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Marc bouwt een
wal bij regenval
Terwijl Mariah Carey uit de boxen
galmde, waren schepenen José Debels
en Marc Vanwalleghem gezellig aan
het keuvelen op het overdekte terras
van De Arend op het Polenplein. “Jij
betaalt het eerste rondje, want je hebt
deze week een prijs gewonnen”, zei
Marc tegen José. “En daar ben ik heel
fier op”, beaamde de schepen van
Sport. “Ons initiatief The Masked Runner waarbij een gemaskerde, bekende
Roeselarenaar een van onze looproutes
uittestte, heeft deze week een ‘Sporters
Beleven Meer’-Award gewonnen in de
categorie gezinssport. Een pluim voor
onze sportdienst!” Beide schepenen
tikten met hun glas Rodenbach. “En
het tweede rondje is van mij, aangezien
ik volgende week met pensioen ga”,
vervolgde Marc. “Als laatste beleidsdaad heb ik in negen straten nog een

_________

“Schepen
Vanwalleghem,
de man die
Roeselare
drooglegde”
_________
container met zandzakjes laten plaatsen zodat bewoners die kunnen gebruiken bij wateroverlast. Hopelijk zijn ze
niet nodig, maar in geval van nood
kan men zo wel snel handelen en met
de zandzakjes een beschermende wal
bouwen.” José vond dat een prima
initiatief. “Misschien moeten we als
eerbetoon aan onze aanstaande ereschepen het opschrift ‘de walletjes van
Vanwalleghem’ op die containers laten
plaatsen. Het is zoals het deze week op
de gemeenteraad werd gezegd: je hebt
heel wat initiatieven genomen om
wateroverlast in Roeselare te voorkomen.” Marc glom van trots. “Bufferbekkens, bredere riolen, overstorten, het
aanleggen van wadi’s, bypasses en
pompen… Ik weet er ondertussen alles
van. Ik ben best wel fier op de uitvoering
van ons actieplan wateroverlast.” José
was eveneens trots op zijn collega en
besefte dat hij zijn vriend na Nieuwjaar wel zou missen. “Jij gaat de geschiedenis in als de man die Roeselare
drooglegde”, sprak schepen Debels met
een krop in de keel. “Maar willen we
vermijden dat wij zelf worden drooggelegd, dan zouden we best cafébaas
Claude nog eens roepen”, zei José terwijl hij twee lege Rodenbachglazen in
de lucht stak.

ROESELARE De nieuwe nachtopvang in
RSL op Post in de Brugsesteenweg, officieel het Posthuis, zal met drie maanden
vertraging openen.
Normaal was de opening voorzien voor
februari, maar doordat het buitenschrijnwerk met flink wat vertraging werd geleverd, een gevolg van de coronacrisis, is de
opening nu voorzien voor na de winter, er
wordt gemikt op mei.
Ondertussen blijft de bestaande nachtopvang voor dak- en thuislozen actief in De
Noorderbrug. Op vandaag kunnen daar tien
mensen terecht, dat zijn er al meer dan in
het begin van de coronaperiode. Dat aantal
blijkt voorlopig voldoende te zijn. Er moest

nog niemand geweigerd worden en meestal zijn het er minder. In normale tijden heeft
de nachtopvang in de Noordlaan een capaciteit van dertien personen.
Ria Vanzieleghem (CD&V) kaartte op de
gemeenteraad aan dat er ook daklozen in
het park bijvoorbeeld slapen. “Slaagt men
er niet in om die mensen te bereiken”,
klinkt het. “Die mensen zijn gekend bij ons
in het Welzijnshuis en we proberen hen
elke dag naar de nachtopvang te krijgen,
maar we kunnen hen niet verplichten. We
respecteren hun vrije keuze. Er zijn nog
altijd enkelingen die er zelf voor kiezen om
niet geholpen te worden.”, vertelt schepen
Bart Wenes.

