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Jongeman van 19 gooit flesjes
naar monument Leopold I
en slaat toerist met fles
Een 19-jarige jongeman uit
De Panne riskeert
twaalf maanden cel voor
twee feiten van zinloos geweld. Hij sloeg onder meer
een toerist met een glazen
wodkafles, omdat die hem
aansprak op het feit dat hij
het Leopold I-standbeeld
wilde beschadigen.
De feiten waarvoor T.C. terechtstaat, dateren van begin juli dit
jaar. Op 3 juli werd hij samen met
twee minderjarigen, onder wie
een 14-jarige vriend uit De Panne, opgepakt aan café L’Oasis in
de Duinkerkelaan. Samen waren
ze kort voordien na middernacht
betrokken bij een incident aan
het Leopold I-monument.
De jongeren waren het beeld aan
het bekogelen met glazen flesjes.
Rond die periode was er veel te
doen rond het koloniale verleden
van Leopold II, mogelijk vergisten de jongeren zich van beeld.
Enkele Franse jongeren spraken
hen daarop aan, waarop T.C en
zijn vrienden meteen agressief

“Hij viel al vechtend op mij
toen de messteken vielen”

werden. Ze volgende de jongeren
en op een bepaald moment sloeg
T.C. een glazen fles stuk op de
arm van zijn slachtoffer.

DE PANNE/KOKSIJDE

Ook kopstoot aan vrouw

De Marokkaanse kapper
A.B. (47) blijft in de cel als
hoofdverdachte van de
moord in zijn zaak in De
Panne vorige week. De behandeling van het dossier
door de raadkamer is uitgesteld tot volgende week.
De man blijft bij zijn verklaring dat er een gevecht
ontstond met slachtoffer
Alban D. en dat het dus
geen moord was.

“En dan had hij geluk, want hij
wilde wel degelijk zijn hoofd raken”, aldus de procureur. “Twee
dagen eerder had T.C. al een
vrouw een kopstoot gegeven omdat zij en haar man foto’s aan het
nemen waren en de groep dacht
dat het om foto’s van hen ging.
Die vrouw was net geopereerd
aan haar oog. T.C. heeft duidelijk
een kort lontje. Ik vraag
twaalf maanden cel en 400 euro
boete met uitstel onder voorwaarden. Een cursus agressiebeheersing lijkt me ook op zijn
plaats.”
Daar drong ook de advocaat van
T.C. op aan. “Hij heeft spijt van
wat hij heeft gedaan en beseft dat
hij agressief wordt als hij gedronken heeft.” De twee minderjarigen in de zaak kregen eerder al
huisarrest. Vonnis op 15 september. (jhm)
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Kapper ontkent moord, maar veel twijfels over zijn versie van feiten

De raadkamer in Veurne boog
zich dinsdag een eerste keer
over de moord die vorige week
donderdag plaatsvond in de
Sloepenlaan in De Panne. In
kapperszaak Le Salon van kapper A.B. werd de 32-jarige Alban D. ’s nachts om het leven
gebracht met zes of zeven messteken.

Dader moordpoging in
gevangenis betrapt met
cannabis in onderbroek
Een 28-jarige Brit die zes
jaar cel kreeg voor een
moordpoging in Oostende
riskeert nog eens zes maanden cel voor drugsbezit in
de gevangenis.
In de bezoekruimte van de
Brugse gevangenis namen cipiers op 5 januari een doordringende cannabisgeur waar
ter hoogte van de tafel van Mohammad A. De Brit met Pakistaanse roots bleek 12 gram
cannabis in zijn onderbroek te
hebben. Hij verklaarde dat hij
de drugs gekregen had van zijn
bezoeker en dat ze bestemd
waren voor eigen gebruik.
Op het moment van de vaststellingen zat A. in voorhechtenis nadat hij in de Hertstraat in
Oostende een winkeluitbater,

VEURNE/NIEUWPOORT

Om wateroverlast in de
Vlaamse en Franse Moeren
te beperken, wordt in Veurne een pompstation geïnstalleerd dat de afwatering moet
verbeteren. “Water stopt
niet aan een landsgrens, het
is goed dat we hierover duidelijke afspraken maken”,
zegt West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé.
De waterafvoer van de Franse
en Belgische Moeren is gebaseerd op een 19de-eeuwse
overeenkomst. Aangezien die
niet langer actueel is en de li-

