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De gemeente Aalter heeft een
koopoptie op de gronden van
het bedrijventerrein Woestijne
verleend aan Veneco. Aalter
krijgt daar een jaar lang maan-
delijks 400.000 euro voor te-
rug. De oppositie pikt dat niet
omdat de terreinen nog steeds
landbouwgrond en geen in-
dustriegebied zijn.

,,De site in Woestijne verko-

pen als industriegrond kan pas
als de procedure volledig door-
lopen is. Het bestuur neemt het
openbaar onderzoek en de in-
spraak van de burger niet seri-
eus’’, zegt Marleen Defruyt van
Groen!

,,Wat als het toch fout gaat en
Woestijne geen industriegrond
wordt’’, zegt Hans Herbrant
(VLD). ,,Dan moet al dat geld

met een fikse rente op een
maand tijd teruggestort wor-
den.’’

Burgemeester Pieter De
Crem (CD&V) maakt zich
weinig zorgen. ,,Ik kan begrij-
pen dat het voor jullie een
pijnlijke zaak is dat deze over-
eenkomst tot stand is geko-
men’’, zei hij tegen de opposi-
tie. (cte)

Oppositie beschuldigt gemeente van speculatie 
Aalter

De kersverse OCMW-voor-
zitter van Wortegem-Petegem,
Gert Van Driessche (WP2000),
trekt zijn ontslag als gemeente-
raadslid weer in. De beslissing
is een gevolg van de crisis die in
de partij heerst. Twaalf jaar
lang bleef de CD&V-coalitie-
partij WP2000 van burgemees-
ter Johan Delmulle een hecht
blok. Uit onvrede met de lijst-

vorming voor de gemeente-
raadsverkiezingen beslisten
schepen Nicole Van Der Strae-
ten en raadslid Pascal Van
Merhaeghe om met een eigen
CD&V-lijst naar de kiezer te
stappen. 

,,Ik voel mij, net zoals burge-
meester Delmulle, misleid en
bedrogen door partijgenoten
van wie ik dacht dat ik met hen

een goede relatie had’’, zegt Van
Driessche. 

Mariette Nijs zou Van Dries-
sche vervangen in de gemeen-
teraad. 

CD&V-voorzitter Van Mer-
haeghe is woedend omdat deze
verhaallijn in extremis her-
schreven wordt. ,,Dat is precies
waarom de partij gebroken is’’,
zegt hij. (pd)

OCMW-voorzitter trekt ontslag uit gemeenteraad in 
Wortegem-Petegem
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Van onze medewerker
Wouter Woussen
----------------------------------------------------------------------------------------------
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LOGGEN komt van
’weblog’, een per-
soonlijk dagboek op
het internet met tek-
sten, foto’s en verwij-

zingen naar webpagina’s die je
hebt bezocht en interessant
vond. Bezoekers kunnen er bo-
vendien een korte reactie ach-
terlaten.

Gent.blogt is de oudste
Vlaamse stadsblog en werd op-
gericht door Ilse Baetslé, Cindy
Desmet en Lien Braeckevelt.

Ilse Baetslé: ,,We hebben met
zijn drieën extra medewerkers
gezocht, mensen waarvan we
dachten dat ze wel af en toe een
interessant stukje konden
schrijven, maar die niet nood-
zakelijk ervaring hadden met
het internet. Zo zijn we intus-
sen met dertien. Diegenen die
het het langst volhouden, heb-
ben meestal ook een persoon-
lijke blogsite. Zij zijn het ge-
woon om geregeld een tekstje
af te werken.’’

In tegenstelling tot wat veel
mensen denken, heeft de ploeg
geen bindingen met het stads-
bestuur of met professionele
media. De artikels over cul-
tuur, beleid, actualiteit en uit-
gaan in Gent zijn allemaal lief-
hebberswerk. 

Geen enkele blogger wordt
betaald voor zijn schrijfwerk.
Andere kosten zijn er ook nau-
welijks. 