Boosterprik tegen 20
januari voor iedereen
ROESELARE Met Kerst en nieuwjaar is het
vaccinatiecentrum in Roeselare gesloten,
maar op andere dagen wordt er volop
gevaccineerd, soms tot 12 uur per dag.
Tegen 20 januari moet iedereen die dat wil
een boosterprik gekregen hebben. Toch
van de volwassen bevolking. Over de kindervaccinatie is er nog heel veel onduidelijkheid, zo blijkt uit een antwoord van burgemeester Kris Declercq (CD&V) op de
gemeenteraad. “We wachten op richtlijnen
van de overheid en bereiden intussen alles
achter de schermen voor.” Met 150 actieve
vrijwilligers kunnen de vaccinatiecentra
alvast perfect nog een tijdje blijven draaien.

DRONE DIVISION GROEIDE 300 PROCENT IN 2021 EN ZETTE DAARMEE

Het ware walhalla voor

Nieuwe locatie voor Hanssens

Agro Expo annuleert editie januari 2022

ROESELARE Telecomintegrator Hanssens
is verhuisd naar hun nieuwbouw in Hof Ter
Weze 4. Binnenin straalt het gebouw een
huiselijke en warme sfeer uit. “Het voelt als
thuiskomen”, zegt ceo Philippe Hanssens.
“De keuze van de locatie was meteen een
schot in de roos. Hof Ter Weze is een
kleinschalig industrieterrein: een bedrijfskern midden in een woonkern. Hiermee
gaan we het familiale karakter dat we willen
uitstralen versterken. Ook het groen van de
omliggende privé-tuintjes vrolijken onze
omgeving op.” Wij willen met de nieuwbouw ruimte bieden aan de groei van het
Hanssens team. Onze tweede verdieping is
‘de droomverdieping’ met plaats voor ont-

ROESELARE In januari 2022 zal de 21ste
editie van Agro Expo in de Roeselaarse
expohallen niet doorgaan. Het licht was
nochtans op groen gezet door politie en
stad (mits het naleven van de nodige veiligheidsmaatregelen), maar het bestuur besliste toch anders nadat de standhouders
werden bevraagd.
De volgende editie zal op 27, 28 en 29
januari 2024 plaatsvinden.
Na de jubileumeditie van Agro Expo in
2020 - die nog onder een coronavrij gesternte kon uitgroeien tot een topeditie stond de organisatie van de volgende
uitgave van deze tweejaarlijkse beurs al
ferm in de steigers. ”Het enthousiasme van

Burgemeester Kris Declercq zorgde deze
week voor de officiële opening. (foto SB)

spanning en later ook andere softwarebedrijven en/of startups. Het bedrijf begeleidt
organisaties bij de digitale transformatie
van hun communicatiesysteem.

STAP NAAR VERDERE UITBREIDING

techneuten

EEN NIEUWE VRAAG VOOR ONS PANEL

ROESELARE/WINGENE Het innovatieve bedrijf ‘Is it a Plane’ (en
dochterbedrijf Drone Division) van Roeselarenaar Stefaan Degryse
probeert vanuit Wingene de wereld te veroveren. “De combinatie
van drones en artificiële intelligentie is toonaangevend in België,
onze kennis en technologie willen we straks ook internationaal
inzetten.”

Hoe vieren jullie kerst?
Het worden nog geen gewone feestdagen, maar toch al beter
dan vorig jaar. Hoe vieren jullie Kerstmis? Houden jullie rekening met de vraag om toch de contacten te beperken?

_________

DOOR WOUTER VANDER STRICHT
Stefaan Degryse (51) was als ondernemer al
actief in diverse sectoren, maar richtte in
2018 ‘Is it a Plane’ op met Wim Desmet,
Jeroen Mortier en Chris De Rouck. Simpel
gesteld gaat het bedrijf met drones de lucht
in en verzamelt het daar data die dan geanalyseerd en gerapporteerd wordt. De
mogelijkheden zijn oneindig. Het bedrijf
kwam het eerst in het nieuws toen ze voor
de stad Oostende alle meeuwennesten in
kaart bracht. Beelden maken van alle Oostendse daken is één iets, er moest ook software ontwikkeld worden die de meeuwennesten automatisch kan detecteren. “Dat
vergt training van de software. Die moet
een broedende meeuw kunnen onderscheiden van eentje die zit uit te rusten op
de dakgoot. Het ontwikkelen van een model op basis van artificiële intelligente biedt
daar de oplossing.”
Is it a Plane ontwikkelt oplossingen voor
automatische schadedetectie op industriële of kritische installaties zoals hoogspannings- en telecommasten, gebouwen en
bruggen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van computervision en artificiële intelligentie. Het bedrijf biedt zijn kant en klare
oplossingen aan de markt via dochterbedrijf Drone Division, dat optreedt als volledig operationele partner met expertise in
infra(structuur), telecom en hoogspanning.

