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Actie tegen rooien van tientallen bomen in Deinze

Milieufront hangt zwarte
linten om ‘gedoemde’ bomen
DEINZE

“Het stadsbestuur besliste
om tot kapping over te gaan
omdat de bomen op sommi
ge plaatsen riolering of ka
bels zouden beschadigen.
Het is jammer dat ze om die
reden allemaal moeten ver
dwijnen”, klinkt het bij Wim
Bracke van Milieufront
Omer Wattez (MOW).
“Er is beloofd om her aan te
planten, maar het duurt ja
ren voor de jonge bomen

Rockabillyday verlaat ko
mende zomer Assenede en
verhuist naar de Gentse
Zeehaven.

De sympathisanten trokken door de wijk met zwarte linten.

hetzelfde groene effect kun bij plannen om de stadskern
nen creëren dat de huidige en het landelijk gebied groe
bomen hebben. Voordelen ner te maken.
van bomen zijn gecorreleerd
aan de grootte ervan. Kleine WIM BRACKE
boompjes zijn dus geen MILIEUFRONT OMER WATTEZ
waardig alternatief voor bij
voorbeeld opname van fijn
stof.”

Dubbel gevoel
Bij
de
buurtbewoners
heerst een dubbel gevoel.
“Dat sommige bomen moe
ten verdwijnen, snappen we
wel. Maar het gaat hier om
tussen de vijftig en zeventig
bomen. Bij een infobrief die
we kregen, vonden we de
probleemstelling wel heel
suggestief. Alle nadelen van
bomen werden opgesomd.
En er stond ‘vervanging’ en
niet ‘kappen’ van de bomen.
Toch een andere connotatie,
hé. Bovendien zullen bewo
ners van het woonzorgcen
trum SintVincentius tij
dens hun wandeling nu door
een kille wijk moeten stap
pen”, klinkt het.
MOW en Natuurpunt vra
gen dan ook nadrukkelijk om
meer betrokken te worden
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“Kleine boompjes
zijn geen waardig
alternatief voor grote
gekapte bomen”

Milieuschepen
Bruno
Dhaenens (Open VLD) be
grijpt de bezorgdheid. “Maar
je moet ook de consequen
ties durven onder ogen zien.
De bomen berokkenen scha
de aan rioleringen, kabels en
trottoirs, die vaak heraange
legd moeten worden”, ver
telt hij.
“Dat niet alle bomen schade
aanbrengen? Oké, maar je
kan onder de grond moeilijk
zien welke boom wel en wel
ke boom geen problemen
veroorzaakt. De jonge bo
men die nu geplant worden,
zijn van een soort die per
fect is om in wijken te
staan.”
BOEKHOUTE

Asverschuiving aan
kruispunt Spoorstraat
met Schare
Er komt een asverschuiving
aan het kruispunt van de
Spoorstraat en 't Schare in
Boekhoute. Bedoeling is de
snelheid van het verkeer af te
remmen. Nu wordt veel te
hard gereden. De eerste maan
den zal gewerkt worden met
een proefopstelling, maar de
gemeente voorziet dit jaar wel
20.000 euro voor de aanleg van
een definitieve oplossing. Ook
aan het kruispunt Graafjan
straat met het Meuleken in
Boekhoute en het kruispunt
Oude Gentweg met de Molen
straat in Assenede worden in
de nabije toekomst ingrepen
gepland, om de snelheid van
het verkeer af te remmen. (cte)

DEINZE

Het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de
Voedselketen kende Elisa
beth Boterdaele, zaakvoer
ster van het Grand Café
Driespoort, het prestigieu
ze ‘Smiley'label toe.
“Smiley is een label dat aan
toont dat het bedrijf een ge
loofwaardig systeem van hygië
ne toepast”, zegt persverant
woordelijke Yannic Demeyer.
“Het wil zeggen dat de lunches
en andere culinaire specialitei
ten zoals onze zoetigheden
voedselveilig gemaakt en ge
smaakt worden. Dat is een
prestatie die enkel tot stand is
gekomen met een sluitend au
tocontrolesysteem in onze hele
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De organisatie lonkte voor een
alternatief naar de Gentse ha
ven, en dat is gelukt: op 9 en 10
september vindt Rockabillyday
voor het eerst plaats op een
terrein in de Farmanstraat in
de Gentse Zeehaven.
Op 29 en 30 juli is er trouwens
al een eerste keer Rockabilly
day in Wenduine, aan zee. Na
de Oemtata in Ertvelde, het
provinciaal domein Puyen
broeck in Wachtebeke, de
Dries in Doornzele, het kas
teeldomein van Wippelgem en
de provinciale school op Stoe
pe is de Gentse haven de zesde
locatie op 15 jaar tijd. (cte)

