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Sterrenrestaurant Clandestino zit eindelijk vol

Doel haalt
zomer 2010

Een jaar geleden was restaurant Clandestino bijna
failliet. Toen kwam de Michelinster en lof alom.
HAASDONK Vlaanderens populairste kok, Piet Huysentruyt,
kwam gisteren (DS, 30 september) woorden te kort om de kok
van het Haasdonkse restaurant
Clandestino te loven. ‘Mijn uitgever nodigde me onlangs uit naar
Haasdonk (Beveren). Wat valt
daar te beleven, dacht ik. We zouden gaan eten in restaurant Clandestino. Voor mij klonk dat als
een soort maffia-pizzeria waar
louche dingen gebeuren. Maar
wat een verrassing was dat! Wat
een talent, die chef! De smaken
spatten onvoorstelbaar uit het
bord. Ik krijg het nog koud als ik
aan die maaltijd denk. Die kerel
heeft het. Als ik hem een tip mag
geven: verander van naam.’ De nu
zo bejubelde chef-kok van Clandestino, Wouter Van der Vieren
(31), herinnert zich het bezoek
van Huysentruyt nog. ‘Dat was
drie weken geleden. De zaak zat
halfleeg, en Piet Huysentruyt begreep niet waarom. Hij was
enorm onder de indruk van het eten, net als zijn managers en uitgever. Dit is twee Michelinsterren
waard, oordeelde hij.’
Voor Van der Vieren is de lof van

‘We zitten nu eenmaal
met die naam.
SOS Piet verander je
toch ook niet meer
in Kabouter Piet?’
Bijna was het doek gevallen over
Clandestino. Tot de culinaire gids
Gault-Millaut in oktober Clandestino een extra punt – een koksmuts – toekende. Niet veel later
schonk Michelin Van der Vieren
zijn eerste ster.

Onrust bij ArcelorMittal
Bij ArcelorMittal in de Gentse haven hielden arbeiders de hele dag werkonderbrekingen.
Het houdt maar niet op
voor de vakbondsmannen bij
staalreus ArcelorMittal. Nu het
eindelijk opnieuw wat beter begon te gaan — de tweede hoogoven
is vorige maand weer opgestart —
is het weer hommeles in de fabriek. De arbeiders protesteren tegen het besparingsplan dat de directie heeft uitgewerkt. De fabriek
moet het binnen drie jaar met duizend mensen minder doen en dat
leidt tot een verhoogde werkdruk
bij de werknemers die wel blijven.
Gisteren waren er de hele dag
prikacties. De vakbondsmannen
konden niet anders doen dan
brandjes blussen. ‘De mensen mogen hun gedacht zeggen en we
hebben alle begrip voor de problemen van onze arbeiders, maar we
roepen toch op tot kalmte’, zegt
ABVV-hoofdafgevaardigde Rony
Schatteman. ‘We denken wel dat
het gezond verstand zal zegevieren.’
Rony Schatteman en zijn collega
Rudi Van de Walle hebben niet
meteen het makkelijkste jaar uit
hun carrière achter de rug. Als
vakbondsmannen staan ze sinds
het begin van de economische crisis in het centrum van de storm.
Keer op keer was het aan hen om
slecht nieuws aan hun achterban
GENT

Opendeur

te communiceren. Tijdelijke
werkloosheid, een terugval van de
staalproductie, besparingsplannen en afvloeiingen, het hield
nooit op. En de woelige tijden zijn
duidelijk nog niet voorbij. ‘We beleven inderdaad zware tijden’, geven ze toe.
De vakbonden verschijnen vandaag ook verzwakt aan de onderhandelingstafel. ‘Het probleem is
dat we niet in een positie zitten om
veel eisen te stellen’, vertelt Rudi
Van de Walle. ‘Het gaat nog altijd
niet goed in de staalindustrie. Ik
begrijp dat plannen van de directie paniek en ongerustheid veroorzaken op de werkvloer, maar
op dit ogenblik hebben we geen
belang bij een staking. Van de
25 hoogovens in Europa zijn er
vandaag nog altijd maar 16 in gebruik. Gent is een van de eerste fabrieken die een nieuwe hoogoven
heeft mogen opstarten. Dan zijn
we veel beter af dan Luik. Daar is
helemaal geen productie.’
Toch zit ook de fabriek in Gent nog
lang niet op rozen. Rony Schatteman: ‘Natuurlijk juichen we toe
dat Gent de enige fabriek is in Europa waar de twee hoogovens
draaien, maar vergeet niet dat ArcelorMittal vandaag nog altijd
met verlies draait.’ (dih)
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Meubelfabriek Van Den Berghe-Pauvers bvba
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maandag -vrijdag:
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zondag gesloten

De overgebleven huurders in Doel mogen
nog zeker tot eind juli
volgend jaar in het
Scheldedorp blijven.
Dat besliste de rechter.

