hun plekje: de Astrologie, de
Francofonie, de Mondverzorging, de Mus en het Geluk en de Wereld Verteldag.
De dag erna, bij het ontluiken van de lente, is het al geen haar beter.  De In-
ternationale dag tegen Racisme en Discriminatie krijgt er concurrentie van de
Dag van de Alleenstaande moeder en het Bos, Nowrusdag, de Wereld Down-
Syndroomdag en de Poëziedag.

Wie een extra feestdag wil in april, hier alvast enkele ideeën: Tafeltennisdag
(vrijdag  6  april),  Dag  voor  Monumenten  en  Archeologische  vindplaatsen
(woensdag 18 april), Dag van de Pinguïn (woensdag 25 april) en Dag van de
Lach (zondag 29 april).  Maar vergeet vooral niet de maandelijkse Dag van de
verschijning van ‘t Biesteneirke (donderdag 26 april).

Een fijne dag gewenst !

Veel leesplezier !

Rik Verhaeghe
hoofdredacteur

Colofon
’t Biesteneirke is een niet-commercieel maandelijks magazine dat gratis verspreid wordt op 1 040 exemplaren voor en door
de bewoners van de wijk Biest in Waregem.  Tevens worden meer dan 300 exemplaren digitaal verstuurd. De volledige orga-
nisatie wordt gedragen door vrijwilligers.  De redactie bestaat uit: Koen Christiaens, Carine Verhaeghe, Rik Verhaeghe, Mari -
anne Verstaen en John Vervaecke.  Daarnaast telt ’t Biesteneirke tientallen losse medewerkers.  De redactie kan niet verant-
woordelijk gesteld worden voor de inhoud van artikels die door derden aangereikt worden, doch behoudt zich het recht om
(bepaalde) inhoud ervan te censureren of te weigeren.  Dit en vorige Biesteneirkes zijn tevens te raadplegen op www.bies -
teneirke.be.  Wil je meehelpen of heb je een leuk verhaal of verslag: mail naar redactie@biesteneirke.be.  Verantwoordelijke
uitgever: Rik Verhaeghe, Kuipersstraat 65, 8790 Waregem
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De Biesttrappers fietsen het nieuwe jaar in
tekst en foto: Willy Godefroid

Heel wat leden lieten – door het koude weer - deze eerste rit aan zich voorbij-
gaan… enkelen kwamen enkel voor de foto opdagen … onze pastoor emeritus
Luc stuurde de dapperen toch de weg op.

Wist je dat…

… het aantal inwoners in Waregem gestegen is naar 38 104 personen (18 772
mannen en 19 332 vrouwen) ?  Op de Biest wonen we met 2 634 inwoners
waarvan 1 352 mannen en 1 282 vrouwen (cijfers van de dienst bevolking op 1
januari 2018)
… de Molenpark gezinsfietstocht doorgaat op zondag 6 mei ? Inschrijven in
café Oude Molen (Stijn Streuvelsstraat) en starten om 14.15 uur.  Organisator
Sef garandeert een biljartvlakke omloop
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PUBLIREPORTAGE

Gunthers, uw speciaalzaak voor fietsen en tuinmachines

Gunther, hoe lang is de zaak hier gevestigd ?
Onlangs vierden we onze 1ste verjaardag in de Vredestraat.  Sinds maart vorig
jaar  is  er  een  fysieke  winkel.  Tot  een  jaar  geleden  deed  ik  herstellingen en
onderhoud van fietsen en tuinmachines als bijberoep in de Galgewegel.

Jouw gamma is behoorlijk uitgebreid, als ik een blik werp op de winkel.
Ja, eigenlijk alles wat een fiets is of ermee te maken heeft kan je hier vinden of
verkrijgen.   Stadsfietsen,  kinderfietsen,  loopfietsen,  de  populaire  elektrische
fietsen, minifietsen, bakfietsen, enz.  En wist je trouwens dat je een gratis fietsslot
krijgt bij aankoop van een fiets n.a.v. communie of lentefeest ?  Bij een e-bike
krijg je er een fietstas bovenop.  
Ook voor accessoires ben je bij Gunthers aan het juiste adres !  Ik verkoop niet
alleen, maar vind de service-na-verkoop van zeer groot belang.  Zo is de eerste
onderhoudsbeurt na aankoop van een nieuwe fiets gratis !

