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Red onze Kouter!
Geachte inwoner,
Onze open kouter dreigt onherstelbaar verminkt te worden! Het Vlaams Gewest heeft
plannen om het leemontginningsgebied van de Vlamoven drastisch uit te breiden met maar
liefst 30 hectare. In totaal wil men een gebied van zo’n 50 hectare afgraven tot een diepte
van 10,5 meter, een krater midden in de kouter. Een volume dat overeenkomt met zo’n 5000
woonhuizen, op een oppervlakte van ongeveer 100 voetbalvelden!
Het is duidelijk dat de afgraving een onherstelbaar litteken in de kouter zal nalaten. Dit
betekent het verlies van een van de laatste rustige wandel- en fietsgebieden in de streek en
ook de doodsteek voor onze landbouwbedrijven. Om dit alles te ontginnen zijn er 165
transporten per werkdag over een periode van 25 jaar nodig. De verkeerschaos in
Denderleeuw zal immens zijn, laat staan de geluidshinder en stofontwikkeling. En dat
allemaal voor bakstenen die bestemd zijn voor de export naar het buitenland.
Daarom doet het gemeentebestuur een dringende oproep aan alle inwoners om vóór 4
december zo veel mogelijk bezwaarschriften in te dienen tegen deze rampzalige
plannen.
Vorig jaar, in de zitting van 26 april 2005, bracht de voltallige gemeenteraad unaniem een
negatief advies uit op de verkenningsnota van de Dienst Natuurlijke Rijkdommen over de
leemwinning in de Vlaamse Leemstreek. Geconfronteerd met de vele negatieve reacties van
de betrokken gemeenten, heeft de Vlaamse regering op 16 juni 2006 beslist om de
procedure te veranderen, waardoor de gemeenten buitenspel worden gezet. Men vond het
zelfs niet nodig om de gemeenten hiervan op de hoogte te brengen.
Met ontsteltenis moesten we vaststellen dat het openbaar onderzoek voor het voorontwerp
van bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek al op 16 oktober 2006 van
start ging en liep tot 17 november. Bezwaren, adviezen en opmerkingen dienen uiterlijk op 4
december ingediend bij de Dienst Natuurlijke Rijkdommen.
Hoe uw bezwaarschrift opstellen?
Het gemeentebestuur wil u hierbij helpen.
• Bij deze brief vindt u een model van bezwaarschrift, met een opsomming van enkele
argumenten tegen de voorgestelde plannen. Kruis een tiental bezwaren aan die volgens
u belangrijk zijn, vul uw persoonlijke gegevens en de datum in en onderteken het
bezwaarschrift.
Waarom kan iedereen niet meteen alle bezwaren aankruisen of één model gebruiken?
Dan beschouwt men dit slechts als één bezwaarschrift en hoeft men het ook slechts één
keer te behandelen. Verschillende bezwaarschriften met andere argumenten vereisen
ook een afzonderlijke behandeling. Zo blijft de Dienst Natuurlijke Rijkdommen al even
bezig en beseffen ze dat de inwoners van Denderleeuw niet met zich laten sollen.
• Afwisseling is dus belangrijk. Daarom kunt u ons model natuurlijk ook gebruiken als basis
om zelf een persoonlijk bezwaarschrift op te stellen met uw eigen argumenten. Hierbij
kunt u ook op onze hulp rekenen. Neem gerust contact op met onze actiegroep via het
gratis nummer 0800 90 665 of via e-mail naar info@reddekouter.be.
• Dit model van bezwaarschrift is ook beschikbaar op onze speciaal ontworpen website
www.reddekouter.be. Op deze site staat trouwens eveneens een handige module om uw
persoonlijk bezwaarschrift op te stellen en het dan af te printen, te downloaden of meteen
door te mailen naar de bevoegde diensten.
