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Nog maar twee jaar in de stiel en Viktor (16) is nu al laureaat Vlaamse Houtproef
Viktor Fabry (16) uit Wevelgem werd zevende tijdens de Vlaamse Houtproef, tweede in WestVlaanderen en enige
laureaat uit onze regio. Dit
is vooral straf omdat hij
nog maar twee jaar hout
studeert in het VTI SintLucas in Menen.
Een volledig uitgeruste toog,
een speeltoren of een kleerkast? In het VTI Sint-Lucas in
Menen maken de leerlingen ze
met sprekend gemak. De
school levert al jaren timmertalent af en nu heeft het weer
een goudhaantje in huis.
Viktor Fabry (16) uit Wevelgem mocht vrijdagavond namelijk naar Sint-Niklaas als
laureaat van de Vlaamse Hout-

digen”, glimlacht Viktor.
“Ik zie wel wat de toekomst maar hoewel ik het graag doe
Het is zeker niet de eerste brengt. Sowieso wil ik nog weet ik niet of dat in het hout
keer dat de vakschool in de voortstuderen in het hoger, zal zijn”, klinkt het. (djr)
prijzen valt tijdens de houtproef, maar het parcours van
Viktor is wel opmerkelijk.
Twee jaar terug ruilde hij de
schoolbanken van het SintAloysiuscollege voor de werkbanken van VTI Sint-Lucas.
VIKTOR FABRY
Twee jaar ervaring in de
LEERLING VTI SINT-LUCAS
houtbranche en het toch al zo
ver schoppen? “Ik ben wel tevreden dat ik die plaats behaalde, het is toch een extra
motivatie. En het toont dat ik
de juiste keuze maakte”, zegt
Viktor.
Dat hij in het weekend af en
“Ik had het niet verwacht, toe bijklust zal de jonge
maar wel gehoopt. Ik had me schrijnwerker ook wel geholop voorhand voorgenomen dat pen hebben. Of hij nu een toeik me volledig zou geven en komst als timmerman tegewou zeker niet als laatste ein- moet gaat, nog een open vraag.
proef. Daarbij maakten leerlingen van het vierde middelbaar
allemaal hetzelfde krantenbakje. Hij behaalde de zevende
plaats, nadat hij tweede was
geëindigd in de provincie. Uit
onze regio was hij zelfs de enige kandidaat die gelauwerd
werd.

“Ik wou eigenlijk
gewoon niet als
laatste eindigen”

DJR

MENEN/WEVELGEM

Er zijn ook twintig procent minder GAS-boetes opgemaakt

Kortrijkzanen hebben de weg naar
ondergronds parkeren gevonden
KORTRIJK

KRIS VANHEE

LOH

Hoewel de totale kosten
zijn gedaald met 4 procent
tot 321.535 euro en de omzet
off-street (parkeergarages)
is gestegen met 43 procent
naar 723.944 euro is dit nog
onvoldoende om de daling
van de omzet on-street met
19 procent (966.332 euro) te
compenseren.

BURGEMEESTER
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Voor het eerst is er een daling van inkomsten uit bovengronds parkeren in Kortrijk.

gemaakt naar ondergronds
parkeren, wat de stad net
wil. De omzet off-street (ondergronds)
bedraagt
2.427.436 euro, dat is een
stijging van 723.944 euro
(43 procent) tegenover 2016
“En enkel daar kan ik de (1.703.492 euro).
oppositie gelijk in geven”,
zegt schepen van Mobiliteit Shop&go
Axel Weydts (SP.A). “Er is
echter geen structureel pro- In 2017 was er in de stad
bleem zoals beweerd wordt. Kortrijk een aanbod van
De leninglast van de par- 6.991 parkeerplaatsen op
kings Veemarkt en Schouw- straat waarop het Kortrijks
burgplein vervalt binnen- parkeerbedrijf Parko toekort.”
zicht uitoefent. Dat is een
In 2017 bedroeg het totaal daling van 293 plaatsen in
geïnde parkeerbedrag uit vergelijking met 2016. Er
heffingen
bovengronds zijn nu 523 shop & go-stro(e-tickets,
sms-parkeren, ken. Dat zijn er 41 meer dan
munten) 2.204.720 euro. In in 2016.
2016 ging het om 2.733.317. De inkomsten uit het toeDat is een daling van 19 pro- zicht (parkeerbelastingen en
cent. Daarmee is een omslag GAS-boetes) daalden in ge-

“Texture is de laatste
ondergrondse
parking in Kortrijk”

Viktor met zijn krantenbakje.

