OG

28 HET NIEUWS UIT UW STREEK

VRIJDAG 17 APRIL 2015 HET NIEUWSBLAD

uwgemeente@nieuwsblad.be

WKracht vraagt vergunning
aan voor vier windmolens
De plannen van
WKracht zijn nu
bevestigd. De ontwik
kelaar van windmo
lenprojecten vraagt
een milieu en bouw
vergunning voor vier
windmolens aan.
Actiegroep ‘Red De
Leievallei’ en de
gemeentebesturen zijn
heel bezorgd over de
gevolgen.

Tegenstanders vinden hinder te groot voor natuur en omgeving

EDITH VAN WUYTSWINKEL
ZULTE/OESELGEM Eind
mei 2014 raakte bekend dat
WKracht plannen maakt om
vier windturbines te plaatsen
langs de oevers van de Leie, in
Zulte en dicht bij de woonkern
van Oeselgem. Dit stuitte op
protest en bewoners uit beide
gemeenten startten de actie
groep ‘Red De Leievallei’ op.
Onlangs diende de ontwikke
laar een milieuvergunningsaan
vraag in bij de gemeente Zulte.
De vier windturbines hebben
een masthoogte van 98 meter
en een wiekdiameter van 71
meter. Het windpark zal 4.500
huishoudens van elektriciteit
voorzien. Volgens WKracht zal
de hinder de vastgelegde nor
men niet overschrijden. ‘Op kri
tieke ogenblikken, zoals bij be
paalde windsnelheden 's
nachts, wordt de geluidshinder
beperkt door het vermogen te
reduceren’, aldus Stephan De
weerdt van WKracht. ‘Ook
worden de windturbines tijde
lijk stilgelegd wanneer er voor
omwonenden slagschaduw
dreigt.’
Beide regelingen worden auto
matisch geprogrammeerd in de
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Stationsstraat
enkele dagen
afgesloten
door werken
Vanaf dinsdag 21 april
wordt op het Dorp de ge
kantelde middenberm
voor het gemeentehuis
hersteld. Ook de beton
aanzet van het verkeers
eiland in de Stations
straat, aan het begin van
het dorpsplein, wordt op
gebroken en heraangelegd
in asfalt. Tijdens deze
werken zal de Stations
straat gedurende enkele
werkdagen afgesloten
worden voor het door
gaand verkeer. Er wordt
in een omleiding voorzien
via de omliggende stra
ten. De kostprijs voor de
ze herstelwerken vallen
volledig onder de garan
tiebepaling van de dorps
kernvernieuwing. (osw)
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André Paermentier is niet te spreken over de locaties van
de windmolens: ‘volledig onverantwoord’, zegt hij. Foto: edw

ANDRE PAERMENTIER
Red De Leievallei

We hebben al een
goede advocaat onder
de arm genomen
software. De inwerkingstelling
van de turbines gebeurt negen
tot twaalf maanden na het be
komen van de vergunningen.
‘De exacte inplantingslocaties
en het type machine zijn geko
zen in functie van een minimale
hinder’, klinkt het bij
WKracht.

Dreiging voor vogels
André Paermentier van ‘Red

De Leievallei’ vindt de locaties
‘volledig onverantwoord’. ‘Twee
molens zijn voorzien op 450
meter van een woonwijk en de
Oeselgemse woonkern’, zegt hij.
‘Daarbij is de Leie een route
met rustplaatsen voor trekvo
gels. De kolossen zijn een be
dreiging voor deze dieren.’
Paermentier wijst erop dat
OostVlaanderen de Leievallei
te kwetsbaar vindt voor deze
grootschalige machines. ‘In het
SeineScheldeproject gaat zelfs
veel aandacht naar natuurher
stel en recreatie langs De Leie.
Wij hebben een advocaat met
ervaring in de materie onder de
arm genomen.’ Nu loopt het
openbaar onderzoek tot 11 mei.
Nadien geeft het gemeentebe
stuur zijn advies aan de provin