Ook tuinmachines zitten in je gamma ?
Inderdaad.  Voor een nieuwe haagschaar kan je ook bij mij terecht.  Maar ook
voor een bladblazer,  gras-,  zit-  of  robotmaaier.   Ook indien het  niet  in  mijn
gamma zit, dan zoek ik het wel uit voor de klant.  Hier geldt hetzelfde principe
als bij de fietsen: niet alleen verkoop, maar tevens onderhoud en herstellingen
zijn stokpaardjes.

Kun je bij  Gunthers ook terecht voor het huren van tuinmachines voor
eenmalige klusjes ?
Jawel,  we  verhuren  momenteel  4  toestellen:  een  hakselaar,  een
verticuteermachine, een kettingzaag en een hogedrukreiniger.  Geleidelijk zullen
er wel huurtoestellen bijkomen.
Naast het verhuren van tuinmachines, worden ook een aantal fietsen verhuurd
aan werknemers van bedrijven.  Dit  systeem werkt via Cyclis,  die fietsleasing
voor bedrijven promoot.  Voor een betere mobiliteit en flexibele verloning heeft
de  werknemer  de  mogelijkheid  om een fiets  bij  ons  te  kiezen,  de  werkgever
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betaalt de fiets en tevens het onderhoud ervan.  Een win-winsituatie voor een
beter milieu dus !

Breekt er nu een drukke periode aan met de lente in het vooruitzicht ?
De lente mag dan wel begonnen zijn, het blijft nog steeds (te) koud voor de tijd
van het jaar.   En dat  merken we aan het cliënteel.   In de winter wordt  veel
minder gefietst, dus veel fietsen worden niet verkocht en/of onderhouden.  Zo
ook voor de tuinmachines: die staan nu in het tuinhuis.  Pas als de temperaturen
stijgen en de mensen terug hun fiets of grasmaaier van stal halen, komt het
besef dat die rem sleept of dat de messen niet scherp meer zijn.  Dan staat onze
winkelbel niet stil…

Tot slot: wie een pakje wil verzenden of wil ontvangen bij UPS, kan bij
Gunthers terecht.
Gunthers fungeert als UPS Access Point. Dat betekent dat je pakjes kan versturen
van  hier  (via  de  website  van  UPS),  maar  je  kan  ook  je  pakketje  hier  laten
toekomen en ophalen.  Zeer handig voor de werkende mens die overdag niet
thuis is.  

Gunthers  organiseert  tevens  een  Facebookwedstrijd  waarmee  een  fiets
t.w.v. 399 euro te winnen is.  Meer info op www.gunthers.be en Facebook.

Gunther en Sylvia schenken een cadeaubon t.w.v. 25 euro.  Deelnemen
kan via www.biesteneirke.be/wedstrijd (tot vrijdag 13 april om 18 uur).
Wie niet over internet beschikt, kan een postkaart in de brievenbus van
het  sob De Roose posten met het antwoord op de vraag: Naast zon- en
feestdagen is Gunthers op een vaste dag in de week gesloten.   Welke
dag ?  Vergeet je gegevens niet !
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Zin in gratis paaseitjes ?
Tekst: persbericht Utani

Utani,  een  nieuwe  producent  van chocolade  uit  De  Pinte,  wil  zijn  product
lanceren  dankzij  een  unieke  reclamecampagne.  “Utani  is  een  gloednieuw
chocolademerk  dat  jammer  genoeg nog  te  weinig  gekend is  bij  het  grote
publiek”,  zo  vertelt  Ilse  Kempenaerts,  pr-verantwoordelijke  bij  Utani.   “We
broeden er  al  een tijdje  op  hoe  we onze
doelgroep  het  best  kunnen  aanspreken,
met een grote impact.  Daarom verdelen we
op  100  plaatsen  in  de  ruime  regio  rond
onze  productiesite,  100  zakjes  van  100
gram paaseitjes.”   Naast  Sinterklaas  is  de
Pasen  hét  uitgelezen  chocolademoment.
“We gingen op zoek naar buurtinitiatieven
die werkelijk  de buren samen brengen en
die voor de nodige dynamiek zorgen.  Zo
houden  de  inwoners  van  de  Vogelwijk  in
Lochristi  ieder  jaar  een  Burendag  XXL,
waarbij  meer  dan  250  bewoners  samen
feesten.   De  bestuursleden  van  de  wijk
Flesse in Tielt trakteren alle 70-plussers jaarlijks op een verjaardagsdrink.  De
Biest  in  Waregem  valt  in  de  prijzen  dankzij  ‘t  Biesteneirke,  het  gratis
maandblad dat  al  meer dan 23 jaar  gratis  bedeeld wordt.   We zijn  er  van
overtuigd  dat  een  proevertje  veel  meer  effect  heeft  dan  een  gedrukte
reclamecampagne.”