Steven Noels: ,,Dertig euro
per maand voor webhosting,
dat zijn onze vaste kosten. Als
elke medewerker dat één
maand betaalt, komen we al
meer dan een jaar ver. Vroeger
lieten we ons daarvoor sponso-
ren, maar daar willen we zo
veel mogelijk van af geraken.’’ 

,,Als we iets organiseren, zijn
we wel creatief genoeg om geld
te vinden’’, zegt Noels. ,,Zo ge-
ven we voor ons eenjarig be-
staan een feestje op kosten van
de Gentse afdelingen van alle

politieke partijen, op een na,
die niet heeft gereageerd op
onze uitnodiging. Daarmee
geven we vrijdagavond in café
Bal Infernal vier gratis vaten en
een hele lading gratis fris-
drank.’’ 

Toch is het mogelijk dat
Gent.blogt binnenkort meer
geld krijgt. Sinds januari is
Gent.blogt een vzw die mis-
schien in aanmerking komt
voor subsidies. 

Ilse Baetslé: ,,Als we als vzw
subsidie zouden aanvragen,
geeft dat natuurlijk extra mo-
gelijkheden. Voor een theater-
recensie moeten de medewer-
kers dan bijvoorbeeld niet zelf
hun ticket betalen. Maar we
hebben de vzw vooral opge-
richt om meer structuur te
hebben. De toekomst van een

vrijwilligersproject is gemak-
kelijker te garanderen binnen
een vzw.’’ 

Hugues De Somere: ,,Boven-
dien wilden we vermijden dat
de bloggers persoonlijk verant-
woordelijk zijn voor alles wat
op de pagina verschijnt. Nu is
de vzw de verantwoordelijke
uitgever.’’ 

Bezoekersreacties op een blog
worden door niemand gecon-
troleerd vooraleer ze op de
website verschijnen. Contro-
verse rond gevoelige onder-

werpen is dan al snel gezaaid.
Op andere stadsblogs, zoals in
Mechelen, gebeurde het al dat
discussie over een politiek ge-
voelig onderwerp wegens al te
opruiende commentaar moest
worden afgesloten. 

Hugues De Somere: ,,Al te
scherpe reacties halen we er
soms af, zodat een discussie
niet ontaardt. Maar meestal
zijn het andere bezoekers die
de schrijver van een ongenuan-
ceerde reactie terechtwijzen.’’

Bepaalde politici durven ook
al eens van blogs gebruikma-
ken om hun ideeën te ventile-
ren en een discussie uit te lok-
ken rond de eigen thema’s. ,,Ik
herinner mij een politicus die
ik eens persoonlijk heb moeten
vragen om enkel te reageren als
het relevant is. Maar tegen-

woordig komen we die niet
vaak meer tegen op de web-
site’’, zegt De Somere.

Ilse Baetslé: ,,Irrelevante reac-
ties hebben soms ook te maken
met het enthousiasme van de
bezoekers. Onze lezers durven
zich soms nogal laten gaan in
hun reacties, zonder te besef-
fen hoe hun opmerkingen aan-
komen bij de auteur van het
stukje waarop ze reageren.’’ 

Op de website vind je ook
nieuwsberichten. Meestal zijn
dat links naar krantensites of
naar de website van de VRT,
maar de bloggers trekken ook
meer en meer zelf naar pers-
conferenties. 

Gent.blogt heeft voor persbe-
richten een centraal e-mail-
adres waaruit iedereen zijn on-
derwerpen kan kiezen. 

Bruno Bollaert: ,,Iedereen
heeft zijn interesses, dus
meestal weten we meestal wel
zo wie wat zal doen. Bovendien
zien we elkaar elke maand, zo-
dat we een beetje kunnen af-
spreken. De fotografen, Hen-
drik Braet en Hans Dekeyser,
zien we omdat we soms samen
met hen op stap gaan. Omdat
we allemaal vrijwilligers zijn, is
het alleen wat moeilijk om
overdag iemand ergens naar-
toe te sturen.’’

