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Site Leroy struikelblok 
in Gaverse gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad 
van 10 oktober 2011 stond 
de definitieve goedkeu-
ring van het Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan Stations-
straat op de agenda. De 
gemeenteraad stemde 
daarbij tegen de realisatie 
tot herinrichting van de 
vroegere site van veevoe-
ders Leroy. Opmerkelijk 
was dat 7 leden uit de 
meerderheid Open VLD-
VOG meestemden met de 
oppositie. Wij zetten de 
feiten voor u op een rij.
Lees het hier, op pagina 4!

CD&V GaVere noDiGt U Uit
 voor de  nieuwjaarstoespraak met

Eerste Minister Yves Leterme

Bedrijfsbezoek met ontbijt bij Breydel.
Aansluitend receptie.

 
Zondag 15 januari 2012 om 8u30

Breydel - Legen Heirweg 2 - 9890 Gavere
 

De toegang is gratis en iedereen is welkom
 

Inschrijven tegen maandag 9 januari 2012 is noodzakelijk: 
Rita Petereyns, tel. 0479/ 67 51 75
e-mail: ritapetereyns@hotmail.com
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Herbestemming site Leroy

De bedoeling van een projectont-
wikkelaar was om in en rond de silo-
toren een megacomplex te bouwen 
met 35 serviceflats, 18 appartemen-
ten, een restaurant voor 80 perso-
nen en enkele handelszaken. Als één 
van de voornaamste redenen voor 
de realisatie van het project werd 
het behoud van de “zogenaamde” 
historische waarde van de silotoren 
opgegeven. 

Overbelasting 
Eén van de belangrijkste redenen 
waarom CD&V niet akkoord gaat 
met het project is dat het deon-
tologisch niet correct is om een 
KMO-zone te herbestemmen tot 
woonzone om er een winstgevend 
megaproject neer te zetten. De 
herbestemming gebeurde bovendien 
zonder volledige compensatie van 
de verloren gegane KMO-zone. Het 
Agentschap Ruimte & Erfgoed had 
hier dan ook een ongunstig advies 
voor uitgebracht. De zogenaamde 
historische waarde van de silotoren 

willen wij sterk in vraag 
stellen. De toren bevindt 

zich op geen enkele lijst van 
geklasseerde monumenten 

of  erfgoed. De afbraak van de 
toren zou volgens verschillende 

inwoners uit de Stationsstraat zelfs 
eerder een meerwaarde zijn voor het 
landschap. Deze toren zal hoe dan 
ook niet in onze geschiedenisboe-
ken vermeld worden. 

Het woonproject zou overduidelijk 
voor overbelasting zorgen van de 
buurt. Met 10 000 voertuigen per 
dag heeft de Stationsstraat haar li-
miet voor verdere verkeersbelasting 
al lang bereikt. Ondanks de heraan-
leg oogt de verkeersafwikkeling heel 
hectisch tijdens de spitsuren. Deze 
zal trouwens in de toekomst nog 
toenemen door het nieuwe bedrij-
venterrein De Meire aan de Steen-
weg en door het afsluiten van de 
Veldstraat, Pontweg en Bernstraat 
op de N60. 

Leefbare buurt
Voor CD&V is dit een te groot pro-
ject voor dit terrein en deze locatie. 
Er is duidelijk niet gekozen voor de 
leefbaarheid van de buurt. De enige 
motivatie tot behoud van de silo-
toren is het winstoogmerk van de 
projectontwikkelaar. Het is duidelijk 
dat er geen draagvlak is bij de bevol-
king. Als nieuwbouw zou dergelijk 
gebouw zelfs nooit vergund worden 
omdat Gavere in buitengebied ligt. 