De paasmobiel van Utani komt op paaszondag naar de Biest.  Stipt om 10
uur worden de eerste zakjes gratis bedeeld aan de kerktoren.  Wees er
zeker op tijd bij, want op is op !
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Nieuwe bewoners op de wijk: Lieven, Lilian en Régis
tekst: Rik Verhaeghe

Onlangs ging ik een aantal nieuwe bewoners bezoeken die zich
onlangs in de wijk kwamen vestigen.  Geheel in Man Bijt Hond-
stijl belde ik aan in de Ten Hedestraat 31.

De 7 nieuwe rijwoningen werden in een ijltempo gebouwd én
bewoond.  Liliane Itosere en Lieven Monserez wonen er sinds juli vorig jaar, sa-
men met hun zoontje Régis dat op 24 augustus 2016 geboren werd.  Een 2de
kindje wordt eind april verwacht.   Voorheen woonde Lieven in een apparte-
ment in de Molenstraat.

Lieven is afkomstig uit Beveren-Leie en leerde
zijn vrouw Lilian, afkomstig uit Nigeria,  ken-
nen in de Matongéwijk in Brussel.  Hij is ad-
junct-kabinetschef  bij  Federaal  Minister  van
Sociale Zaken en Volksgezondheid, zij is mo-
menteel in zwangerschapsverlof.
De hobby's van Lieven zijn lezen en basklari-
net bespelen bij het Bevers Harmonie Orkest.
Lilian kijkt graag naar Nollywoodfilms, dit zijn
Nigeriaanse films.  De filmindustrie van Nige-
ria is de op één na grootste in de wereld, na
Bollywood (India). 
Met de buren werd al 1 keer een bijeenkomst
gehouden,  maar  er  zijn  plannen  om  na  de
winter meer samen te komen.
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Ten huize van… Sophie Cocheteux-Depraeter
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Sophie Cocheteux-Depraeter

Hoogstwaarschijnlijk heb je nog nooit van Sophie Cocheteux-Depraeter
gehoord.  Misschien komt daar heel binnenkort wel verandering in, want
deze  dame is  een vat  vol  creatieve  plannen.   Sophie  woont  sinds  een
aantal weken met haar man Alexander in een gerenoveerde woning in de
Bieststraat  en dat  zal  de wijk geweten hebben.   Maak kennis met een
culturele spraakwaterval.

Sophie, je bent afkomstig van de streek rond Roubaix. Hoe kom je op de
Biest terecht ?
Dat is eigenlijk een heel liefdesverhaal.  Jaren geleden was ik light-jockey op

feesten  in  het  Gentse.   Daar  werd  plots  een
nieuwe  lichtconsole  in  gebruik  genomen  die
moest  geprogrammeerd  worden…  door  mijn
toekomstige  man Alexander.   Ik  had blijkbaar
een meer dan gezonde interesse in zijn uitleg
waardoor  ik  op  hem  verliefd  geworden  ben.
Van het een kwam het ander hé.  Eigenlijk zijn
we  niet  zo  honkvast.   Alexander  is  afkomstig
van Staden maar woonde toen in Kortrijk, ik in
Gent.  We waren op zoek naar een locatie die
vrij centraal gelegen is tussen Kortrijk en Gent,
gezien  onze  beide  beroepen  waarbij  we  heel

wat afstanden in de regio moeten overbruggen.  Hierbij is Waregem ideaal met
een treinstation, de nabijheid van de autosnelweg, enz.

