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SOS Blues

Bondscoach 
René Vandereycken:

‘De dag dat ik de wereld 
wilde veranderen is 
allang gepasseerd’

Music Maker redt bluespioniers
van vergetelheid

Goedele
Liekens 
doet een

boekje open
over de penis

Ridders en
blauwe beha’s
De onnozelste
verkiezings-
campagnes

Dit weekend in De Morgen

Kevin Janssens,
acteur in

‘Windkracht 10’:

‘Ik wil niet
altijd de

mooie jongen
blijven 
spelen’

The Kate Moss Show
Media kneden een model tot muze

 inspraak
In Gent wordt 

de hondenpoep geteld
GENT ● Schepen van Hondenpoep.
Het is een stempel waar Lieven
Decaluwe (Spirit) maar moeilijk af
raakt. Als schepen van Milieu,
Groen en Gezondheid mag hij
nochtans terugblikken op een vrij
indrukwekkend resultaat. Maar de
Gentenaar beschouwt hem vooral
als de man die de drollen van de
straat haalde.

Decaluwe is, uiteraard, trots op zijn verwe-
zenlijkingen. “Er zijn deze legislatuur nog
nooit zoveel parken bij gekomen en heraan-
legd in Gent”, begint hij. “De bodemsanerin-
gen zijn ook belangrijk geweest. We zijn
erin geslaagd het miljardendossier van de
sanering van het gifstort La Floridienne in
de Gentse haven tot een goed einde te bren-
gen. Het volledige wagenpark van de stad is
vervangen door energie- en milieuvriende-
lijke voertuigen. 

“We hebben als eerste stad alle geurhinder
in kaart gebracht met een groot geuren-
onderzoek. Er werd een hindercel opge-
richt, die zich specifiek bezighoudt met
klachten over alle vormen van hinder. Gent
had ook als eerste stad een reglement
omtrent groendaken.”

En dan waren er nog de drollen.
Decaluwe: “(zucht) U kunt dat misschien

allemaal grappig vinden, dat is het ook wel,
maar hondenpoep is nu net een van die
zaken waar de mensen zich enorm aan erge-
ren. Terecht, vind ik. 

“Ons hondenpoepbeleid is ook een mooi
voorbeeld van de manier waarop ik werk.
We zijn vertrokken vanuit het probleem:
drollen op straat. Een studiebureau heeft de
taak op zich genomen elke drol te tellen, om
zo een goed beeld te hebben van waar de
problemen het ergst waren. En dan is het
zoeken naar een oplossing. Die kwam er al
snel: hondentoiletten. Ik heb iemand heel
Europa rondgestuurd om te kijken waar ze
die hadden, hoe ze werkten en wat eventue-
le plus- of minpunten waren. Daarna heb-
ben we beslist ze te plaatsen in de wijken
waar de problemen het grootst zijn.”

Hoeveel van die toiletten zijn er al?
Decaluwe: “Zo’n 130 en er staat er nog een

veertigtal op stapel. De toiletten zijn ook uit-
gegroeid tot een sociale gebeurtenis. Zoals

jonge moeders die elkaar niet kennen snel
met elkaar zullen beginnen te praten over
de kindjes, zo praten hondeneigenaars
vlugger met elkaar als ze elkaar ontmoeten.
We krijgen daarover erg goeie reacties. We
hebben voor onze aanpak bovendien enke-
le internationale prijzen gekregen.”

Naar het schijnt houdt u ook bij
welk hondentoilet bij de beestjes
zelf het populairst is...

Decaluwe: “(grinnikend, terwijl hij een
lijstje bovenhaalt) Elke drol wordt hier
inderdaad geteld. Ik krijg lijsten hoeveel
stuks per dag er in welk toilet gevonden
zijn. Het hondentoilet aan de
Gasmeterlaan is het beste, met gemiddeld
58,66 stuks per dag. Dit jaar al werden er
292.166 stuks geteld in alle toiletten samen.

U kunt dat drollentellen misschien bela-
chelijk vinden, maar dat maakt deel uit van
de methodiek. Je moet toch weten of de toi-
letten resultaat hebben, of ze wel gebruikt
worden. 

“Ook over andere zaken houden we zulke
statistieken bij: hoeveel kilo zwerfvuil er
waar gevonden is bijvoorbeeld. Alleen dan
kun je een goed beleid voeren. (CG)

wijten tussen stadsbestuur en bewoners,
op andere vlakken kan de coalitie wél een
goed rapport voorleggen op het vlak van
participatie en betrokkenheid. De stad
begon een tweetal jaar geleden bijvoor-
beeld met de ‘gebiedsgerichte werking’,
waarbij voor de 25 wijken van Gent in
kaart werd gebracht wat de specifieke
noden en verwachtingen van de bevol-
king zijn. Hier is dat een slecht wegdek,
daar een verloederd buurtparkje. Onder
meer aan de hand van vragenlijsten is
voor elke wijk een programma opgesteld
dat de komende jaren wordt uitgevoerd.

Bovendien mag elke wijk jaarlijks 7.000
euro naar eigen goeddunken besteden
aan buurtprojecten. Een nieuw bankje
op het plein om de hoek? Een speelplein-
tje in het park? Het stadsbestuur verza-
melt de voorstellen en laat een wijkjury
beslissen. Als het van de sp.a afhangt,
worden die budgetten alvast opgetrok-
ken, een idee waar ook Groen! voorstan-
der van is.

