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De Denderleeuwse gemeente-
raad van dinsdagavond
stond helemaal in het teken

van het protest tegen de mogelijke
leemontginning. Het gemeentehuis
was getooid met slogans als ’Red de
Kouter’ en alle partijen lieten hun
proteststem horen. De raadsleden
schaarden zich eensgezind achter
een motie die naar de Vlaamse over-
heid gaat. 
De voorbije dagen werden ook ac-
ties gestart om zoveel mogelijk be-
zwaarschriften te verzamelen. Ge-
meentelijk informatieambtenaar
Joeri Bombeke: ,,Op dit ogenblik
kwamen al bijna tweeduizend be-
zwaren spontaan binnen. Donder-
dag (vandaag, red) gaan we bij de
handelaars langs om de collectebus-
sen leeg te maken waar ongetwijfeld
ook nog een pak bezwaren inzitten.
In het gemeentelijk infoblad dat
vandaag in de bus valt, besteden we
acht bladzijden aan de problema-

tiek rond de bedreigde kouter. We
plaatsen sensibiliseringsborden aan
alle toegangswegen tot het kouter-
gebied dat we verder zullen afbake-
nen met zwarte vlaggen. We willen
tegen maandag 4 december, de slui-
ting van het openbaar onderzoek,
zoveel mogelijk bezwaren verzame-
len.’’ 

Infarct

Intussen kreeg de gemeente ook
hulp van natuurverenigingen. Ral-
des maakte een protestdossier op

dat ze deze namiddag zullen afge-
ven op de Vlaamse Dienst Leefmi-
lieu in Brussel. 
,,De plannen van de Vlaamse over-
heid om hier een grootschalige ont-
ginning te laten gebeuren, treft het
echte hart van Denderleeuw’’, ver-
duidelijkt Wilfried Lagring, ge-
meentelijk diensthoofd leefmilieu.
,,Onze gemeente is de tweede
dichtstbevolkte van Oost-Vlaande-
ren en deze kouter is de enige over-
gebleven ruimte waar dagelijks
wandelaars en fietsers doortrekken.

Het gebied van 50 ha is gecatalo-
geerd als ’agrarisch waardevol ge-
bied’. Een ontginning tot meer dan
tien meter diep, gecombineerd met
een kwarteeuw lang 165 zware
transporten per dag, zou het hart
van Denderleeuw een infarct bezor-
gen. Het economische motief voor
de kleiontginning voor bakstenen
die bestemd zijn voor het buiten-
land, weegt niet op tegen dat alles.’’ 

Alle info over de kouterproblematiek
op www.reddekouter.be 

s Denderleeuw Massale mobilisatie tegen verdwijnen Vlamovenkouter

,,Leemontginning treft 
hart van gemeente’’
Onder leiding van de dienst
Leefmilieu wordt de hele
gemeente Denderleeuw ge-
mobiliseerd om bezwaar-
schriften in te dienen en te
protesteren tegen plannen
van het Vlaams Gewest om
de oude leemontginning in
het koutergebied tussen Wel-
le en Iddergem met 30 hecta-
re uit te breiden. 

Gemeentelijke ambtenaren Joeri Bombeke, Wilfried Lagring en Dieter Janssens plaatsen een protestvlag op
het hoogste punt van de bedreigde Vlamovenkouter. ©Carol Verstraete
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MEER
STREEKNIEUWS
Door het
laatavondvoetbal van
gisteren krijgt u in
de krant van
vandaag meer
streeknieuws uit de
ruimere regio

s AALST De laaggelegen kassei-
weg rond het bloemenpleintje op
de Aalsterse Grote Markt ver-
dwijnt. In de plaats komt een ver-
harding in mozaïekkasseien die
worden opgetrokken tot hetzelf-
de niveau als de rest van het plein
en de toegang tot het stadhuis. 
De gemeenteraad schaarde zich
eensgezind achter het voorstel van
schepen van Openbare Werken
Patrick De Smedt om de niveauver-
schillen weg te werken. Het ver-
hoogde bloemenpleintje dat afge-
boord is met witte bladmotieven,
het enige groenaccent van beteke-
nis in het Aalsterse centrum, blijft
behouden. 
,,De kasseiweg rond het pleintje
lijkt een rijweg maar is er eigenlijk
geen’’, verduidelijkt schepen De
Smedt. ,,Alle verkeer is daar verbo-