Je  bent  culturele  duizendpoot,  maar  vooral  regisseur,  actrice  en
schilderes.  Hoe is alles begonnen ?
Meer dan 10 jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de theaterschool in Brussel,
het Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS),  de Franstalige
tegenhanger van het RITS.  Ik wou graag regisseur worden en daarom heb ik
nog  de  masteropleiding  Regisseur  gevolgd.   Ik  kreeg  les  van  beroemde
Franstalige theaterregisseurs.  De opleiding was heel divers: we moesten o.a.
op de hoogte zijn van decorbouw, regie, lichttechniek, enz.

8 ‘t Biesteneirke



Na de studies volgde er uiteraard ook een eindwerk.
Ja,  mijn eindwerk was een ode aan mijn grootvader,  die operettezanger en
treintechnieker geweest is.  A mon grand-père vertelt het verhaal van mijn opa
die als een van de weinigen een slachtpartij overleefde in zijn geboortedorp
Ascq, gedurende de 2de Wereldoorlog.  Het theaterstuk werd 10 jaar geleden
opgevoerd in  het  treinstation  van Watermaal,  bij  Brussel.   Jammer  genoeg
overleed  mijn  grootvader  3  weken  vóór  de  première  door  Parkinson  en
Alzheimer,  maar  hij  was  er  toch  bij  door  een  stemopname  van  zijn
herinneringen en favoriete liedjes.  Mijn eindwerk kreeg een nominatie voor de
Prix du Theatre en de Prix de la Critique 2008,  Meteen een hele opsteker voor
mij !

Het theaterstuk waarmee je al een tijdje scoort is Ezelsbrug.  Waarover
handelt dit ? 
Ezelsbrug is een voorstelling met
13  anderstalige  amateur-acteurs,
mensen  die  net  als  ik  het
Nederlands  onder  de  knie
proberen  te  krijgen.   De  acteurs
komen uit o.a. Oekraïne, Filipijnen,
Iran,  Marokko  en  Ghana  en
studeerden  allen  aan  het  CVO
Gent.   Na  voorstellingen  in  De
Vieze  Gasten,  NTGent  en  de
Minardschouwburg,  staat  het
gezelschap op dinsdag 8 mei om 20 uur op de planken van cultuurcentrum de
Schakel.  Ik zou het fantastisch vinden dat de Biestenaars massaal naar deze
boeiende voorstelling komen kijken.

Komt er een vervolg op Ezelsbrug ?
Ruim 5 jaar geleden heb ik de vzw Celestial Mekaniks opgericht.  De vereniging
werd  in  het  leven  geroepen  om  artistieke,  multidisciplinaire  producties  en
evenementen te realiseren in Vlaanderen.  Momenteel werk ik aan de opvolger
van Ezelsbrug: Orakel.  
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Naast actrice, ben je ook zangeres.
Inderdaad,  ik  maak  deel  uit  van  het
gezelschap  Fritüür,  een  koor  van  11
toneelspeelsters  dat  tot  leven kwam in
2011.  Wij  creëren  een  universum rond
de verdwijning van de frietkoten en de
bevrijding  der  zeden.  Het  is  een
humoristisch  spektakel  dat  het  midden
houdt  tussen  theater  en  zang.   We
parodiëren graag oude nummers in alle

stijlen  (jazz,  punk,  rock,  lounge,…)  met  andere  ludieke  bewoordingen.
Ondertussen gaven we meer dan 80 concerten in Frankrijk, Wallonië en Gent.
Maar ook hebben we er al een tour in Rhônes-Alpes, Lorraine, Aquitaine en
Bretagne op zitten.  We gaan op tour in Zuid-Frankrijk in juni.  Ik zit ook bij de
acteurs in de Propere Fanfare van Gent en we spelen op leuke festivals deze
zomer: De Gentse Feesten, Dranouter, Ezperanzah!

