woensdag
27 november 2019

In de buurt 15

Eeklo - Deinze
DEINZE
Jan Vermeulen
nieuwe provinciaal
voorzitter CD&V
Jan Vermeulen is verkozen tot de
nieuwe voorzitter van CD&V OostVlaanderen. De Deinse burgemeester haalde 49,39 procent van
de stemmen.
Jan Vermeulen nam het in de strijd
om de titel van Oost-Vlaamse
voorzitter van CD&V op
tegen Koenraad De Ceuninck en
Emilie Desimpel, die 25,66 en 24,94
procent van de stemmen haalden.
In de tweede stemronde
besloot Koenraad De Ceuninck om
zijn kandidatuur in te trekken. Jan
volgt hiermee Marc Roman op, die
sinds 2009 voorzitter in OostVlaanderen was.
«Mijn taak is om oranje meer op de
kaart te zetten in Oost-Vlaanderen», zegt Jan Vermeulen. «Zo zal ik
onder andere de lijstvorming bij de
volgende verkiezingen mee coördineren. Het is ook mijn verantwoordelijkheid om jong politiek talent te
ontdekken. Ik ben dankbaar voor
de steun die ik heb gekregen tijdens
deze verkiezingen en voor de kans
die ik nu krijg van de partij.» (ASD)

ZELZATE
Adviesraad
dierenwelzijn op komst
De gemeente Zelzate gaat een adviesraad dierenwelzijn oprichten.
Dat keurde de gemeenteraad
maandag goed op voorzet van
schepen van Dierenwelzijn Isabel
Dellaert (sp.a). «De vraag kwam
van een aantal geëngageerde burgers», zegt Isabel Dellaert. «Na een
informele bijeenkomst is er ook een
effectieve aanvraag gedaan bij het
college. Het leek ons een logische
zaak die ook goed te keuren.»
Wanneer de eerste adviesraad dierenwelzijn een eerste keer bijeenkomt, is nog niet duidelijk. «Maar
we zullen er snel werk van maken»,
beloofde schepen Dellaert.
(KVZ)

GENT

SLIMME BEKER BETAALT WAARBORG AUTOMATISCH TERUG

SmartCup klaar om togen te veroveren
DEINZE
Met de SmartCup wordt drank bestellen
op evenementen een pak eenvoudiger.
In deze slimme herbruikbare beker zit
een chip, die gekoppeld is aan de betaalgegevens van diegene die trakteert.
Worden alle bekers mooi in een speciale
collector of SmartBin gedeponeerd, dan
krijgt die persoon automatisch de waarborg terugbetaald.
ANTHONY STATIUS
Een herbruikbare beker die automatisch je waarborg terugbetaalt? Klinkt als muziek in de
oren van menig festivalganger.
Vanaf volgend jaar zijn wegwerpbekers verboden op
Vlaamse evenementen en om
het systeem van herbruikbare
bekers te vereenvoudigen, lanceert het bedrijf Goodless de
SmartCup. De uitvinder is Sander Van Waes, een 29-jarige
man uit Merendree (Deinze),
die al op zestienjarige leeftijd
de schoolbanken verliet met
een flinke dosis gezond boerenverstand en heel wat ondernemingszin. In mede-investeerder Rudi De Kerpel (voormalig
eigenaar van Eurotuin) vond hij
de ideale partner en dinsdag gaf
het duo een demonstratie van
het SmartCup-systeem in het
Goodless-hoofdkwartier in de
Europalaan in Deinze.

SmartBins
Hoe werkt het? «Alle SmartCup-bekers zijn voorzien van
een chip», legt Sander Van Waes

uit. «De klant bestelt zijn drankjes en via een automatisch systeem wordt de prijs van de bestelde drank én de waarborg
van de bekers berekend. Bij de
betaling — die met kaart of een
andere cashvrij systeem gebeurt — worden de chips van de
bekers gekoppeld aan de betaalgegevens van de klant. Eens
de bekers leeg zijn, kunnen ze
gedeponeerd worden in collectors of zogenaamde ‘SmartBins’. Deze toestellen lezen automatisch de chips in de bekers
en zo krijgt de persoon die de
drankjes betaald heeft automatisch de waarborg op zijn of
haar rekening teruggestort. De
organisatie van het evenement
kiest zelf de waarde van een
lege beker. Vraagt men 2 euro
voor een beker, dan is de kans
op een proper terrein veel groter, dan wanneer men maar een
halve euro vraagt.»
Rudi De Kerpel vult aan: «De
SmartCup biedt een oplossing
voor een gekend probleem op
festivals. Wie pakweg de eerste

Arbeidsinspectie onderzoekt explosie bij ArcelorMittal

Na de explosie afgelopen maandagavond op het zuurstofplein
bij staalreus ArcelorMittal in de
Gentse haven onderzoekt de arbeidsinspectie hoe het incident
kon gebeuren. «We kunnen alleen het resultaat afwachten»,
klinkt het. Intussen is de productie in de staalfabriek tijdelijk stilgelegd.
Rond 21 uur was een enorme
knal tot ver buiten het bedrijf te
horen. Een container met vloeibare zuurstof op het zuurstofplein van de staalfabrikant,
vlakbij de hoogovens, was ontploft. Daarbij vielen gelukkig
geen gewonden. Er ontstond
een beperkte brand die dankzij
de interne brandweerploegen
van ArcelorMittal snel onder
controle was. Gisteren werd de
productie aan de hoogovens afgeremd en de productie in de
staalfabriek stilgelegd door een
tekort aan zuurstof.
De arbeidsinspectie startte intussen een onderzoek naar de
oorzaak van de explosie. «We
zijn de leidingen aan het inspecteren. Afhankelijk van het resultaat zullen we de staalfabriek zo
snel mogelijk weer opstarten»,
reageert de staalfabrikant. «We
kunnen nog helemaal niet zeggen of de ontploffing door een
technisch defect gebeurde of
door iets anders. We kunnen alleen het resultaat van het onderzoek afwachten.»