den. Maar doordat hij lager ligt dan
de omgeving en van boordstenen
is voorzien, zorgt hij telkens voor
problemen bij publieke manifesta-
ties. Bij de doortocht van het crite-
rium en van de carnavalstoet bij-
voorbeeld moeten we hem telken-
male overlagen met koud asfalt.
Dat brengt werk en kosten met
zich mee en laat lelijke sporen na.
Als we alles uitvlakken zijn we van
die problemen af. Het zal ook de
plaatsing vergemakkelijken van
kramen op de zaterdagmarkt en
van podia bij concerten. De wan-
delaars op de Grote Markt zullen
zich ook veiliger voelen want ze
zullen niet meer de indruk hebben
dat ze op een rijweg lopen.’’ 
De ingreep zal 79.000 euro kosten.
De stad gaat daarvoor een lening
aan. (hls, jla)

Rotondeweg op Grote Markt verdwijnt 

Het groene pleintje op de Aalsterse Grote Markt blijft behouden maar
de laaggelegen kasseiweg errond verdwijnt. ©Carol Verstraete

Kort

Zoekactie naar Kelly
vandaag voortgezet

s AALST/
DENDERMONDE
De zoekactie
naar het li-
chaam van de
vermoorde
Kelly Gabriël
uit Aalst heeft
gisteren op-
nieuw geen re-
sultaat opgele-

verd. Dat bevestigt het parket
van Dendermonde. De speur-
tocht gaat vandaag voort. Danny
M., de schoonbroer van de 21-ja-
rige Kelly Gabriël, had maandag-
avond bekend dat hij de jonge-
dame had gewurgd en gedumpt
aan de splitsing van Schelde en
Dender. Op die plaats staat er
een sterke stroming, die het
werk van de duikers van de
brandweer van Dendermonde
bemoeilijkt. De speurders acht-
ten de kans groot dat het li-
chaam afgedreven is. Het zoek-
gebied wordt de komende da-
gen verder uitgebreid. (belga)

Dief steelt
bouwmateriaal om
woning te renoveren
s DENDERLEEUW Een dief die het
vooral had gemunt op bouw-
werven kon in Denderleeuw
worden gearresteerd. Het stelen
van bouwmaterialen was de
specialiteit geworden van Chris
V.D.S. (37). Op verschillende
bouwwerven brak hij binnen,
en nam alles mee wat hij kon
grijpen en dragen. Op een grote
bouwwerf aan de Bloemendaal
in Denderleeuw stal de man
voor duizenden euro klein ma-
teriaal, maar ook slijpschijven,
cement en zelfs een betonmo-
len. De buit gebruikte hij om zijn
eigen huis te verfraaien en te re-
noveren. Gisteren werd Chris
V.D.S. door het parket voor de
onderzoeksrechter gebracht.
Die besloot de man aan te hou-
den. (dbs)

Kelly Gabriël.
©blg

Marc Coppens

De provincie Oost-Vlaande-
ren rondde vorige week een
streefbeeldstudie over de

N46 af en op 23 november keurde
de deputatie de studie goed. Con-
creet betekent dit dat de deputatie
ermee akkoord gaat om de studie
in de toekomst als handleiding te
gebruiken voor het beheren van
de weg en het uitstippelen van het
ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid er-
van. Met andere woorden: wat nu
op papier staat, wordt straks ook

uitgevoerd.
Deze maatregelen zijn niet alleen
een verantwoordelijkheid van het
provinciebestuur. Ook de ge-
meentebesturen van Erpe-Mere,
Herzele, Zottegem, Oosterzele,
Zwalm en Oudenaarde, het Agent-
schap Infrastructuur Oost-Vlaan-
deren van het Vlaamse Gewest en,
in mindere mate, De Lijn en de
NMBS (kruisingen met spoorlij-
nen) zijn betrokken. Deze part-
ners moeten eveneens de nodige
middelen in hun begroting voor-
zien. 
Het dossier over het kruispunt
Vijfhuizen (kruising Gentsesteen-
weg en Oudenaardsesteenweg) zit
strikt genomen bij het Vlaamse
Gewest, maar is ook in het provin-
ciale plan opgenomen. De rode
lichten verdwijnen, in de plaats
komt een rotonde. In het eerste
stuk van de Oudenaardse Steen-
weg (tot aan Zevekoot) is de mid-
denbaan gearceerd om aan te dui-
den dat er een inhaalverbod geldt.
Straks komt er een vaste midden-

berm die inhalen helemaal onmo-
gelijk maakt. Aan Zevenkoot,
Kraaineststaat en Dorpsstraat ko-
men intelligente verkeerslichten.
Ook Bambrugge (aan het kruis-
punt met café De Fijnen) krijgt
eindelijk zijn verkeerslichten. Het
kruispunt wordt volledig heraan-
gelegd. Voorlopig blijft de snel-
heidsbeperking van 70 kilometer
per uur in Bambrugge, zelfs in de
bebouwde kom, behouden. Pas
wanneer de Steenweg anders
wordt ingericht, kan overgegaan
worden op 50 kilometer per uur.