En nog zijn je creatieve talenten niet op.  In je weinige vrije tijd schilder je.
Ik heb 3 jaar kunstacademie in de Experimentele schilderkunst gevolgd.  Ik ben
best trots op mijn werk Everything is still and quiet, een plattelandstafereel van
Bailleul  (Fr.),  het  slagveld  van  de  1ste
Wereldoorlog.  Ik schilder met een mix
van  materialen.   Daarnaast  moest  ik
ook  een  kunstinstallatie  voor  een
congres  maken, waarop  vaak
wetenschappers  uit  de  hele  wereld
vertegenwoordigd  zijn.   De  laatste
bijeenkomst op de Kunstberg in Brussel
handelde  over  een  geëngageerd
ecologisch project, nl. de problematiek
rond plastic in de zeeën en oceanen.  Ik
heb er  This  way for  marine vandalism
voor gemaakt.
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Sophie,  los  van  je  (inter)nationale  projecten,  wil  je  je  ook  lokaal
engageren.
Samen met mijn man zijn we nieuwkomers in Waregem en willen we de buurt
zo snel mogelijk leren kennen.  Buiten een aantal hoofdwegen en het station,
kennen we hier  omzeggens  niets.   Zelfs  moest  ik  jou nog  vragen waar  er
lekkere croissants verkocht worden.  Ik ben nu bij het Biblab aangesloten om
met andere kunstenaars van Waregem samen te werken. Een straatfeest op de
Biest zien we wel zitten.  Op jouw aanraden kunnen we de dag van de Buren
(vrijdag 25 mei, rv) al aangrijpen om een eerste ontmoeting te plannen.  Onze
droom is tevens om een cultureel (muziek)festival in te richten in de kerk van
de Biest.  Onze plannen zijn nog pril, we hopen dan ook Biestenaars te vinden
die met ons in zee willen gaan.

Info: http://celestialmekaniks.com/theater.html

WIN een inkomkaart voor Ezelsbrug van Celestial Mekaniks ! Deelnemen
kan via www.biesteneirke.be/wedstrijd (tot vrijdag 13 april om 18 uur).
Wie niet over internet beschikt, kan een postkaart in de brievenbus van
het  sob De Roose posten met het antwoord op de vraag: Hoe heet de
opvolger van Ezelsbrug ?  Vergeet je gegevens niet !
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Als de kat van huis is…
tekst: Geert Desmet

Ik hou van dieren, maar er zijn
grenzen. Toen ik in mijn koterij
begin  deze  maand  het  zaai-
goed van de tuin wilde nazien
trof  ik  in  mijn  zadendoos  je
reinste  chaos  aan.  In  plaats
van  mooie  zakjes,  gebundeld
met elastiekjes volgens zaaipe-
riode en mestbehoefte vond ik
een ondefinieerbare massa los
materiaal, bestaande uit papiersnippers, kaf van graan en zaden, piepschuim-
bolletjes, plastiekslierten en ... muizenkeutels.

Ik wist wat me te doen stond, nieuw zaad bestellen, de doos verwijderen en op
de plaats waar die eerder stond, een oerdegelijke ouderwetse muizenval achter-
laten, op scherp gesteld met een heerlijke hazelnoot als lokaas. De volgende da-
gen deed ik regelmatig inspectie. Door de verandering van leefomgeving afge-
schrikt zullen de muizen waarschijnlijk niet onmiddellijk hebben durven naderen,
maar de derde dag had ik prijs, een prachtig beestje, dodelijk gevat in de meedo-
genloze klem, geplaatst door een meedogenloze, psychopathische muizenverdel-
ger. Ook de volgende dagen vond ik bijna dagelijks een gesneuveld knaagdier,
onweerstaanbaar aangetrokken door de onweerstaanbare hazelnoot. Tot op een
morgen... geen muis, maar ook geen muizenval !
 
Doorgaans ligt een dichtgeklapte val niet meer op exact dezelfde plaats waar je
ze achterlaat, maar ook na grondig speuren in alle hoeken van mijn koterij bleef
ze nu onvindbaar. Korte navraag bij mijn huisgenoten sloot menselijke tussen-
komst bij de verdwijning uit. Spontaan gingen mijn gedachten naar de film Chic-
kenrun. Zouden hier de muizen zich georganiseerd hebben om de val te verwij-
deren,  en  nu  een  plan  beramen  om  wraak  te  nemen  ?
Onzin, kan niet. Uiteindelijk hield ik het erbij dat een onfortuinlijke muis alleen
bij één pootje of de staart gevat was, wanhopig de val achter zich had aange-
sleept en nu in een verloren hoekje ergens aan het zieltogen was. Meer dan bij
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de dode muizen voelde ik nu een golf van schuldgevoel en schaamte over mijn
wreedheid over me heenkomen.