MARKE

Betrapte dieven
riskeren tot 4 jaar cel
voor zware agressie
Voor het zwaar toetakelen
van een man in het Shelltankstation langs de E17 in
Marke riskeren vijf twintigers uit Tourcoing tot vier
jaar cel. Het slachtoffer had
op 17 april vorig jaar gezien
dat ze zes blikjes bier stalen.

Het Kortrijks Parkeerbedrijf Parko sluit 2017 af
met een verlies van
821.158 euro. Maar er is
volgens de schepen van
Mobiliteit Axel Weydts
(SP.A) geen structureel
probleem. Straks vallen
de leninglasten van twee
parkings weg. En er wordt
meer ondergronds geparkeerd.

VINCENT
VAN QUICKENBORNE

W

lijke tred met twintig procent tot 1.717.150 euro in
2017 ten opzichte van
2.151.584 euro in 2016. Er
werden 58.211 naheffingen
opgemaakt voor betalend
parkeren, bewonersparkeren, blauwe zone en extra
kortparkeren, 71.444 in
2016.

straatparkeren (4.791 tegenover 6.409 in 2016).
De inkomsten uit het
straatparkeren
bedragen
voor 2017 4.109.524 euro.
Dat is een daling in vergelijking met 2016 (5.075.856).
De kosten beliepen 2.973.80
euro. Het resultaat van de
exploitatie is dus positief
met 1.135.723 euro. Ter verAXEL WEYDTS
gelijking: in 2016 bedroeg de
SCHEPEN VAN MOBILITEIT
omzet 5.075.856 euro, stegen de kosten tot 3.262.268
euro en was het resultaat
een winst van 1.813.588 euro.
Parko beheert sinds 2017
zeven
(centrum)parkings
goed voor 3.268 parkeerplaatsen. “De laatste die er
nog kan komen, is parking
Er was ook een daling van Texture’, zegt burgemeester
25 procent in het aantal op- Vincent Van Quickenborgemaakte
GAS-boetes ne(Open VLD).

“De leninglast van de
parkings Veemarkt en
Schouwburgplein
vervalt binnenkort”

Nadat Farid M. (29), Yassine H.
(21) en Salah B. (20) op 17 april
2017 waren betrapt, ontstond er
een woordenwisseling. Daarop
vielen ze de uitbater aan. Toen
Abdelkader S. (20) en Rachid A.
(20) zagen dat hun kompanen
waren verwikkeld in een vechtpartij, stapten ze uit de auto en
deelden ze ook klappen uit. In het
tumult stalen ze nog een flesje
frisdrank en twee doosjes Tic
Tacs. De winkelbediende werd
nog aangevallen met een riem.
Na de vechtpartij vluchtte het
vijftal weg via de autosnelweg,
maar ze konden geïdentificeerd
worden via camerabeelden. Acht
maanden na het incident konden
de geseinde mannen in Moeskroen opgepakt worden na een
achtervolging. Het vijftal zat enkele maanden in de gevangenis,
maar is ondertussen vrij onder
voorwaarden.
De openbare aanklager vorderde
voor M. die de vechtpartij uitlokte met vier jaar cel de zwaarste
straf. Hij staat ook terecht voor
poging tot doodslag omdat hij het
slachtoffer aanviel met de riem.
De rechter overweegt om in hoofde van M. de kwalificatie nog te
verhogen naar foltering en onmenselijke behandeling. De andere vier riskeren tot twee jaar
celstraf. Enkel S. en A. die in een
latere fase enkele slagen uitdeelden, kwamen zich verantwoorden. “We hebben enorm veel spijt
en willen ons excuseren bij het
slachtoffer. Het was laf. We hadden het wel allemaal niet gepland. We waren enorm dronken”, klonk het. De zaak wordt op
25 juni verdergezet. B. kwam vorige maand om bij een ongeval.
(eva)