Huis afgebroken

Tussen Zevenkoot en Bambrugge
ligt Mere met de afritten van de
E40, de toegangswegen tot de in-
dustrieterreinen, benzinestations
enzovoort. ,,Ook hier blijft 70 kilo-
meter per uur toegelaten’’, zegt
Sven Taeldeman, planoloog van
de mobiliteitscel. ,,Voor de situatie
aan de kruising met de op- en afrit-
ten van de E40 hebben we een bij-
komende studie gevraagd. Ofwel

wordt de situatie met de verkeers-
lichten geoptimaliseerd, ofwel
maken de lichten plaats voor ro-
tondes, eventueel met ondertun-
neling voor fietsers. Vanaf de
spoorweg (Aalst-Burst) tot aan de
oprit naar Gent, dat is misschien
een afstand van 150 meter, komt
een aparte strook voor de bus.’’
In Borsbeke gaat de Oudenaardse-
steenweg over in de Provincieweg.
Het kruispunt met de Stationstraat
in Herzele wordt heringericht. Op
korte termijn wordt daar een
hoekhuis afgebroken, waardoor
er eindelijk voorsorteerstroken op
het wegdek kunnen worden aan-
gebracht, zowel op de Provincie-
weg als in de Stationsstraat. De zo-
genaamde chicane in Hillegem
wordt samen met het Kerkplein
heraangelegd. Richting Oomber-
gen worden onder meer de fiets-
paden grondig vernieuwd. 

Vanaf eind januari 2007 is er een
samenvattende tekst van de
streefbeeldstudie beschikbaar op
www.oost-vlaanderen.be.

s Erpe-Mere Middenberm en lichten in Erpe en Bambrugge

Oudenaardsesteenweg
wordt veiliger gemaakt
De N46, in Erpe-Mere ook
bekend als de Oudenaardse-
steenweg, wordt de komende
jaren volledig heringericht. Er
komen onder meer verkeers-
lichten aan het kruispunt met
de Kwalestraat en Sint-Anna-
straat in Bambrugge en de
Zevekoot-, Kraainest- en
Dorpsstraat in Erpe. 
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s BAASRODE 
FIETSER Woensdag om 6.50 uur
werd fietser P.S. uit Dendermon-
de op de Mandekenstraat aange-
reden door een auto. De fietser
werd met verwondingen overge-
bracht naar het algemeen zieken-
huis Sint-Blasius in Dendermon-
de. (pdc) 

s EREMBODEGEM
BOTSING Op de Brusselbaan bots-
ten woensdagmorgen twee au-
to’s frontaal. Er vielen twee ge-
wonden: de 25-jarige Nele D.N.
uit Gijzegem en de 19-jarige Imke
D.C. uit Asse. (vg) 

s HAALTERT
HANDTAS Twee jongelingen poog-
den in de Jeruzalemstraat de
handtas te stelen van mevrouw
D.T.M.V. uit Haaltert. De twee
vluchtten zonder buit. (vg) 

s MEERBEKE
GARAGEBRAND De Ninoofse
brandweer rukte woensdag rond
7.30u uit voor een garagebrand in
de Valleistraat. De woning liep
zware schade op. (vg)

s ERPE-MERE
GEWOND Langs de Oudenaardse-
steenweg werd Anneke C. uit Er-
pe-Mere betrokken bij een ver-
keersongeval. De 30-jarige
vrouw werd gewond naar het
ASZ van Aalst gebracht. (vg)
SAUNACENTER Via de achterkant
van de woning drongen dieven
binnen in een saunacentrum van
Dirk V.H. aan de Gentsesteenweg
in Erpe. Uit het saunacentrum
werd een compressor gestolen.
(vg)