Tot eergisteren. Ik was achter in de tuin hout aan het klieven toen mijn achter-
buur tot bij de schutting kwam om een praatje te slaan. "Is dit van jou ?" vroeg
hij en hij stak een muizenval omhoog die me heel bekend voorkwam.  “Onze
poes heeft die vorige week aan onze achterdeur gelegd en er stak een beestje
in.”

's Avonds, mijn eerdere schuldgevoel ten spijt, plaatste ik de muizenval opnieuw.
Gisteren, bij controle, bleek ze verdwenen, maar ik stel mij er geen vragen bij, ik
weet waar ik ze moet zoeken.

Een uitgebreid verslag en foto’s van de musical Paniek in de snoepfabriek n.a.v.
het schoolfeest op zaterdag 24 maart lees je in het volgend Biesteneirke !
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Politiecontrole op de Biest
Tekst: Koen Christiaens – foto’s: Willy Godefroid

Onlangs hielden agenten van de politiezone Mira een grootschalige controle
op het Biestplein.  Bestuurders komende van de Bieststraat (in beide richtin-
gen) en de Mottestraat werden tegengehouden. Deze controle kwam er onder
meer na klachten van enkele buurtbewoners.  Michael Van Den Heede, com-
missaris van politie en persofficier van de politiezone Mira, bezorgde ons de
gegevens hieromtrent :

woensdag 7 maart 2018 tussen 17.15 en 18.30 uur
locatie: 8790 Waregem, Bieststraat
inzet: 4 personeelsleden
aantal gecontroleerde bestuurders/voertuigen: 36
alcohol prétesten Safe : 35
alcohol prétesten Positief: 1
ademtesten Safe : 0
ademtesten Alert : 0
ademtesten Positief : 1
1 Proces Verbaal Waarschuwing (PBW) niet kunnen vertonen rijbewijs +
identiteitskaart
1 PVW defect voorlicht en kentekenplaatverlichting
1 onmiddellijke inning (OI) gordeldracht

Eén van de agenten liet weten dat die avond ook gecontroleerd werd op het
plaatselijk verkeer op de Biest. Dat er eindelijk dergelijke controles plaats vin-
den – ook 2 weken eerder was dit het geval -  wordt bij veel Biestenaars toege-
juicht.  Veel bestuurders lappen immers de term  plaatselijk  verkeer  (zie foto)
aan hun laars. Velen van hen weigeren – komende van de Deerlijkseweg – om
aan te schuiven in de Henri Lebbestraat en nemen de Bieststraat of de daartoe
veel te smalle Mottestraat als vluchtweg om via de rotonde hun weg verder te
zetten, meestal naar de E17.
De politie laat weten dat er in de toekomst op
de Biest nog dergelijke controles zullen plaats-
vinden.  Nog dit: ook in andere straten van de
Biest  geldt  er  plaatselijk  verkeer  zoals  in  de
Hoogmolenstraat en de Stijn Streuvelsstraat.
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RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem 
tekst en simulatie: www.west-vlaanderen.be 

Het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Klein-
stedelijk  gebied Waregem - herziening werd voorlopig vastgesteld door de
provincieraad op 25 januari 2018. Tijdens de periode van het openbaar onder-
zoek kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. Het
ontwerp RUP heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente Ware-
gem, Wielsbeke en Anzegem.

Het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem werd in 2012 goedge-
keurd door de Vlaamse Regering. In 2013 vernietigde het Grondwettelijk Hof
de procedure van het  milieueffectenrapport  (plan-MER)  dat  verbonden was
aan het PRUP van 2012. Daarom besliste de deputatie op 23 januari 2014 om
de planMER en PRUP-procedure voor de afbakening van het Kleinstedelijk ge-
bied Waregem te hernemen.

Naar aanleiding van de herziening werden er in de deelplannen Zuidelijk regio-
naal bedrijventerrein en  Regenboogstadion,  die eerder  werden goedgekeurd,
een  aantal  wijzigingen  aangebracht  in  de  voorschriften.  Ook  het  deelplan
Blauwpoort werd opnieuw opgenomen omdat de Raad van State op 10 februa-
ri 2015 dit deelplan vernietigd had. De opmerkingen vanuit de eerdere vernie-
tiging werden verwerkt in het nieuwe PRUP.

