
Provincie moet nu beslissen over zandwinning

Huldenberg levert negatief advies af voor ontginning Kerkeveld
vrijdag 11 september 2009 - Geschreven door Jelle Goossens

Het Huldenbergse gemeentebestuur heeft een negatief advies afgeleverd voor
de geplande zandwinning door De Kock aan het Kerkeveld in Neerijse. Het
gemeentebestuur volgt de argumentatie van de talrijke bezwaarschriften die het
ontving van omwonenden. Ook het Bertemse gemeentebestuur leverde een
negatief advies af omwille van de verwachte overlast.

"Dit project is te grootschalig", verduidelijkt burgemeester Marc Verheyden
(CD&V) aan Het Laatste Nieuws. "Het betekent twintig jaar lang hinder en lawaai
voor onze bewoners. We beseffen dat het hier om ontginningsgebied gaat, maar
het is te dicht bij de bewoners. De ontginning grenst aan de tuinen."

Bij het Kerkeveldecomité - de vereniging van omwonenden - reageert men
tevreden. "Wij zijn heel blij dat de gemeente ook naar de stem van het volk
geluisterd heeft", zegt voorzitter Peter Singulé in Het Laatste Nieuws. "We
hebben uiteindelijk 426 bezwaarschriften ingediend en dat is een behoorlijk aantal."

Nu is het afwachten wat de provincie gaat beslissen. "Wij hopen dat ze het advies van de gemeente zal volgen", aldus Singulé.

Ook in Bertem werd intussen een negatief advies afgeleverd. "Wij vrezen dat de toegangswegen naar Leefdaal en Korbeek-Dijle
zwaar belast zullen worden", zegt schepen van Milieu Roger De Muylder (SP.A) in Het Nieuwsblad. "Er is sprake van de
ontginning van een oppervlakte van achttien hectare zand, wat zou neerkomen op een 95-tal vrachtwagens per dag. Dat maakt om
de vijf minuten een vrachtwagen voor je deur."

De firma De Kock laat haar plannen voor de zandwinning niet zomaar varen. "Wij hadden het negatief advies van de gemeente wel
wat verwacht, maar blijven vechten", reageert Marijke De Kock in Het Laatste Nieuws. "We zijn er al jaren mee bezig en hopen ook
dat we die vergunning uiteindelijk zullen krijgen. Bovendien komt bijna al ons personeel uit Overijse en Huldenberg."

De aanvraag voor de milieuvergunning moet zich nu nog door verschillende afdelingen van de provincie werken voor bijkomende
adviezen. Het is uiteindelijk de bestendige deputatie van de provincie die beslist over het afleveren van de milieuvergunning.

 

Sluit venster

ZONIEN.BE - Nieuws uit de Druivenstreek - Huldenberg levert negatief... http://www.zonien.be/index2.php?option=com_content&task=view&id...

1 van 1 19-12-2009 22:10