cie. ‘Wij zijn heel bezorgd over
de gevolgen van dit project op
de natuur en omgeving’, zegt Si
mon Lagrange (Open Zulte).
‘Nog maar net zijn gelijkaardige
turbines vlakbij geplaatst in
Wielsbeke.’ Als buurgemeente
werd Dentergem door Zulte om
advies gevraagd.
‘Na ons onderzoek gaan wij dit
wellicht negatief adviseren’,
zegt burgemeester Koenraad
Degroote (Eendracht). Deze
week kwam ook de bouwver
gunningsaanvraag binnen. De
gemeente moet hier aan het
Vlaams Gewest adviseren.
INFO Informatievergadering op woens
dag 29 april om 19.30 uur in de Gaston
Martenszaal, Staatsbaan 148, 9870 Zul
te.

Recupelontour
komt zaterdag
naar Marktplein
Voor het derde jaar op
rij zamelt Recupel met de
‘Recupel on Tour’ oude
elektro in in verschillen
de Belgische steden en
gemeenten. Op zaterdag
18 april van 8 tot 12 uur
houdt de roadshow van
Recupel halt op het
Marktplein van Eeklo.
Tijdens deze roadshow
kan iedereen zijn afge
dankte elektroapparaten
gratis inleveren, zodat
Recupel ze kan recycle
ren en er de nuttige
grondstoffen uit kan re
cuperen voor hergebruik.
Deze actie is een samen
werking van Recupel met
afvalintercommunale
IVM en de Kringwinkel.
(emv)

Food Farm Fiësta in Driespoort
DEINZE Dit weekend loopt
er in Driespoort Shopping
een Food Farm Fiësta.

EEKLO

Ladies Night bij Basket Meetjesland
Onlangs organiseerde Basket Meetjesland een Ladies Night. ‘Om ex
tra promotie te maken voor het damesbasketbal’, zegt voorzitter
Christophe Danschutter. ‘De eerste vijftig dames die zich met hun
voucher aanmeldden, kregen een goodiebag.’ Dat Basket Meetjesland
BBC Wildcats Gavere versloeg met 6960 maakte het feest compleet.
De promotie naar Tweede Landelijke lonkt. (mwm) Foto: Wijne

Op 17, 18 en 19 april kunnen
bezoekers van het shoppingpark
zich culinair laten verwennen
door de compagnie van Food
Farm Fiësta, ook wel de reizen
de kookkunstenaars genoemd.
Foodtrucks en chefs geven er
het beste van zichzelf. ‘De be
doeling is om de opening van de
eerste winkel bekend te maken
en de bezoekers de gelegenheid
te geven om kennis te maken
met Driespoort’, zegt project
ontwikkelaar Hendrik De Keu
keleire.
‘De combinatie van eten, drin
ken en verfijnd entertainment
maakt van de Fiësta een beleve
nis voor alle zintuigen’, zeggen
Karolien en Johan De Graeve,
bekend van het Gildehuis in
Melle. ‘Zo kunnen de bezoekers

De organisatoren nodigen iedereen uit op het openingsweek
end van de eerste winkel van Driespoort Shopping Foto: jdv
zich onder handen laten nemen
in de massagemobiel of plaats
nemen in de luie zetel van Tom
Barbier. Illustratrice Kaatje
Vermeire toont tekeningen in
een container en Caroline Bee
geeft een knutsel workshop voor
kinderen. Het basisrecept blijft
gelijk: foodtrucks en chefs, bar

tenders die een unieke gintonic
serveren uit een assortiment
met 60 soorten, kunstenaars en
dj's. Onze chefs toveren fastfood
om tot soulfood.’ Op 17 april van
17 tot 24 uur, op 18 april van 11
tot 24 uur en op 19 april van 11
tot 22 uur. Meer info lees je via
www.foodfarm.be (jdv)