Iedereen kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek opmerkingen,
bezwaren of adviezen indienen. Let wel: ze kunnen enkel betrekking hebben
op gebieden die in het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn opgenomen.  Tijdens het
openbaar onderzoek kan het RUP ingekeken worden in het stadhuis van Ware-
gem en in het provinciehuis Boeverbos.

Adviezen, bezwaren of opmerkingen bij dit RUP moeten per brief verzonden
worden aan de voorzitter van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Orde-
ning (PROCORO), p/a provinciehuis Boeverbos - lokaal 3.01, Koning Leopold
III-laan 41, 8200 Sint-Andries of procoro@west-vlaanderen.be.  Deze kunnen
ook afgegeven worden tegen ontvangstbewijs  uiterlijk  op 13 april  2018 bij
deze  commissie,  op  het  stadhuis  van  Waregem  of  bij  Tony  Demuytere,
Kleithoekstraat 34.
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Uit de gemeenteraad
tekst: Bart Kindt en Xavier Wyckhuyse, gemeenteraadsleden

In de gemeenteraad van 6 maart stonden volgende  Biestgerelateerde punten
op de agenda: 

 in het dossier Overlagen in KWS 2018 (vernieuwen asfalt):
 Hoogmolenwegel
 Industrielaan (vanaf de inrit Deerlijkseweg tot aan De Gaverbeek)

 in het dossier Aanleggen en vernieuwen voetpaden 2018:
 Bieststraat 1: naast de haag van de school 
 Bieststraat 2: tussen Mottestraat en Kleithoekstraat
 Vredestraat : tussen Beekstraat en Del-Sport, aan de overzijde van

de straat zal eerst een (openbare) parking aangelegd worden door
het bedrijf ION

 in het dossier Aanleggen verkeersdrempels 2018:
 Henri  Lebbestraat  (Deerlijkseweg/Stijn  Streuvelsstraat)  met  aan-

dacht voor degelijker materialen en betere (riool)deksels.  Uitvoe-
ringstermijn: 10 werkdagen – raming : 51 783,16 euro

 in het dossier Wegmarkeringen:
 er wordt ruim  30 000 euro (incl. BTW) voorzien voor het hermarke-

ren van de fietssuggestiestroken in de Henri Lebbestraat.  Eveneens
worden de stroken gereinigd.  Cementsluier, oliën, algen, stof en vet
worden verwijderd.
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 heraanleg voetgangersdoorsteken in asfalt  (650 m²) 
 doorsteek  1:  kerk  Biest

naar Smedenstraat
 doorsteek 2: Bieststraat 69

naar Boeversstraat
 doorsteek 3: Boeversstraat

naar Kuipersstraat (1)
 doorsteek 4: Boeversstraat

naar Kuipersstraat (2)
 doorsteek  5:  Schapers-

dreef naar Boeversstraat
 vermoedelijke uitvoeringsdatum tussen 3 september en 14 oktober

– raming: 90 111,73 euro

 omgevingswerken OC De Roose (280 m²)
 vervangen kasseien kant grote zaal
 verfraaien inkom + plaatsing nieuw fietsrek
 vergroten terras kant kleine zaal
 Vermoedelijke uitvoering: van 29 augustus tot 12 september – ra-

ming 35 238,23 euro

 herinrichting Franklin Rooseveltlaan:
 de overdracht met financiële tussenkomst door het Vlaamse Gewest

aan de stad Waregem van de gewestweg N357-Holstraat, Franklin
Rooseveltlaan werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 4 no-
vember 2014.  Het betreft de Holstraat vanaf het kruispunt met de
Ring en de Franklin Rooseveltlaan tot aan de N382.

 voor de overdracht van dit weggedeelte verleent AWV aan de stad
een investeringssubsidie ten bedrage van 511 890,34 euro voor de
uitvoering  van  de  herstellingswerken.   Er  is  in  het  budget  2018
50 000 euro voorzien voor een ereloonovereenkomst voor het ont-
werp van de herinrichting van de Rooseveltlaan.

 het aanstellen van een ontwerper is altijd een stap in de goede rich-
ting voor de opstart van een dossier.  Na controle blijkt dat de riole-
ring nog in goede staat is. Er zal dus geen nieuwe gescheiden riole-
ring aangelegd worden. 
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Vier Biesttrappers aan het woord