Grand Café Driespoort
krijgt ‘Smiley'-label
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Beschadigingen

ASSENEDE

Rockabillyfans konden de
voorbije jaren feesten op het
terrein aan de provinciale
school op Stoepe, op de grens
van Assenede met Ertvelde,
maar omdat de schoolsite vol
ledig hertekend wordt is er
geen plaats meer voor het fif
tiesevenement en haar 8.000
tot 10.000 bezoekers.
Daarmee is het festival het
grootste in zijn soort in België.

Milieufront Omer Wattez
Leievallei en Natuurpunt
DeinzeZulte protesteer
den maandagavond tegen
de rooiing van tientallen
bomen in Ten Bosse en
andere straten in Deinze.
De natuurverenigingen
hekelen de eenzijdige
communicatie van het
stadsbestuur.

Het stadsbestuur van Dein
ze besliste om in minstens
zes straten de laanbomen te
rooien. Straten als Ten Ro
delaan, Herfstlaan, Ten Bos
se, Hulhage en Leon De
smetlaan zouden hun bomen
verliezen. In enkele straten
is de rooiing intussen vol
tooid.
Ten Bosse, met hoofdzake
lijk boomhazelaars en lin
den, komt een van de ko
mende dagen aan de beurt.
Dus besloten de natuurver
enigingen om daar hun on
min over die ingreep te ui
ten. Een 25tal sympathi
santen ging de wijk rond om
zwarte linten rond de bomen
te hangen. Een teken dat de
bomen gedoemd zijn om ge
kapt te worden, want het be
sluit staat vast en wordt uit
gevoerd.

Rockabillyday verhuist
naar Gents havengebied

Elisabeth Boterdaele, met het
Smiley-label.
horecazaak”, zegt Elisabeth.
“We gaan het nieuwe label ze
ker een ereplaatsje geven in
onze zaak.”
Ook Albert Heijn in Dries
poort Shopping heeft een ‘Smi
ley’label gekregen. (jdv)
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AALTER

Affiche SummerFest compleet
De affiche van het Aalterse SummerFest, de opvolger van de
Oogstfeesten, is compleet. SummerFest heeft plaats op 28, 29 en
30 juli en er ontbraken voor de vrijdag nog twee toppers. “De
plaatsen worden ingevuld door Christoff en Gers Pardoel, be
kend van de hits ‘Ik neem je mee’ en ‘Louise’. Volgende week
doet hij ook mee aan het VTMprogramma ‘Liefde voor Muziek’.
Ze gaan volledig live optreden”, zegt organisator Geert Wyck
standt. Ook op zondag waren er nog twee lege plekjes, deze zul
len Yves Seghers en Steve Tielens voor hun rekening nemen. De
voorverkoop voor SummerFest start vanavond om 20 uur. Tic
kets zijn te verkrijgen via de site www.summerfestaalter.be of
Facebook: SummerFestAalter. (mye)

Plannen voor bouw van
stal met 80.000 kuikens
ZOMERGEM/WAARSCHOOT

Bij de provincie Oost
Vlaanderen is een milieu
vergunningsaanvraag inge
diend voor de bouw van
twee nieuwe stallen in de
Spinhoutstraat in Zomer
gem. De stallen zijn be
stemd voor tachtigduizend
slachtkuikens.
Om de bewoners te informe
ren over de plannen, organi
seert het gemeentebestuur van
Zomergem op woensdag 5 april
om 20 uur een vergadering in
de raadzaal van het gemeente
huis (Markt 1).
Nog tot en met 15 april loopt
het openbaar onderzoek en
kunnen er bezwaren ingediend

worden.
De voorbije jaren waren er
ook al plannen voor een pluim
veebedrijf met 56.000 kippen
in Stoktevijver, op de grens
van Zomergem met Waar
schoot.

Pluimveebedrijf
Nadat de OostVlaamse depu
tatie zowel een bouw als mili
euvergunning goedkeurde, stak
Vlaams minister van Omge
ving, Natuur en Landbouw Jo
ke Schauvliege (CD&V) daar
een stokje voor. Zij weigerde in
beroep een milieuvergunning
goed te keuren. Daardoor kan
het pluimveebedrijf er voorlo
pig niet komen. (cte)