• In het Denderleeuws Infoblad van december wordt eveneens uitvoerig aandacht besteed
aan de problematiek van de leemontginning. Zo kunt u op de middenpagina’s hetzelfde
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model van bezwaarschrift vinden en ook een affiche om voor het raam te hangen. Zo laat
u duidelijk uw ongenoegen merken.
Ook belangrijk om weten: elke inwoner mag meerdere bezwaarschriften, evenwel met
verschillende argumenten, indienen. Ook burgers van buiten onze gemeente kunnen een
bezwaar indienen. Probeer dus zo veel mogelijk mensen uit uw omgeving en vriendenkring
te mobiliseren om onze geliefde kouter te redden van de ondergang! Het is in het belang van
uzelf, uw medeburgers en onze kinderen en kleinkinderen!
Hoe uw bezwaarschrift indienen?
• Ofwel kunt u uw ingevulde en ondertekende bezwaarschrift ten laatste op donderdag 30
november deponeren in de speciale collectebussen in de volgende verzamelpunten:
Steve’s bookshop (Regentiestraat 40, Welle), AD Delhaize Welle (Steenveldlaan 17,
Welle), Bakkerij De Smet (Elf Dagwand 81, Welle), Apotheek Stefaan Van de Velde (Elf
Dagwand 24, Welle), Het Sterretje (Regentiestraat 16, Welle), Zelfbediening De SutterBorreman (Kerpelstraat 11, Iddergem), Stravbier (Parochiestraat 4, Iddergem),
Iddergemse Dagbladhandel (Hoogstraat 15A, Iddergem), AD Delhaize Denderleeuw (A.
De Cockstraat 13, Denderleeuw), Boekhandel Guido Gezelle (Guido Gezellestraat 76,
Denderleeuw ), Boekhandel Crisma (Nieuwstraat 15, Denderleeuw), Keurslager Patrick
en Patsy (Kouterbaan 7, Denderleeuw), Super GB Partner (Fabriekstraat 12,
Denderleeuw), Tacos (Kon. Astridstraat 1, Denderleeuw), Multipharma (Dwarsstraat 69,
Denderleeuw) en natuurlijk ook in het gemeentehuis, ’t Kasteeltje, de bibliotheek en het
OCMW. Wij zorgen er dan voor dat uw bezwaarschriften tijdig worden ingediend.
• Ofwel kunt u ten laatste op 4 december uw persoonlijk bezwaarschrift zelf per brief of per
e-mail bezorgen aan:
 Dienst Natuurlijke Rijkdommen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie,
North Plaza B, Koning Albert II-laan 7 (2e verdieping), 1210 Brussel (e-mail naar:
jan.vanroo@lne.vlaanderen.be);
 Dienst Natuurlijke Rijkdommen, buitendienst Gent, Elfjulistraat 39b, Blok A, 9000
Gent (e-mail naar: jeanpaul.vanliefferinge@lne.vlaanderen.be).
Het indienen van zo veel mogelijk bezwaarschriften tegen het voorontwerp van het bijzonder
oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek is een belangrijke eerste stap. Maar daar
blijft het niet bij. Het gemeentebestuur heeft een gespecialiseerd advocaat aangesteld, die
momenteel onderzoekt of het aangewezen is om juridische stappen te zetten.
Verder zullen er de komende weken en maanden diverse protestacties georganiseerd
worden. Wie hierbij een handje wil helpen of goede ideeën heeft, kan contact opnemen met
onze actiegroep op het gratis nummer 0800 90 665 en via e-mail naar info@reddekouter.be.
Het is belangrijk dat we onze stem laten horen. Het gemeentebestuur rekent op uw steun. U
kunt rekenen op de steun van uw gemeentebestuur!
Met hoogachting,
Namens het college van burgemeester en schepenen,

Guy De Ryck
Wnd. Secretaris

Marleen Van Der Hoeven
Schepen
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Jan Eeman
Eerste schepen

Jan De Nul
Schepen

Julien De Saedeleer
Schepen

Mark Van der Poorten
Burgemeester

Jan De Mesmaeker
Schepen

