
Heet van de naald

Waesmeer, Durmetuin, geluidsschermen Velle
Geluidsschermen Velle
Geluidsschermen voor Velle: een dossier waaraan de jongste jaren heel wat 
aandacht is besteed. De dynamische werkgroep Geluidsarm Velle kaartte de 
problematiek aan. Het punt genoot prioritaire aandacht en er werden talrijke 
vergaderingen aan gewijd, van plaatselijk over provinciaal en gewestelijk tot op 
ministerieel niveau. In de meerjarenplanning voorzag het Gemeentebestuur de 
nodige gelden en we slaagden erin de toezegging tot subsidiëring te verkrijgen 
van minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V). Het zag er dus goed uit. Maar… 
bij de wisseling van de Vlaamse regering achtte haar opvolger het dossier niet 
prioritair binnen de beschikbare middelen: de toezegging werd geschrapt. Ook 
daarna volgden nog verscheidene bijeenkomsten. Op de ultieme vergadering 
met de hogere overheid, in aanwezigheid van Geluidsarm Velle en het Gemeen-
tebestuur, luidde het verdict:

- er worden geen schermen geplaatst

- er wordt geluidsarm asfalt aangebracht, zodra aanpassingswerken op de 
E17 aan de orde zijn

De optimale inspanningen van de Werkgroep en het Gemeentebestuur zijn dus 
jammer genoeg niet beloond. Het Gemeentebestuur heeft in deze - helaas - 
geen beslissingsbevoegdheid.

Aankoop Durmetuin komt dichterbij: de tuin wordt de kern van
Groenpool Tielrode 
Eind augustus besliste het schepencollege tot de aankoop van de Durmetuin. 
Intussen hebben tal van bijeenkomsten plaatsgevonden: met het kabinet van 
minister Joke Schauvliege, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Provinciebe-
stuur (Bestendige Deputatie en administratie Milieu en Natuur) en het Regionaal 
Landschap Schelde-Durme, dat het project Rivierpark Scheldevallei coördineert. 

De speurtocht naar financiën is vruchtbaar gebleken. Het Agentschap Natuur en 
Bos is bereid via de reguliere projectoproepen ‘Natuur in je Buurt’ en ‘Bosaanleg’ 
financiële middelen te voorzien, die ertoe zullen bijdragen dat het gebied rond 
de Durmetuin als een samenhangende Groenpool kan worden ingericht. Die 
pool omvat - naast de tuin - de begraafplaats en de daarboven gelegen park-
zone, het provinciaal domein Roomacker, de groene corridor tussen de cuesta en 
de Durme en de Durme zelf. 

Er wordt nu een Masterplan opgesteld, een coproductie van het gemeentebe-
stuur, de Provincie, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Land-
schap Schelde-Durme. Het zal de basis vormen om de aankoop van de Durmetuin 
door het Agentschap voor Natuur en Bos te onderbouwen.

Waesmeer. Schepencollege gaat in beroep tegen ‘gedeeltelijke opvulling voor-
malige graverij’ en schorst daarmee de afgeleverde vergunning

Slechts bevoegd om advies te geven, nam het schepencollege het volgende 
standpunt in: 

- gunstig advies voor de aanleg van de recreatie/onderhoudsweg 

- ongunstig voor de geplande reliëfwijzigingen

Op 27 september besliste de Provincie de vergunning toe te kennen voor de 
aanleg van de onderhouds/recreatieweg + voor oeverprofileringswerken, aanleg 
milieuvriendelijke oevers, nivelleren deel strandzone, regularisatie reeds uitge-
voerde reliëfwijziging en vellen van 22 hoogstammige bomen. Er werd dus geen 
rekening gehouden met het ongunstig advies van het college. 

In zijn zitting van maandag 8 oktober besliste het college in beroep te gaan. 
Door die beslissing wordt de afgeleverde vergunning geschorst tot de uitspraak 
van de minister. 

De minister beslist binnen de 120 dagen.
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