KOSTENBESPAREND
De klanten zijn dus te vinden in deze drie
sectoren. “Vooreerst de afdeling ‘Infra’,
met gerichte oplossingen voor de bouwsector en industrie. Hier ondersteunen we
bouwbedrijven in het digitaliseren van de
werf. Daarnaast worden we ingezet voor
inspecties op beton en staal zoals bruggen
of gebouwen. In ons land zijn namelijk heel
wat bruggen aan herstel toe. Met behulp
van onze binnenshuis ontwikkelde software op basis van artificiële intelligentie zijn

de ruim 170 ingeschreven standhouders
deed ons enigszins hoopvol uitzien naar de
komende beursgang met een volle bezetting”, laat secretaris Marc Debode weten.
Helaas leerde een snelle rondvraag uiteindelijk dat beter was om de beurs te
annuleren.
“Het is de eerste keer binnen de lange
geschiedenis van Agro Expo Vlaanderen
dat we een editie moeten annuleren maar
we hopen op ieders begrip. We kunnen het
niet maken dat het bedrijfsleven met zijn
personeel, de vele medewerkers en onze
bezoekers gevaar zouden lopen, terwijl de
strijd om het virus klein te krijgen nog volop
bezig is”, klinkt het nog.

Ons
gedacht

“Dankzij onze
drones moeten er
geen klimmers
meer in de hoogspanningsmasten;
Wij werken sneller,
goedkoper, veiliger
en ook accurater”

“Met bubbels in onze bubbel”
RUBEN TERRYN (39)
WELZIJNSHUIS, CLUB ROESELARE, INVAL

(gf)

DOOR VINCENT VANHOORNE

KORT
Nieuwe nachtopvang opent pas na de winter

“Wij vieren dit jaar opnieuw kerst met mijn schoonmoeder. Oh neen, hoor ik jullie denken... Die zit met zijn
schoonmoeder opgescheept! Maar geen paniek, het is
altijd gezellig als ze op bezoek komt. Wel plagen we
mekaar graag, dan zeg ik bijvoorbeeld dat de avondklok
weer wordt ingevoerd. Ze is alleenstaand en daarom is
het belangrijk dat we dit samen kunnen vieren. Veilig met
bubbels in onze bubbel.”

STEFAAN DEGRYSE

_________
we in staat om bruggen te inspecteren tot
op millimeterniveau. Maar dat geldt ook
voor andere gebouwen. Zo werd onlangs in
drie dagen tijd de koeltoren van BASF in
kaart gebracht, een werk dat met klimmers
anders weken duurt. En dat is de rode
draad door onze manier van werken. Wat
wij doen is niet enkel sneller, het is ook
veiliger en accurater dan de klassieke manier van werken. Met als resultaat een aanzienlijke kostenbesparing voor de klant.”
Misschien vallen deze vier voordelen het
best uit te leggen aan volgend voorbeeld in
een andere sector waar Is it Plane actief is:
de hoogspanning. “Als er schadedetectie
moest gebeuren aan een hoogspanningsmast, dan moest iemand naar boven klimmen om daar alles te gaan bekijken. Dan
word je al geconfronteerd met de menselijke foutenmarge. Wij werken met beelden
die automatisch worden geanalyseerd op
schade en die data worden weergegeven in
een digitaal portaal. Zo kan men ten allen
tijde zelf vaststellen wat er precies fout is.
Daarnaast maken we alles digitaal meetbaar. Deze nieuwe manier maakt het werk

“Nodig een eenzame uit”
veiliger, omdat je geen mensen omhoog
moet sturen. Aangezien het sneller gaat, is
het ook goedkoper. Want als je een mens in
een hoogspanningsmast omhoog stuurt,
moet je een volledige hele lijn spanningsloos plaatsen, wat op zich dan weer stukken van mensen kost. Bij ons kan die lijn
gewoon perfect blijven functioneren terwijl
wij ons werk doen. De operationele continuïteit blijft dus gewaarborgd.”