Huysentruyt goud waard, want
hij heeft lang zwarte sneeuw gezien. ‘Clandestino is vier jaar
open. De eerste drie jaar had ik
het heel moeilijk. Een jaar geleden stond ik zelfs op de rand van
het faillissement: we kenden ups
maar vooral veel downs. Ik had
wel klanten, maar ze kwamen
niet. De winters gingen nog, maar
drie zomers op rij zag ik geen
mens. Ik werd onzeker, mijn creativiteit blokkeerde, ik kon mijn
personeel niet meer motiveren.’

2500 m2 leefbaar design
Meibloemstraat 14 - 9000 Gent - T 09 226 29 22 - F 09 227 00 22
www.vandenberghe-pauvers.be - info@vandenberghe-pauvers.be

5%
korting
op alle collecties
(niet cumuleerbaar met andere promoties)

Merken:
SKOVBY
ERPO
MOBITEC
CANDY
HORM
DANERKA
CARL
HANSEN
MØLLER
KEBE
ARPER
STOKKE

Wouter Van der Vieren heeft zijn lach teruggevonden. ©

‘Dat deed me beseffen dat de problemen niet aan mijn keuken lagen’, reageert Van der Vieren, die
het vak leerde bij Frank Fol in
Leuven en in De Pastorale in Reet.
Sinds sterrenjagers Clandestino
hebben ontdekt, zit de zaak in de
lift. Wouter Van der Vieren, die
een jaar geleden veel te weinig
volk zag in zijn restaurant, denkt
er nu zelfs aan zijn horizon te ver-

pms

ruimen op een andere, ruimere
en beter gelegen locatie. Zal hij
dan de naam van zijn zaak wijzigen, zoals Piet Huysentruyt adviseert? ‘We zitten nu eenmaal met
die naam Clandestino. SOS Piet
verander je toch ook niet meer in
Kabouter Piet? Clandestino begint een begrip te worden, het zou
te gek zijn om te veranderen van
naam.’ (dhs)

Bewoners willen
‘leefbare’ Kaaistraat
Bewoners van de Eeklose Kaaistraat en omgeving
hebben zich gegroepeerd in ‘Leefbaar Eeklo’.
EEKLO Het invoeren van de
blauwe zone in de Kaaistraat in
Eeklo heeft, zo blijkt na een jaar,
niets van de problemen opgelost. Dat meldt de groep Leefbaar Eeklo in een open brief aan
de gemeenteraad en de adviesraden.
‘Integendeel, de problemen zijn
toegenomen in vergelijking met
een jaar geleden. De langparkeerders zijn er nog steeds, de
verhoopte rotatie komt er niet.
De langparkeerders gaan nu op
het Van De Woestijneplein
staan, waardoor wij als bewoners tot halverwege de Dullaert
moeten rijden om onze wagen
kwijt te geraken. We kaartten dit
probleem vorig jaar aan bij de
burgemeester, maar er werd
geen gevolg aan gegeven. Ondertussen heeft elk van ons wel
al een stapeltje boetes verzameld...’
De werkgroep kijkt ook met
angst uit naar de komst van het
nieuwe appartementencomplex
in de Dullaert, waarvan ongetwijfeld ook bewoners op straat
een parkeerplaats zullen zoeken.
Behalve het parkeerprobleem, is
er ook de slechte staat van de
Kaaistraat. ‘De ondergrondse
leidingen en riolering zijn abominabel slecht’, klinkt het bij
Leefbaar Eeklo. ‘De straat is hier
en daar verzakt en we hebben
last van ratten. Ook de site van
de vroegere rijkswacht is niet zo
fraai.’
De werkgroep hoopt op een
open debat met alle betrokkenen, zowel bewoners, middenstanders als stadsbestuur. Leefbaar Eeklo noemt zichzelf trouwens een ‘ambitieus sociaal pro-

ject dat de bedoeling heeft de
stem van de burger te laten horen, de dialoog op gang te brengen en overleg te plegen’. Het is
duidelijk dat ze het niet bij deze
ene brief zullen laten.
‘We plannen diverse campagnes,
onder andere via affiches en acties’, zegt woordvoerder Sven
Lema. ‘Zo zullen we nadrukkelijk op de Kaaifeesten aanwezig
zijn en ook op de gemeenteraad
maken we onze opwachting.’
Burgemeester
Koen
Loete
(CD&V) bevestigt dat hij de
mensen van de Kaaistraat op bezoek kreeg en hij herhaalt wat
hij toen heeft gezegd.