Kris Struyve, Koen Vandenberghe, Jürgen Muylaert en Peter Meerschaut.  Het
zijn  4  vrienden  die  elkaar  al  van kindsbeen af  kennen.  We hebben  samen
gevoetbald in de jeugdreeksen van Sparta Wortegem. Geregeld trekken we er
samen op uit: een match van den Essevee bekijken, een verjaardag vieren, op

weekend gaan,…  Aangezien
we redelijk  sportief  zijn  en
onze  voetbalcarrière  ten
einde liep zijn we beginnen
fietsen: eerst mountainbiken
en daarna met de koersfiets.
Kris  en  Koen  kwamen
tijdens  een  rit  (met  hun
antieke  koersfiets)  van  een
lokaal  café  De  Heerlijkheid,
André  en  Sam  tegen  die

hen overhaalden om zich aan te sluiten bij De Biesttrappers. Na een korte tijd
waren wij  zodanig gebeten door de fietsmicrobe dat onze andere vrienden
Jürgen en Peter zich ook vlug lieten aansluiten. Ondertussen zijn wij al enkele
jaren aangesloten en proberen wij zo veel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de
zondagochtend ritten. Na die ritten zijn wij ook graag van de partij om tijdens
de nabespreking te genieten van de nodige versnaperingen. 

De Biesttrappers zijn aan hun 19de seizoen begonnen. Momenteel zijn er 36
leden.  Dit  seizoen 2018  zijn  er  32  ritten  tussen 50  en 90 km.  De  start  en
aankomst  zijn  telkens  op  het  Biestplein.  De  gemiddelde  snelheid  wordt
bepaald door het parcours en de groep waarin men zich bevindt. Hun leuze is
Samen  uit  samen  thuis.  Er  is  een  A  en  een  B  groep  die  elk  verschillende
snelheden en starturen hanteren. Hun rally  Benito Classic gaat door op 7 juli
en betreft 3 afstanden. Om hun club draaiende te houden verkopen ze onder
andere pralines. Vorig jaar zijn ruim 350 kg pralines verkocht.

Geïnteresseerden  kunnen zich wenden tot  Tony Debeerst:  0496 601369 of
vzw.debiesttrappers@telenet.be.
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Vormelingen te gast bij sportclub Somival 
tekst en foto: Lucien De Bels

Op zaterdagen 10 en 17 maart waren de vormelingen van de Biest op bezoek
bij Somival (Sport en Ontspanning voor Mindervaliden).  16 vormelingen heb-
ben actief deelgenomen aan de zwemactiviteit. De coördinator Katleen en ca-
techisten Vicky, Katja, Patricia, Sabine en Delphine waren zeer tevreden over de
betrokkenheid van de jongeren.  De vormelingen waren vooral verrast door de
vriendelijke  en
dankbare omgang
van  de  Somival-
lers.

Een  apotheose
van  deze  sessie
was de overhandi-
ging  van  een  at-
test Begeleider aan
Helena Van Tiche-
len.  Helena  was
vier  jaar  geleden
bij  Somival  als
vormeling van De Biest. In een van de komende Biesteneirkes lees je er meer
over !
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose
 reservaties en info: Paul Kindt – 056 60 12 78 – paul.kindt@outlook.be
 verantwoordelijke april: Jacques De Wintere – 0474 92 65 68

Samana Biest-Nieuwenhove
 info: Annie Vanbruaene: 0473 52 57 19 
 maandag 9 april: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose)
 dinsdag 17 april: hobby (SOB De Roose)
 dinsdag 24 april: infonamiddag (SOB De Roose)

Okra
 info: 056 60 39 37
 woensdag 11 en 25 april: kaarting (SOB De Roose)

KWB Sint-Jozef Biest
 info: 056 61 08 34 – kwbdebiest@gmail.com
 van zaterdag 27 april tot en met woensdag 2 mei: weekend
 iedere woensdag om 19.30 uur: wandelen met start aan de kerk

Sint-Michielsbeweging Sint-Jozefskerk Waregem
 info: www.sint-michielsbeweging.be/waregem
 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk
 vrijdag 13 april om 19 uur: Jongeren op weg (JOW!)

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be
 info: 056 61 64 19 – redactie@biesteneirke.be
 donderdag 26 april: algemene vergadering (SOB De Roose)
 teksten meinummer binnen vóór 19 april, bij voorkeur via e-mail
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