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De politie heeft maandag
avond een dolgedraaide man 
ontzet uit het stadhuis in Sint
Niklaas. De man belaagde het 
aanwezige personeel en 
schreeuwde ‘Allahu Akbar’. Het 
bleek om een Tunesiër te gaan 
met psychische problemen. De 
man werd ondertussen opgeno
men in een psychiatrisch zieken
huis.

Het incident gebeurde kort 
voor 17.30 uur in de hal van het 
stadhuis. Een Tunesische man 
van midden de veertig jaar was 
er binnengestapt en ging hele
maal door het lint. ‘Hij stond 
duidelijk onder stoom en was 
zeer verward’, zegt burgemeester 
Lieven Dehandschutter (NVA), 
die vanuit zijn kabinet zelf ook 
het tumult hoorde. ‘De man 
sloeg wartaal uit en schreeuwde 
allerlei zaken in het Engels. Hij 
riep ook “Allahu Akbar”. De men
sen van de bodekamer hebben 
daarop meteen de politie gebeld. 
Die was zeer snel ter plaatse en 
kon voorkomen dat het incident 
verder escaleerde. Omdat er op 
dat tijdstip niet veel volk meer 
aanwezig was in het stadhuis 
hebben niet veel mensen de man 
in kwestie gezien.’

Na de identificatie van de 
man op het politiecommissariaat 
en na een onderzoek bleek hij 
met ernstige psychische proble
men te kampen. Hij werd vervol
gens opgenomen in een psychia
trisch ziekenhuis. 

Burgemeester Dehandschutter
benadrukt dat er procedures zijn 
uitgewerkt voor het stadsperso
neel over hoe ze moeten omgaan 
met agressie. ‘Een situatie als die 
van maandagavond is wel hoogst 
uitzonderlijk. Het is de eerste 
keer in de zeven jaar dat ik bur
gemeester ben dat ik zoiets mee
maak.’ (bfs)

SintNiklaas

Politie ontzet 
verwarde man
uit stadhuis 
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moeten eruit. Tijdens grote evene
menten in Gent, de Gentse Feesten
op  kop,  wordt  al  jaren  geëxperi
menteerd met herbruikbare en re
cycleerbare bekers. Sinds twee jaar
doen enkele grote pleinen dat sa
men, met EcoCup als partner. Het
systeem heeft een pak kinderziek
ten. Te veel bekers belanden op de
grond. Of ze worden op een ander
plein ingeruild, zodat de waarborg
wordt  uitbetaald  aan  iemand  die
hem niet betaalde. Het leidt ertoe
dat er tijdens de tweede jaargang
al  enkele  pleinen  afhaakten,  ook
grote spelers zoals SintBaafs.

Nu is er Goodless, een idee van
Sander  Van  Waes  uit  Merendree.

Ondernemer Rudi De Kerpel investeert in ‘slimme’ herbruikbare beker

‘Dit kan dé oplossing zijn voor 
Gentse Feesten en Zesdaagse’
De Gentse Feesten en 
herbruikbare bekers: het is al 
jaren een moeilijk verhaal. De 
startup Goodless, met onder
nemer Rudi De Kerpel aan 
boord, heeft een oplossing. 

‘Ik ben voorstander van 
één Gentse beker. 
Tijdens de Gentse 
Feesten, maar ook 
tijdens de Zesdaagse, 
de Winterfeesten en de 
nieuwjaarsreceptie’
IVAN SAERENS
Organisator Feesten SintBaafsplein

De  eerste  tests  gebeurden  op
kleinere  events.  ‘Tegen  het  einde
van  het  jaar  zullen  we  anderhalf
miljoen  gechipte  bekers  hebben.
We  zijn  klaar  voor  grote  evene
menten. De organisatoren van de
Gentse Feesten mogen ons bellen.’

Eén Gentse beker 
Ivan  Saerens,  organisator  van

de Feesten op het SintBaafsplein,
is enthousiast. ‘Maar dit kan alleen
werken als alle pleinen in hetzelf
de verhaal stappen. En dat zal al
leen  lukken  als  het  stadsbestuur
daar een sturende rol in speelt. Ik
ben  voorstander  van  één  Gentse
beker. Tijdens de Gentse Feesten,
maar ook tijdens de Zesdaagse, de
Winterfeesten en de nieuwjaarsre
ceptie.’ 