Uitbreiding parking 
Het bouwen van meergezinswo-
ningen in het deel woongebied 
vooraan de Stationsstraat, met 
het respecteren van de steden-
bouwkundige voorschriften (o.a. 
kroonlijsthoogte), kan wettelijk 
wel. Het achterliggend lot in de 
KMO-zone met de silotoren dient, 
wat ons betreft, door de gemeente 

aangekocht of  gehuurd te worden 
voor aanleg van een parking en een 
op- en afstapplaats voor de bus. In 
plaats van extra woongelegenheden 
is er aan het station immers nood 
aan bijkomende parkeergelegenheid. 
Omliggende gemeenten voorzien 
veel meer parkeerplaatsen aan de 
stationsomgeving. Deze bijkomende 
parkeeraccommodatie met enige 
groen-voorziening kan dan als buf-
fer fungeren tussen de voorliggende 
meergezinswoningen en het achter-
liggend bedrijf.

Verdeelde meerderheid
De herbestemming van de site 
Leroy werd tenslotte afgekeurd met 
15 stemmen tegen 8. De volledige 
oppositie (CD&V, De Brug, Vlaams 
Belang) stemde tegen. Zeven leden 
van de Open VLD-VOG (waaron-
der schepenen Karel Hubau, Willy 
Benoot en Nadine De Stercke) 
stemden tegen hun eigen meerder-
heid. Volgens hun verklaring be-
schikten ze over onvoldoende infor-
matie om de impact van het project 
vooraf  goed te kunnen inschatten. 
Hoewel ze tot nader order toch nog 
deel uitmaken van het schepencol-
lege en dus de mogelijkheid hadden 
om inzage te hebben in het dossier? 

CD&V heeft in deze gemeenteraad 
haar verantwoordelijkheid op een 
ernstige en consequente manier 
genomen. Zo hebben we ons de 
voorbije jaren meermaals kritisch 
uitgelaten over de sterke bevolkings-
aangroei, met een nefaste verkeers-
druk als gevolg. Uit een recente 
studie blijkt dat er een voldoende 
aanbod van kavels in Gavere aanwe-
zig is zodat er geen behoefte is om 
woonuitbreidingsgebieden aan te 
snijden. Laat staan om leegstaande 
bedrijfsgebouwen in KMO-zone te 
herbestemmen tot woonzones!

De site Leroy bestaat uit 3 
loten. Lot 1 en 2: de ach-
terliggende gedeelten, zijn 
gelegen in een KMO-zone. 
Lot 3: het voorste deel met 
een diepte van 50 m, is 
gelegen aan de straatkant 
en ligt in woongebied. Lot 
2 met een oppervlakte van 
1 704 m², zoals gezegd 
gelegen in een KMO-zone 
waar de silotoren zich bijna 
volledig in bevindt, werd 
in het plan herbestemd tot 
woonzone. 
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Maandag 30 mei 2011. Een 
aangenaam zomerweertje.
Temperatuur 29 °C. Ge-
meenteraadsleden Antoine 
Eeckhout en Carlo Vande 
Walle besluiten om even de 
temperatuur te gaan “voe-
len” in de “blikken doos” 
van de politie. 

Boven in het bureel zitten twee 
politieagenten. Een zwoele ondraag-
lijke warmte slaat ons in het gezicht. 
Alle vensters staan wagenwijd open. 
Op de bureautafel van één van de 
agenten ligt een natte handdoek. Wij 
halen opgelucht adem als wij na 5 
minuten terug buiten staan. De-
zelfde dag nog vragen onze raadsle-

den op de gemeenteraad of  er geen 
klimatisatie-installatie kan worden 
voorzien voor onze politiemensen. 
Ons voorstel om een klima-unit 
voor de bovenverdieping aan te 
kopen of  eventueel te huren, wordt 
weggelachen door de meerderheid. 
“Zij moeten maar buiten lopen als 
het te warm is” is het laconieke 
antwoord. Een kleine rondvraag 
leerde ons nochtans dat men voor 
een kostprijs van 6 000 euro een 
voldoende performante installatie 
kan aankopen. Mocht deze aankoop 
toch nog te duur blijken dan kan 
het huren van een unit tijdens de 
zomermaanden al voor 500 euro per 
maand ook voor de nodige afkoe-
ling zorgen. Blijkbaar nog teveel 
gevraagd voor onze politiemensen!