s SINT-NIKLAAS
ONDER TRUCK Dinsdagnacht werd
voetganger Olivier B. (21) gegre-
pen door een vrachtwagen. 
De man liep op de E17-snelweg
ter hoogte van het klaverblad in
Sint- Niklaas. Hij werd met le-
vensgevaarlijke verwondingen
weggevoerd naar het ziekenhuis.
Het Dendermondse parket ver-
moedt dat het om een wan-
hoopsdaad ging. (dbs)
INBRAAK Dieven braken binnen in
een alcoholstokerij aan de Hoog-
kamerstraat. Ze doorzochten het
bedrijf en konden een geldsom
buitmaken. (dbs) 
SLAGBOOM Verblind door de zon
merkte een bestuurder van een
bestelauto gisterochtend aan de
Uilestraat te laat op dat de slagbo-
men aan de overweg naar bene-
den staan. Hij reed tegen de slag-
bomen. Een ploeg van de Spoor-
wegen moeten de schade herstel-
len. (dbs)
ROOF Een man die gistermiddag
met zijn fiets aan de rand van de
weg stond om te telefoneren,
werd beroofd van zijn portefeuil-
le. De daders stopten met een au-
to naast de man. Eén van de die-
ven sprong uit de wagen en kon
de geldbeugel uit een zak van de
kledij van het slachtoffer rukken.
De buit bedraagt 150 euro. (dbs)

s STEKENE
SCHADE Aan de Polenstraat viel
gistermiddag een werfafsluiting
op een auto. Er was enkel stoffe-
lijke schade. (dbs)

s HERZELE/GERAARDSBERGEN/
ERPE-MERE De gemeente Herzele
gaat een meldpunt oprichten
voor inwoners die werken bij
Volkswagen in Vorst. Een ruime
meerderheid keurde in de ge-
meenteraad ook twee moties
goed die naar de regering en de
parlementsleden worden ge-
stuurd. Ook in Erpe-Mere en Ge-
raardsbergen betuigt de gemeen-
teraad steun aan VW-werkne-
mers.
Naar schatting zijn er in Herzele een
vijftigtal gezinnen die voor hun inko-
men afhankelijk zijn van de Duitse
autobouwer. ,,Het is van belang om
die mensen en hun problemen in

kaart te brengen’’, zei de burgemees-
ter. ,,Hoe en wanneer we die gaan
helpen, zullen we later bepalen. Het
verhaal van Volkswagen is immers
nog niet rond.’’ 
Over steun- en solidariteitsmoties
was er felle discussie. De burge-
meester liet tot tweemaal toe de raad
stilleggen omdat er geen eensgezind-
heid bestond. Filip De Bodt had een
voorstel klaar dat onder meer een
oproep bevatte tot nationale discus-
sie met de regering en de vakbon-
den. De VLD-SP.A-meerderheid
kwam daarna met een eigen motie
die anders werd geformuleerd. Uit-
eindelijk werden allebei de moties
goedgekeurd. Zij zullen door de ge-

meentelijke administratie tot één ge-
heel worden verwerkt. 

Hart onder de riem 

Ook de gemeenteraad van Erpe-Me-
re verklaarde zich dinsdagavond so-
lidair met de werknemers van Volks-
wagen in Vorst. De raadsleden on-
derschreven unaniem een motie die
pleit voor een sociaal verantwoorde
oplossing. In regio Erpe-Mere wo-
nen veel arbeiders en bedienden die
in Vorst werken. De gemeente onder-
zoekt hoe ze steun kan verlenen als
dat nodig mocht blijken. 
In Geraardsbergen stemde de ge-
meenteraad dinsdagavond een mo-
tie om de werknemers een hart on-

der de riem te steken. Johan Vanden
Herrewegen (CD&V) wil een stads-
ambtenaar aanduiden die de Ge-
raardsbergse Volkswagenwerkne-
mers moet informeren over de kan-
sen op hertewerkstelling. Burge-
meester Guido De Padt (VLD) stelt
de oprichting van een regionale te-
werkstellingscel voor, met een cen-
trale rol voor de VDAB, en indien
mogelijk met Europese financiële
steun. Caroline De Padt (VLD), bin-
nenkort provincieraadslid, richt in-
tussen een brief aan gouverneur An-
dré Denys. Ze wil dat het provincie-
bestuur actief meewerkt aan de her-
tewerkstelling van de
VW-werknemers. (hls, jli) 

Gemeenteraden steunen VW-werknemers 
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