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Vergunning voor zandgroeve Neerijse
BUURTBEWONERS KONDIGEN METEEN BEROEPSPROCEDURE AAN

Reeds 0 reacties | reageer zelf

HULDENBERG - De firma De Kock NV heeft
van de provincie een milieuvergunning
gekregen voor het verder ontginnen van de
zandgroeve in Neerijse. Willy Fluyt

Maar aan die vergunning hangen wel een
aantal voorwaarden vast. 'Een spijtige
zaak', zegt buurtbewoner Peter Singulé.
'Maar we hadden niets anders verwacht. We
gaan een beroepsprocedure opstarten. We
doen dat via Milieusteunpunt. Op dit
ogenblik weet ik niet of er nog andere
buurtbewoners zijn die zich de moeite
willen getroosten om dat te doen. Als dat
niet het geval is, dan ga ik er alleen voor.'

Vermits de gemeente de verdere ontginning
van de groeve maanden geleden al negatief
adviseerde, verwacht Singulé dat de
gemeente eveneens een beroepsprocedure
opstart, of dat ze hem tenminste steunt.

'Of er al dan niet een beroepsprocedure zal
worden opgestart, zullen we tijdens één
van de volgende vergaderingen van het
schepencollege uitmaken. Alle pro's en
contra's moeten eerst nog eens goed tegen
elkaar afgewogen worden. Wel stel ik vast
dat de provincie oplegt dat het vrachtwagenverkeer dat van Huldenberg-centrum komt, via de
Ganzemanstraat naar de zandgroeve moet rijden. Wij zijn van mening dat de Ganzemanstraat
absoluut niet geschikt is voor zwaar verkeer. Er is kans dat het gedaver van de vrachtwagens
barsten in woningen voor gevolg zal hebben. Zelfs als we geen beroepsprocedure opstarten,
moeten wij niet noodzakelijk akkoord zijn met de voorwaarden die de provincie oplegt', vindt
burgemeester Marc Verheyden (CD&V).

'Bij de goedkeuring van deze milieuvergunning, hebben we een goed evenwicht nagestreefd en
gevonden, tussen werkgelegenheid, impact van het verkeer en geluidshinder', zei gedeputeerde
Jean-Pol Olbrechts (CD&V) in een telefoontje aan Marc Verheyden. Hij wil eveneens
onderstrepen dat het gebied wel degelijk als zandontginningsgebied is ingekleurd.

Bij de firma reageren ze tevreden. 'Wij zijn oneindig blij dat het zover is. Hier streven we al
bijna dertig jaar naar. Dit hebben we te danken aan het feit dat het MER, het
milieueffectenrapport, heel minutieus werd opgemaakt. Wij zijn er ons heel goed van bewust
dat alle mogelijke hinder zoveel mogelijk moet ingedijkt worden. We hebben het zelfs geregeld
dat de zandgroeve nog verder van de woningen verwijderd wordt dan aanvankelijk was
gepland. De bouwvergunning is zo goed als klaar om over een paar weken in te dienen. Pas als
die goedgekeurd wordt, kunnen we met de ontginning starten', zegt Marijke De Kock van de
gelijknamige firma uit Overijse.

Geef uw mening op www.nieuwsblad.be/huldenberg
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Meer nieuws uit Huldenberg
Torbaltornooi voor Huldenbergse kinderen
Kinderen van het 5de en het 6de leerjaar van de gemeentelijke basisschool Den Elzas en een
aantal bewoners van Centrum Ganspoel hebben in de Huldenbergse polyvalente zaal De
Kronkel met teugen genoten van een torbaltornooi.

Beroep én mars tegen zandgroeve
De gemeente Huldenberg gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie over de
zandgroeve in Neerijse. Op 10januari volgt er een betoging.

Zandgroeve
Oppositieraadslid Ugo Magnus laat een bijkomend agendapunt op de gemeenteraad
bespreken. Hij wil dat de gemeente beroep aantekent tegen het besluit van de provincie in
verband met de zandwinning Kerkeveld in Neerijse.

Pony's zijn gek op sneeuw
Hun dikke vacht laat hen toe om met volle teugen van het koude winterweer en van de sneeuw
te genieten. Zelfs het eten gebeurt lekker buiten. Willy Fluyt

Budget te laat
In Huldenberg heeft de laatste gemeenteraad van het jaar plaats op donderdag 17 december
om 20.30uur. Aan de budgetbespreking voor volgend jaar is men nog niet toe. Daarom stelt het
schepencollege de goedkeuring van voorlopige twaalfden voor aan de raad.

Burgers zeggen hun mening
In het verlengde van het burgemeesterrapport loopt er op deze site een actie waarop lezers
kunnen aangeven wat er beter kan in elke gemeente. Zij kunnen op de site ook een ordening
aangeven van wat ze het belangrijkste vinden.

'Milieubeleid wordt ramp voor het milieu'
De Huldenbergse oppositiefractie Groen! vindt dat het milieubeleidsplan van burgemeester
Verheyden (CD&V) geen visie heeft. Dat zegt raadslid Ugo Magnus.

Theater
De Gezinsbonden van Ottenburg en Huldenberg-centrum en de Cultuurraad organiseren op
woensdag 23 december theatervoorstellingen voor de allerkleinsten. De voorstellingen
beginnen om 14.30 uur in de zaal De Linde in Ottenburg. Tickets zijn te koop bij de
gemeentelijke Cutuurdienst.

Bos onder de kerstboom
Vzw Planteenbos laat je voor dertig euro een stukje bos van negen vierkante meter als cadeau
geven. Met het verzamelde geld wordt een bos aan de IJse in Loonbeek geplant. Voor het
cadeaubos staat een bord op het Martelarenplein. (STL)Koen Merens
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