Actiegroep klaagt
parkeerprobleem
en slechte staat
van straat aan

‘We zijn in onderhandeling met
de Regie der Gebouwen voor het
verwerven van de voormalige
rijkswachtkazerne.’
‘Maar de kritiek op de blauwe
zone in de Kaaistraat verbaast
ons een beetje. Het is uitgerekend op vraag van bewoners uit
die straat en uit het Schuttershof dat we vorig jaar met dit parkeersysteem zijn begonnen.
Maar we hebben dinsdag in het
schepencollege het besluit genomen om een grondig parkeeronderzoek te laten uitvoeren om
onder meer ook de gang van zaken in de Kaaistraat, te evalueren’, besluit burgemeester Koen
Loete. (emv)

DOEL Het symbolische ‘laatste
avondmaal’ in Doel heeft een feestelijk tintje gekregen. Normaal
moesten gisteren de laatste huurders vertrekken. De advocaat van
het actiecomité Doel 2020, Igor
Rogiers, vernam echter dat de
Maatschappij Linkerscheldeoever
niet langer bewoners uit hun huis
mag zetten.
‘De rechter wil de zaak ten gronde
bestuderen in september 2010. Het
heeft geen enkele zin dan te onderzoeken of de laatste huurders mogen worden verdreven, als ze al
weggejaagd zijn. Daarom heeft de
rechter beslist dat de overgebleven
inwoners mogen blijven tot 31 juli
2010, in afwachting van een definitieve uitspraak’, legt Rogiers uit.
Het oordeel van de rechter werd
gisteravond uitgebreid gevierd in
Doel. Daar organiseerden de resterende huurders het ‘laatste avondmaal’. Op het einde daarvan zouden ze symbolisch de sleutels van
hun huizen overhandigen aan de
overblijvers. Dat zijn de elf gezinnen die hun eigendom nooit hebben verkocht aan de overheid en
pas moeten wijken als het woongebied op het gewestplan is omgevormd tot industriezone. Een afscheidsfeest werd het nu niet.
De Maatschappij Linkerscheldeoever, die de opgekochte huizen in
Doel beheert, beraadt zich over juridische stappen. ‘Het verbaast me
dat de rechter alleen belang hecht
aan de woonfunctie’, reageert voorzitter Peter Deckers. ‘Hij gaat voorbij aan de vaststelling dat er contractuele afspraken waren gemaakt met de huurders. Ze wisten
dat het woonrecht ophield op
31 augustus (inwoners die onder
een ander statuut vielen, kregen tot
gisteren respijt, red.).’
De Beverse burgemeester, Marc
Van de Vijver (CD&V), vreest dat de
uitspraak van de rechter een nieuwe golf van krakers zal meebrengen en dat de verloedering nadrukkelijker om zich heen zal grijpen.
‘Bepaalde mensen zullen weer de
hoop krijgen dat Doel kan voortbestaan. Wat de rechter ook beslist,
Doel zal industriegebied worden.’
Jan Creve van Doel 2020 geeft de
moed niet op: ‘We dringen nog
steeds aan op een constructief gesprek met de burgemeester en andere beleidsmakers. De vrees voor
krakers en verloedering is onterecht, want de overheid heeft dat
zelf in de hand gewerkt door Doel
de nek om te wringen.’
Als de Maatschappij Linkerscheldeoever toch nog mensen verplicht
om te verhuizen, moet ze een
dwangsom van 250.000 euro per
persoon betalen. Het arrest geldt
alleszins voor de 36 gezinnen die
de rechtszaak aanspanden.
Het is niet duidelijk of de uitspraak
betekent dat huurders die intussen
Doel hebben verlaten, het recht
hebben om terug te keren naar hun
roots. ‘Als zulke mensen weer naar
Doel willen komen, zullen we het
vonnis in dat perspectief bekijken’,
zegt Rogiers. (dhs)

