Vliegtuigbom maakt dorpskern tot spookgebied
Duizend buurtbewoners moeten huis verlaten
•
•
•

vrijdag 19 augustus 2011, 03u00
Auteur: Emiel Tack , en Olivier Scheir

EVERGEM - Een vliegtuigbom uit de Tweede Oorlog veroorzaakte gistermiddag heel wat
opschudding in het centrum van Sleidinge. Ruim vijfhonderd inwoners moesten hun huizen
nood- gedwongen verlaten. Kort voor 20 uur werd de bom onschadelijk gemaakt. en Olivier
Scheir
Het centrum van Sleidinge werd om 14 uur hermetisch afgesloten voor alle verkeer. Elke
invalsweg ging dicht. ‘Reden van het onheil is een Engelse bom van zowat 250 kilogram',
vertelt burgemeester Eric De Wispelaere (CD&V) op een inderhaast samengeroepen
persmeeting in het gemeentehuis van Evergem.
‘De bom werd gevonden in een pand op de hoek van Sleidinge-Dorp en de Weststraat in
Sleidinge. Voor het ogenblik zijn daar verbouwingswerkzaamheden aan de gang. Het 250 kilo
zware projectiel is afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog en bevat 66 kilogram springstof.
Agenten van de federale en lokale politie ontruimen een gebied van om en bij de 500 meter
rond de vindplaats. We gaan er van uit dat deze klus geklaard is omstreeks 19 uur. Daarna
wordt de bom onschadelijk gemaakt door de mensen van de ontmijningsdienst Dovo. Alle
bewoners dienen hun woning te verlaten. In een straal van een halve kilometer mag niemand
zich nog op straat begeven.'
Station dicht
De bussen van de Lijn werden omgeleid. Het treinverkeer op de as Eeklo-Gent Dampoort
ondervond geen hinder. Het station van Sleidinge zelf werd afgesloten. ‘We vragen de
inwoners om tijdelijk opvang te zoeken bij vrienden, familie of kennissen', gaat De
Wispelaere verder. 170 mensen werden opgevangen in de gemeentelijke basisschool in de
Kerkstraat in Sleidinge, een vijftiental in de sporthal van Evergem.
Volgens burgemeester verliep de ontruiming van het gebied minder vlot dan aanvankelijk
voorzien. ‘Veel mensen waren niet thuis. Anderen willen een woordje uitleg.'
Uiteindelijk werden 369 woningen ontruimd, of goed duizend inwoners. Een spannende
middag werd het ook voor een groep senioren uit rustoord Ave Maria. ‘Een deel van onze
mensen was op sneukeltocht in het dorp', vertelt een vrijwilliger die mee op toer was. ‘We
hebben onze tocht afgebroken en iedereen is naar het rustoord teruggekeerd. Daar hebben we
dan de feestelijkheden voortgezet.'

