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GENTSE RAND
Uitbater cafetaria intussen door rechtbank failliet verklaard

Nieuw zwembad lokt minder bezoekers dan
verwacht: “Te duur en het water is te koud”
OUDENAARDE

Het nieuwe zwembad in Oudenaarde opende een klein jaar
geleden de deuren. Tot december kwamen iets meer dan
97.000 bezoekers een duik nemen. “En dat is ver beneden de
verwachting van 270.000 per
jaar”, zegt Dagmar Beernaert,
gemeenteraadslid voor SP.A.
Bovendien is de uitbater van
de cafetaria intussen failliet.
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“Het beoogde bezoekersaantal
van 270.000 per jaar blijkt veel
te hoog gegrepen”, meent Dagmar Beernaert (SP.A). “Van bij
de opening begin april vorig jaar
tot december vonden iets meer
dan 97.000 bezoekers de weg
naar het nieuwe zwembad. Dat is
veel minder dan was verwacht.
Bijna 25.000 bezoekers kochten
een gewoon toegangsticket,
28.000 anderen kwamen met een
tienbeurtenkaart. Er werden 41
jaarabonnementen
verkocht.
Van april tot december kwamen
ook 27.931 schoolkinderen
zwemmen.”

Ergernissen
Dat het niet storm loopt voor
het zwembad, is volgens het gemeenteraadslid geen echte verrassing. “De toegangsprijzen zijn
meer dan verdubbeld en het
nieuwe bad blijkt niet het beloofde zwemparadijs”, zegt Beernaert. “Zo is het wellnessgedeelte
dikwijls buiten dienst, is het water te koud of zijn de kleedkamers niet netjes. Dat veroorzaakt
natuurlijk ergernissen. Boven-
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Het beloofde zwemparadijs is een dure grap geworden, vindt gemeenteraadslid Dagmar Beernaert.

PETER SIMOENS
SCHEPEN VAN SPORT

“Aanhoudende kritiek is
pure nonsens en een
bewuste verspreiding
van desinformatie”
dien blijkt ook het kostenplaatje
een pak hoger uit te vallen. De
Oudenaardse belastingbetaler
moet al bijna vijf miljoen euro
meer betalen dan initieel werd
bepaald. Dit is echt een dure grap
aan het worden.”
Een domper is zeker het faillissement van de bvba Lesko, uitba-

ter van de cafetaria van het nieuwe zwembad. “De hoge exploitatievoorwaarden, die zwembadeigenaar
Sportoase
oplegt,
hebben de uitbater de das omgedaan en hebben tot een financiële put geleid”, zegt Beernaert
verder. “De cafetaria moest verplicht opengehouden worden,
ook als er geen volk in het zwembad was.”

Pas in derde jaar naar 270.000
“De kritiek van raadslid Dagmar
Beernaert is pure nonsens. Meer
nog, zij verspreidt bewust desinformatie en dat brengt het
zwembad schade toe”, reageert
schepen van Sport Peter Si-

moens (Open VLD). “Vooraleer
zich met het zwembaddossier te
bemoeien, zou zij zich beter
eerst in het financiële en beleidsplan verdiepen. Het bezoekersaantal van 270.000 wordt
pas vanaf het derde jaar beoogd.
Bouwheer en eigenaar nv Sportoase zal zelfs nu al een beter financiële balans kunnen voorleggen dan in het businessplan ingeschreven is.”
“Het faillissement van de uitbater van de cafetaria is uiteraard
geen leuk nieuws. De stad Oudenaarde huurt het zwembad, maar
niet de cafetaria. Toch zullen we,
samen met Sportoase, zo snel
mogelijk naar een nieuwe uitbater zoeken.”

Opa die kleinkind verkracht moet negen jaar naar de cel
OOSTERZELE

Een grootvader (67) uit Oosterzele is gisteren veroordeeld tot negen jaar opsluiting voor de verkrachting
van zijn negenjarig kleinkind
en de aanranding van drie
andere kleinkinderen. Het
jongste was amper zes jaar
oud op het moment van de
feiten.

vliegen”.
Drie van hen spendeerden zoveel tijd bij hun grootouders
omdat hun moeder kanker had
en hulp nodig had bij de opvoeding. Daar kon de grootvader
genadeloos toeslaan.

Hij maakte misbruik van
het vertrouwen van zijn
kleindochters om zijn
seksuele lusten bot te
vieren. Zeker bij een van
hen maakte hij er een
gewoonte van

De gruwelijke feiten speelden
zich af tussen 2010 en 2016 en
kwamen aan het licht toen een
van de slachtoffers haar geheim
vertelde aan een schoolvriendin. Het misbruik vond plaats
in de woning van de grootvader
en in een leegstaand huis ernaast. De jonge kinderen zwegen zo lang omdat hun opa zei Nadat de feiten bekend waren
dat “hij anders in den bak zou geraakt, volgde er een huiszoe-

king. Daarbij vond de politie in
de slaapkamer niet alleen enkele wapens en munitie, maar ook
een stimulerend middel en het
onderbroek van een kind. Tijdens een verhoor na zijn arrestatie ontkende de grootvader
eerst alles, maar al snel gaf hij
toe dat hij de kinderen kuste en
betastte. Uit de videoverhoren
van de kleinkinderen bleek dat
er zeker bij een kleinkind veel
meer is gebeurd.

Slachtofferrol
De grootvader, die een IQ van
83 heeft, werd gisteren veroordeeld tot een effectieve celstraf
van negen jaar. “De feiten getuigen van een perfide ingesteldheid. Hij maakte misbruik van
het vertrouwen van zijn klein-

dochters om zijn seksuele lusten bot te vieren. Zeker bij een
van hen maakte hij er een gewoonte van zich aan haar te
vergrijpen zodra zijn echtgenote weg was of er geen erg in
had”, zeggen de drie rechters in
hun vonnis.
De rechtbank stelt vast dat de
grootvader, die gisteren niet
opdaagde in de rechtbank, zich
tot op heden in een slachtofferrol wentelt. “In zijn verstoorde
kijk op de feiten heeft hij het
voornamelijk over het feit dat
hij de meisjes toch onderdak en
eten heeft gegeven”, staat in het
vonnis. “Zijn halsstarrige weigering om verantwoordelijkheid te nemen is een niet te onderschatten hindernis in het
verwerkingsproces
van
de
meisjes op latere leeftijd.” (sln)