“Mijn cliënt heeft
dit niet gewild. Hij
is erg aangedaan
door de feiten”
A.B., die sinds de zomer van
2019 in De Panne woont en
voordien een kapperszaak had
in Willebroek, bekende de steken te hebben toegediend. Hij
werd enkele uren na de moord
ter plaatse gearresteerd. De
raadkamer van A.B. werd uitgesteld naar volgende week.
Jelle Dejaegher, sinds de
moord de advocaat van A.B.,
vroeg om het uitstel. “Zijn familie heeft nog een advocaat
van vroeger en die wil ook bij
het dossier betrokken zijn”,
zegt meester Dejaegher. “Over
de feiten kan ik weinig kwijt.
Alleen dat mijn cliënt betwist
dat het om moord met voorbe-

‘Tegen stress’
Voor het drugsbezit vroeg de
procureur maandag zes maanden bijkomende celstraf. De
advocaat van A. drong aan op
mildheid. “Hij kreeg ook al een
tuchtsanctie opgelegd in de gevangenis”, pleitte meester Bart
Bleyaert.
A. zelf verklaarde dat hij de
drugs liet binnensmokkelen
omdat hij zwaar gestresseerd
was voor zijn proces. De uitspraak volgt op 5 oktober. (aft)

mieten van de huidige installaties bereikt zijn, werd Mageteaux gelanceerd. Het FransBelgische project moet de
wateroverlast beperken, onder
meer door de mogelijkheid om
het water van de Moeren over
te pompen in het kanaal
Nieuwpoort-Duinkerke.

Café Chantier
Daarvoor wordt een noodpompgemaal gebouwd op de
Speievaart. “Het water zal dan
tijdelijk en onder strikte voorwaarden in beide richtingen
kunnen afwateren, zowel in de
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Kapper A.B. (47) blijft bij zijn verklaring en ontkent een moord.

ADVOCAAT A.B.

met wie hij samenwerkte, twee
keer met een mes in de buik
had gestoken. Die feiten kaderden in een zware ruzie. A. liet
zijn slachtoffer stervend achter
op de grond en kreeg uiteindelijk zes jaar cel voor poging tot
moord.

Pompstation moet wateroverlast
in Moeren voorkomen

De moord vond plaats in kapsalon Le Salon.

JELLE DEJAEGHER

dachten rade zou gaan. Mijn
cliënt heeft dit niet gewild. Hij
is erg aangedaan door de feiten
en heeft het moeilijk in de cel.
Dat hij na de feiten urenlang ter
plaatse bleef, is omdat hij liep
te ijsberen en in shock was.”
A.B. blijft bij de feiten zoals hij
die vorige week al schetste tegenover de speurders. “Die
man (slachtoffer Alban D.,
,nvdr.), die ik nauwelijks ken,
kwam ’s nachts als een gek op
de deur kloppen omdat hij zijn
vriendin hier dacht te vinden.
Hij heeft mij eerst aangevallen.
We zijn op de grond beland,
waardoor hij bovenop me lag.
Hij is veel groter en sterker dan
ik. Toen zijn er plots steken gevallen. Hoeveel weet ik niet.”
Er zijn veel twijfels bij die versie van de feiten: er wordt gedacht dat het motief te zoeken

is bij drugscriminaliteit, waar
alle betrokkenen voor bekendstaan. A.B. en J.D. waren die
nacht onder invloed van drugs.

Camerabeelden
De raadkamer verlengde wel
de aanhouding van J.D. uit
Koksijde voor een maand, wegens schuldig verzuim. Haar
advocaten, Céline Mouton en
Jonas Bel, willen geen commentaar kwijt. De vrouw was
tijdens de moord aanwezig in
de kapperszaak. Ze werd gevonden in een aanpalende kamer. Op camerabeelden is te
zien dat zij na de moord, gepleegd om 1.35 uur, de zaak
verliet en terugkeerde. Vandaar de bebloede schoensporen
in de straat. De camerabeelden
worden nog verder onderzocht.

tussen het Canal de Furnes en
het Canal Exutoire, om bijkomende afvoercapaciteit te realiseren. Onze samenwerking
hebben we in een wettelijk kader gegoten, dat beschrijft wie
wat doet en onder welke voorwaarden. Verder willen we met
dit project de bevolking sensibiliseren voor de klimaatverandering en de gevolgen ervan”, aldus nog Decaluwé.
Het project zal ruim 2,2 miljoen euro kosten, meer dan de
helft ervan wordt gefinancierd
door Europa. Binnenkort zullen de partners van het project
W Aan de Speievaart wordt al druk gewerkt aan het installatie.
een zogenaamd café chantier
houden, een werfbezoek voor
richting van Nieuwpoort als in Frankrijk te organiseren”, zegt de Vlaamse en de Franse inwode richting van Duinkerke. Ze- provinciegouverneur Decalu- ners van de Moeren. (smk)
ker met een stijgende zeespie- wé.
gel is het van groot belang om “In Duinkerke wordt een INFO
gebouwd http://www.mageteaux.eu/nl
de afwatering samen met schuifconstructie
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