OMSCHAKELING NAAR 5G
Een derde sector waar het bedrijf al zijn
sporen verdiende is de telecom. “We zijn
nauw betrokken bij de omschakeling van
4G naar 5G. In België maken we digitale
plannen (digital twins) van alle zendmasten. Zo brengen we alle apparatuur op elke
mast in kaart. Vroeger moesten diverse ingenieurs en architecten met elk hun eigen
specialiteit ter plaatse, nu wordt er massa’s
tijd gewonnen door onze data digitaal te
consulteren achter hun pc.”
Is it a Plane ontwikkelt de software in eigen
huis. Voor het operationele werk is er al
een dochterbedrijf dat toepasselijk Drone

Mediargus met docroom pdf

SANDRINE COOL (47)
SPOED AZ DELTA/BADHUIS FUROKE

Ceo Stefaan Degryse (links) en Kurt Pappaert (operationeel manager en coördinator marketing) tussen de drones. (foto Kurt)

Division heet. In totaal werken er al acht
mensen. “Zelf ben ik elektronicus van opleiding, met een bijzondere interesse in
nieuwe technologieën. We zoeken continu
profielen die schaars zijn op de arbeidsmarkt. Maar als je bij ons binnenwandelt,
dan kom je in een ware mancave van drones en aanverwante apparatuur. Het walhalla voor techneuten. En dat spreekt aan!”

PATENTEREN IS DUUR
Het bedrijf heeft nog de maatschappelijke
zetel in Roeselare, de thuisstad van Stefaan
Degryse, maar heeft nu ook een uitvalsbasis in de Beernemsteenweg in Wingene.
“We werken nu al over heel België, hier
zitten we dicht bij de autosnelweg.” Het
bedrijf is groeiende. “We zijn ook volop
onze technologie aan het patenteren. Maar
dat is een dure aangelegenheid. Daarom
zoeken we ook investeerders die mee aan
boord willen, want uiteraard is alles wat wij
doen ook in het buitenland inzetbaar.”

Is it a Plane werkte tot nu vooral voor enkele grote spelers. “Maar de toepassingen zijn
oneindig. Zo bieden we bijvoorbeeld een
oplossing aan om boven industriële terreinen te vliegen en vanuit de lucht het volume te bepalen van de opgeslagen grondstoffen zoals zand, grind en andere materialen. Daarnaast krijgt de klant de mogelijkheid om alles op te volgen in een
digitaal portaal. Daar waar anders de stock
zowat geschat werd, kun je dat nu correct
inmeten. Niet enkel handig voor je stockbeheer, maar zeker ook voor je boekhoudkundige verwerking.”
Is it a Plane werkt vanuit de lucht, maar
ook vanop de grond en op het water. Van
POM West-Vlaanderen krijgt Is it a Plane
een Quick Win-subsidie. “Samen met Baggerwerken Decloedt en zoon uit Oostende
gaan we onze technologie ook laten werken
vanop schepen. Van daaruit kunnen we
ook bruggen en kaaimuren gaan monitoren op schade.”

“Kerst vieren we thuis met het gezin en mijn schoonmoeder. We nodigen ook altijd een eenzame uit. Dat vind
ik een belangrijke waarde om mee te geven met Kerstmis
aan mijn kinderen. Ik heb het gevoel dat mensen doorheen de jaren ondanks de vele sociale kanalen eenzamer
worden. Op kerstmis ga ik ook werken in het ziekenhuis.
We maken er het beste van met de collega’s, maar eigenlijk is het vooral een dag zoals een ander.”

“Familiefeest in de zomer”
BROOS VYNCKE (34)
HORECA, KUNSTENAAR EN MUZIKANT

(gf)

VANHOORN’
ZEGN

“Dit jaar zullen we toch eens samenkomen met met ‘de
menoage’ op kerstavond, in tegenstelling tot vorig jaar
(toen hielden we een skypefeest). Het familiefeest doen
wij doorgaans op nieuwjaarsdag, maar is uitgesteld tot
volgende zomer. Een zelftest of sneltest vooraf zal niet
aan de orde zijn. Stel je voor dat we dit toch zouden
doen en iemand tekent positief; het zou toch niet leuk
zijn als die persoon er niet bij is.”
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