Een probleem dat mogelijk rijst, is dat
het op den duur altijd weer dezelfden
zijn die zich als spreekbuis van de buurt
profileren. Daarom pleit CD&V voor de
oprichting van deelgemeenteraden,
naar Antwerps voorbeeld, met verkoze-
nen die de belangen van hun buurt ver-
tegenwoordigen op een beperkt aantal
concrete bevoegdheidsdomeinen. De
andere partijen zien echter weinig heil
in de creatie van tientallen nieuwe ‘post-
jes’.

Inmiddels wordt binnenkort de aanne-
mer voor het Sint-Pietersproject aange-
steld. Over de hoogte van de torens kan
eventueel nog gepraat worden, de nieu-
we weg en parking komen er zeker,
tegen de wil van de buurt. “Tja, hoezeer
we ook voor inspraak zijn, op een
bepaald moment is het altijd het demo-
cratisch verkozen bestuur dat de knoop
moet doorhakken”, zegt VLD-schepen
Christophe Peeters. Kortom, inspraak
houdt op waar het algemeen belang
begint. “Sint-Pieters is een project met
impact op Vlaams niveau. De buurt zal
zijn zeg hebben, maar als verkozenen
moeten we ook rekening houden met
andere belangen. Het geeft geen zin een
klein probleem op te lossen door een
groter te laten aanslepen.”

Onder de toren

Foetsie Antwerpen

Marc Van Peel (CD&V) wil
Justitie splitsen vóór B-H-V

Volgens de Antwerpse schepen Marc
Van Peel moet de splitsing van Justitie
de allereerste prioriteit zijn bij de
komende communautaire onderhande-
lingen. Van Peel zei dat in Terzake06 in
een debat over de aanpak van crimina-
liteit. Hij meent dat de geesten over de
aanpak van criminelen te zeer verschil-
len in Vlaanderen en in Franstalig
België. Van Peel verwijt de Franstaligen
‘laxisme’ en schuift de verantwoorde-
lijkheid voor de blijvende groei van
extreem rechts in Vlaanderen in hun
schoenen.

België

OVSE neemt waar
Drie waarnemers van de OVSE zakken

af naar België om hier de verkiezingen in
de gaten te houden. Volgens het kabinet
Buitenlandse Zaken zijn ze vooral geïnte-
resseerd in het elektronische verkie-
zingsproces en willen zij hier wat tips
opdoen. De drie waarnemers worden
netjes verdeeld over de drie gewesten.
Het is nog niet bekend waar ze post zul-
len vatten. “OVSE-waarnemers zijn altijd
zeer discreet”, klinkt het op het kabinet.
Minister van Buitenlandse Zaken Karel
De Gucht heeft er alvast geen problemen
mee als ze afzakken naar ‘zijn’ Berlare.

Kieskort

DM Magazine

Ilse van Dienderen, achtste op de Groen!-
lijst in Antwerpen en op de voorlaatste
plaats voor het district, is het slachtoffer
geworden van ‘een politieke diefstal’. Een
fietskar, eigendom van haar vader Hugo van
Dienderen, werd gisteren gestolen. De die-
ven bleken niet geïnteresseerd in zijn oude
fiets. “Met die fietskar reed ik de voorbije
maand rond om mijn boodschappen te
doen. De kar was ook heel geschikt om fol-
ders en affiches te vervoeren. Als ik mijn
fiets niet gebruikte, zette ik hem die hele
periode buiten tot ik ging slapen”, zegt van
Dienderen. Hij kocht de fietskar na de ver-
kiezingen van 2000. De bakfiets waar hij
toen campagne mee voerde, verdween in
de nacht voor de verkiezingsdag. 

Koppel
www.ikwilmetjou.be is geen ordinaire

datingsite, maar de verkiezingsstek van
de Buggenhoutse sp.a-Spiritkandidaat
Bram Swaerts. Op zijn site, vol hartjes en
datingtips, hebben al veertien koppels
elkaar gevonden en staan er 42 vrijgezel-
len in de aanbieding. Om zijn initiatief te
promoten, plaatste de politieke Cupido
sms-slogans en kleefde hij kattebelletjes
met ‘wie doet het met wie in Buggenhout’.
Dat mensen zich vragen stellen bij zijn
apolitieke site, trekt hij zich niet aan. “Mijn
flyers maken wel duidelijk waarvoor ik
sta”, meent Swaerts. 

Boojte 
Tijdens het festival De Eerste Keer in de

Antwerpse Arenbergschouwburg, waar
Antwerpse jongeren een stoomcursus
stemmen krijgen, ging cabaretier Kees
Meerman in de clinch met de Vlaams
Belangdelegatie. Meerman had het tijdens
zijn slotact gewaagd om Philip Dewinter
“het grootste zeikwijf van Vlaanderen” te
noemen. En daarna: “Zelfs mijn bomma

van 90 die op sterven ligt, klaagt minder
dan Philip Dewinter.” De VB-delegatie kon
er niet om lachen en verstoorde zijn act.
“Humor moet toch voor iedereen zijn, en
die 20 procent van de jongeren die
Vlaams Belang stemmen, kan hier niet
mee lachen”, meende het VB. Meerman
pareerde met: “Vindt u dat humor voor
iedereen moet zijn? Leg dat maar eens uit
aan die allochtonen in Vlaanderen. Die
lachen zich dood.”

Toen de VB-delegatie daarop probeerde
Meerman de microfoon uit handen te
slaan, koos de zaal de kant van de kun-
stenaar. (TP) 

LIEVEN DECALUWE (SPIRIT): 

Het hondenpoep-
beleid is een goed
voorbeeld van de
manier waarop ik
werk: pragmatisch en
met een methodiek
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