Bij Trefpunt zijn ze voorzichti
ger. ‘Het klopt dat de stad een rol
moet spelen als ze iedereen op de
zelfde lijn wil’, zegt Joachim Mat
thys. ‘Eigenlijk zijn het tijdelijk op
lossingen tot de mensen het auto
matisme hebben om bekers niet op
de grond te smijten.’ 

Rudi De Kerpel en Sander Van Waes tonen hun  ‘slimme’ beker.  ©  fvv

Zijn startup is al een half jaar be
zig met ‘gewone’ herbruikbare be
kers. In het magazijn in Deinze is
een  stock  van een paar honderd
duizend bekers en een afwasstraat.
Vanaf nu komen daar slimme be
kers bij,  smartcups.  In de bodem
zit een chip. 

‘Wie  een  rondje  geeft,  betaalt
zowel de prijs van het pintje of de
cola als de waarborg op elke beker’,
zegt Rudi De Kerpel, die in het ver
haal gelooft  én er  in  investeerde.
De ondernemer uit Lochristi deed
vorig jaar zijn bedrijf Eurotuin van
de hand. ‘Die beker is vanaf de be
stelling gelinkt aan de account van
diegene die het rondje gaf. Als de
beker  in  onze  slimme  containers
wordt gedeponeerd, keert de borg
terug naar wie hem betaalde.’ 

De Kerpel ziet er een oplossing
in voor de Gentse Feesten. ‘Maar je
zou  élk  plein  bijna  moeten  ver
plichten om  in  te  stappen. En  er
zouden  overal  in  de  stad  slimme
bekercontainers  moeten  staan,
ook  in  de  straten  in  en  rond  de
feestenzone en aan parkings.’ 

De wolk die gisterenmorgen
vrijkwam in de Gentse haven bij 
een katalysatorenbedrijf is niet 
schadelijk voor de omgeving. 

Buurtbewoners hadden onge
rust gereageerd nadat de gele 
wolk was afgedreven richting 
Langerbrugge, Evergem en Klui
zen. De wolk kwam vrij bij het 
productieproces van het bedrijf 
CRI Catalyst Company, een doch
teronderneming van Shell, in de 
Pantserschipstraat. De brand
weer kwam ter plaatse en er wer
den meetploegen ingezet. ‘Uit de 
metingen bleek dat de wolk op 
geen enkel moment schadelijk 
was voor de omgeving. De stik
stofverbinding kwam vrij bij een 
verbrandingsproces. De wolk zal 
oplossen in de lucht’, zei woord
voerster Alisa Coessens van 
Brandweerzone Centrum.  (belga)

Gent

Ongerustheid in 
haven na vrijkomen 
gele wolk

In de Gentse gevangenis Nieu
we Wandeling heeft een gedeti
neerde gisterennamiddag zijn cel 
in brand gestoken. De man raak
te daarbij gewond. Dat werd ver
nomen bij de lokale politie. 

De brand ging gepaard met 
hevige rookontwikkeling en de 
brandweer moest tussenbeide 
komen met bijstand van de poli
tie. Vorige week had een gedeti
neerde ook al zijn matras in 
brand gestoken in de Gentse ge
vangenis.

De politie stelde een veilig
heidszone in rond de gevangenis 
en de straat Nieuwewandeling 
was afgesloten. De brand ging 
gepaard met hevige rookontwik
keling en de brandweer kreeg 
bijstand van de politie, omdat er 
ook gevoelige deuren moesten 
geopend worden. (belga)

Gedetineerde gewond
bij nieuwe 
brandstichting 

Gent

Een 26jarige man die midden
november gewond raakte bij een 
arbeidsongeval in een liftschacht 
op een bouwwerf in Lochristi, is 
aan zijn verwondingen overle
den. De inspectie van Toezicht 
op het Welzijn op het Werk on
derzoekt de omstandigheden van 
het ongeval nog. Het ongeval ge
beurde op 15 november op een 
bouwwerf aan DorpOost. De 
man viel in een liftschacht die 
op verschillende verdiepingen af
gedekt was met een houten 
plank. Op een plank stonden ook 
stenen en de plank begaf het, 
waardoor de arbeider naar bene
den viel. Hij raakte levensgevaar
lijk gewond. Hij werd in een co
ma gehouden, maar overleed een 
week later. (belga)

Arbeider overleden 
week na ongeval in 
liftschacht op werf 

Lochristi