Risico’s
De staalproductie ligt tijdelijk
stil, maar dat betekent niet dat
de arbeiders allemaal thuisble-

Sander Van Waes en Rudi De Kerpel in hun magazijn in Deinze,
waar alle SmartCups worden afgewassen. Foto James Arthur.
vier bekers betaalt, moet deze
eerst allemaal terugkrijgen om
aan de waarborg te geraken.
Eens alle bekers verzameld
zijn, moeten deze ingeleverd
worden aan de toog, wat soms
heel wat tijd kost. Met het
SmartCup-systeem gaat alles
veel sneller. Als alle bekers
mooi in de SmartBins gedeponeerd worden, dan krijgt diegene die getrakteerd heeft altijd zijn geld terug. Blijven er
bekers rondslingeren op de
grond of op de tafels, dan komen deze uiteraard niet meer
in de bins terecht, maar dan
gaat de waarborg naar de organisatie.»

Testfase
Het SmartCup-systeem zit momenteel in een testfase en eind
december zullen de bekers van

Sander Van Waes toont hoe je een SmartCup-beker in een
van de collectors deponeert. Foto Anthony Statius
Sander en Rudi te vinden zijn op
het Warmste Week-evenement Studio Kontrabas in Ingel-

munster. «Het doel is om vanaf
2020 met de SmartCup België
te veroveren», zegt Rudi.

EVERGEM Gele wolk boven Gentse haven niet gevaarlijk
Een gele wolk die gisteren ter
hoogte van de Pantserschipstraat
in de Gentse haven te zien was, is
later afgedreven richting Evergem, Kluizen en Langerbrugge.
De brandweer liet weten dat de
stof niet gevaarlijk is voor bewoners. De brandweer werd opgeroepen naar de Gentse haven om

metingen uit te voeren. De gele
wolk bleek te bestaan uit stikstofverbindingen, maar welke dat
juist waren, moesten ze nog uitmaken. Intussen verspreidden ze
al een waarschuwing voor omwonenden. Even later kwam het
bericht dat de wolk geen impact
had op buurtbewoners. De rook

was afkomstig uit de schoorsteen
van een bedrijf. «Het gaat om stikstofdioxide», klonk het bij de
brandweer. «Die stof komt vrij bij
een verbrandingsproces in het
bedrijf en is niet schadelijk voor
de omgeving. Het is niet abnormaal dat die stof een gele kleur
heeft.» (WSG)

AALTER/GENT/ZELZATE
Fuiven voor ‘Boven de wolken’: welkom op Dancing for the Stars
Vijf Oost-Vlaamse studenten Orthopedagogie aan de HoGent in
Gent organiseren vrijdagavond
29 november een fuif voor het
goede doel in Lokeren.

Door de explosie ontstond er brand vlakbij de hoogovens.
Foto RV

ven. «Het bedrijf kan iedereen
daar gebruiken voor andere zaken», duidt Stijn Van Geem,
hoofdafgevaardigde van ABVV
bij ArcelorMittal. «Het bedrijf
kennende, zal alles zo snel mogelijk opgelost worden. De productiestop zal heel kort zijn.»
«Gelukkig is er niemand gekwetst», gaat de afgevaardigde
verder. «We weten ook nog niet
of de explosie aan een tech-

nisch defect ligt of aan iets anders. Het is nog te vroeg om dat
te zeggen. Er heerst in elk geval
geen onrust onder de arbeiders. Iedereen weet in welke
sector hij zit en wat de gevaren
zijn. We zijn allemaal dagelijks
met veiligheid bezig. We kennen de risico’s. We wachten
ook af om te zien hoe het is
kunnen gebeuren.»
(WSG)

Jorden Vereecke uit Aalter, Larissa
De Wilde uit Lokeren, Shaori De
Wael uit Stekene, Romy De Loor uit
Zelzate en Stephney Dhaese uit
Zelzate organiseren ‘Dancing for
the Stars’ in de Radar in Lokeren.
«We doen dit voor de Warmste
Week en steunen de vzw Boven de
Wolken», zeggen de vijf studenten.
«Dat is een organisatie die ouders
ondersteunt die hun baby verloren
hebben, zogenaamde sterrenouders. Professionele fotografen zorgen ervoor dat ouders aan de hand
van foto’s leren omgaan met dit
verlies. De organisatie biedt de foto’s gratis aan, en daar is natuurlijk
geld voor nodig. Wij willen ze helpen met onze fuif.» ‘Dancing for
the Stars’ wordt gehouden op vrijdag 29 november vanaf 22 uur in
Radar, Gentse Steenweg 144 in Lokeren. Onder andere DJ Merlo
komt draaien. Tickets:
www.radarbelgium.be. (JSA)
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De vijf studenten van HoGent. Foto JSA