De bloggers willen niet con-
curreren met de bestaande me-
dia. En dat er concurrentie be-
staat met gelijkaardige sites,
zoals www.allesovergent.be, is
ook overdreven. 

Hugues De Somere: ,,De con-
currentie tussen blogsites
wordt soms wat opgeklopt.
Bloggers zijn een gemeen-
schap, geen concurrenten.’’ 

x Feest Gent.blogt, café Bal
Infernal, Kammerstraat Gent,
vanavond vanaf 20.30 uur. Van
21 uur tot middernacht wordt er
elk uur een nieuw vat aangeslo-
ten. De gratis niet-alcoholische
dranken worden uitgedeeld tot ze
op zijn.

x www.gent.blogt.be 

,,Bloggers zijn een gemeenschap,
geen concurrenten’’

.

,,AL TE SCHERPE
REACTIES HALEN
WE SOMS
VAN DE SITE’’

Gent.blogt is jarig. Dertien vrijwillige bloggers voeden de website al een jaar lang elke dag met nieuwe tek-
sten en foto’s over cultuur, actualiteit en andere nieuwtjes uit Gent. Dagelijks komen meer dan tweedui-

zend lezers een kijkje nemen of een reactie posten. 

Reportage. GENT.BLOGT VIERT EERSTE VERJAARDAG

De Gentse bloggers in een cartoon en op foto: vlnr. Bruno Bollaert, Wouter Temmerman,
Hugues De Somere, Dimitri Verstraeten en Steven Noels. De site viert zijn eerste verjaardag. © rr

Asper

Bakker in
ziekenhuis na
achtervolgen dief

Bakker Martin Van Belleg-
hem (53) uit Asper is gewond
geraakt na een overval. Rond
drie uur gistermiddag stapte
een jongeman van ongeveer
twintig jaar de bakkerij op de
Steenweg in Asper binnen. Hij
stal het geld uit de kassa, zo’n
500 euro, en vluchtte weg.

De bakker zette de achtervol-
ging in, maar kwam daarbij ten
val. De man is enkele weken ar-
beidsongeschikt. 

De politie kamde de buurt
van het station uit, maar zon-
der resultaat. (pp)

Ledeberg

Brand legt
Citibank plat

De brandweer moest gister-
ochtend rond kwart over vier
uitrukken voor een brand in
een filiaal van Citibank aan de
Brusselsesteenweg in Lede-
berg. 

De schade is aanzienlijk. Het
filiaal is zeker veertien dagen
buiten gebruik. (nlz)

Steendorp

Respijt voor
illegale tuinders

De illegale moestuintjes aan
de rand van de Roomkouter in
Steendorp mogen nog even
blijven (DS 23/2). ,,Voor elke
bewoner die een tuintje exploi-
teert, zoeken we naar een pas-
sende oplossing’’, zegt Ingrid
Van de Poel van de Vlaamse
Gemeenschap. Van de vorige
eigenaar kregen de tuinders de
toestemming een perceel te be-
werken, maar nu de Room-
kouter een natuurgebied
wordt, kan dat niet meer. De
gemeente Temse en de Vlaam-
se Gemeenschap denken aan
een uitdoofscenario. (dhs)

Zwijnaarde

Moeder en
dochter vergiftigd
door CO

Twee inwoners van Zwijnaar-
de zijn woensdagavond in het
ziekenhuis opgenomen met
een CO-vergiftiging. Het be-
treft een moeder van 46 uit Ne-
derzwijnaarde en haar dochter
van veertien. De vrouw mocht
even voor middernacht het zie-
kenhuis verlaten, de dochter
moest blijven maar verkeert
niet in levensgevaar.

De oorzaak van de CO-in-
toxicatie is een defecte of
slechtwerkende gasboiler in de
badkamer. (belga)