Hoe houdt onze politie het hoofd koel

Inbraakpreventie? 
Ja! Maar niet 

in Gavere

CD&V-gemeenteraadslid Carlo 
Vande Walle vroeg in de gemeente-
raad naar de mogelijkheid om ook 
in Gavere een subsidiereglement 
voor inbraakpreventie bij particuliere 
woningen in te voeren. De meerder-
heid wou daar om onbegrijpelijke 
redenen niet op ingaan. Alle an-
dere gemeenten van de politiezone 
Schelde & Leie (Nazareth, De Pinte 
en Sint-Martens-Latem) bezitten een 
subsidiereglement i.v.m. beveiligings-
middelen tegen inbraak. De toelage 
bij installatie van deze beveiligings-
middelen bedraagt 30 % op het 
geleverde werk met een max. van 
175 euro (350 euro indien 1 persoon 
ouder is dan 60 jaar) en is voor 50 % 
aftrekbaar van de belastingen.Voor 
de ons omliggende gemeenten zijn 
er jaarlijks een 50-tal aanvragen. In 
Gavere kan dit dus blijkbaar niet.

Kerkplein Dikkelvenne 
is een kale vlakte

Op vraag van verschillende 
inwoners uit Dikkelvenne stelde 
CD&V- gemeenteraadslid Dirk 
Martens in de gemeenteraad 
voor om het kerkplein te 
verfraaien. Ondanks de recente 
heraanleg oogt het kerkplein 
immers als een lege en kale 
stenen vlakte. Door wat meer 
groen aan te planten en enkele 
zitbanken te installeren, zal het 
plein alvast meer uitnodigen als 
een ontmoetingsplaats en er niet 
bijliggen als een parking. Hij 
deed daarbij de suggestie om ook 
een waterpartij te voorzien als 
symbool voor het bronnendorp.
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De klusjesdienst van het OCMW 
Een gewaardeerde dienstverlening

Wie kan een beroep doen op 
de karweidienst? 
Personen die de leeftijd van 65 jaar 
bereikt hebben, zorgbehoevenden 
(te bewijzen met attesten hetzij han-
dicap, zorgverzekering, ziekenfonds 
of  doktersattest bv. na operatie). 
Personen die beschikken over een 
WIGW-statuut of  omniostatuut 
of  inwoners die zich in een sociale 
noodsituatie bevinden.

Naast deze toekenningsvoorwaar-
den geldt tevens een inkomensvoor-
waarde. Bij uw aanvraag voor deze 
hulp zal een huisbezoek geregeld 
worden en zullen de nodige attesten 
worden opgevraagd. Volgende taken 
behoren niet tot de karweidienst: 
gevaarlijke werken, schilderwerken 
op grote hoogte, specialistenwerk en 
grote werken. 

Hebt u hieromtrent vragen en 
wenst u meer informatie? 
Contacteer OCMW-raadsleden 
Jacques Dezutter, Sint-Janslaan 
47, Asper, 09 384 28 45 of  
Nelly De Schamphelaere, 
Raes van Gaverstraat 47, 
Gavere, 09 384 42 66.

De karwei- of klusjesdienst 
heeft als doelstelling hulp 
te bieden aan personen 
die om reden van leeftijd, 
ziekte, invaliditeit of ge-
zinssituatie niet in staat zijn 
om zelf de noodzakelijke 
karweien of taken uit te 
voeren. Deze dienst is op 
enkele jaren tijd sterk uit-
gegroeid maar wil niet de 
vervanger zijn van de gebo-
den hulp van familieleden. 
Deze tussenkomst dient 
eerder gezien te worden ter 
aanvulling.

Eetfestijn CD&V 
opnieuw een succes


