Wijkkomitee geuzenvelden vzw
Akkerlaan 1a
2900 Schoten

Schoten, november 2008

MILIEUNIEUWS
Beste wijkbewoners,
Na de overnameperikelen van de bedrijfsterreinen van AVR ( voorheen Van Den
Bosch), einde vorig jaar en begin van dit jaar, is het lange tijd stil geweest in de
Sluizenstraat. Maar daar gaat stilaan verandering in komen.
Nu de afleveringen van de vergunningen in een eindfase zijn aanbeland, beginnen
twee van de drie nieuwe eigenaars stilaan hun activiteiten aan te vatten.
Zoals u misschien reeds gemerkt hebt, is de firma BEVO gestart met de gedeeltelijke
ingebruikname van haar terrein, gelegen naast houthandel Segers. Het ligt in de
bedoeling dat dit terrein hoofdzakelijk voor de stockage van hout wordt benut.
De firma Electrobobinage Van Loock, die het grootste gedeelte van het terrein heeft
aangekocht, meldt ons dat vanaf 12 november aanstaande de oude
garage/herstelwerkplaats van de vroegere firma containers Van Den Bosch, volledig
wordt afgebroken om plaats te maken voor de toekomstige op te richten bedrijfsunits.
Tijdens de ganse duur van deze afbraakwerken, zullen de populieren die zich
langsheen de Brakkebeek bevinden, blijven staan om eventuele visuele en
geluidshinder zo veel als mogelijk te voorkomen. Uiteraard kunnen de sloop- en de
nieuwbouwwerken tijdelijk hinder veroorzaken, doch de bedrijfsleiding heeft
toegezegd alles in het werk te stellen om deze tot het minimum te beperken en
rekent hiervoor op uw begrip.
Einde november gaat een afvaardiging van het wijkbestuur samen met het bedrijf en
de aangestelde architect de voorstellen in verband met het nieuwe aan te planten
groenscherm bespreken. Dit groenscherm zal binnen afzienbare tijd worden
aangeplant, nadat de sloopwerken en de verwijdering van het oude groenscherm
uitgevoerd zijn.
Tegen het einde van dit jaar zal gestart worden met de nieuwbouwwerken. Het
bestuur volgt deze werken in nauw overleg met de firma Van Loock op en zal niet
nalaten u terzake geregeld op de hoogte te houden, hetzij per bewonersbrief, hetzij
via onze website www.geuzenvelden.be
Met genegen groeten,
Het bestuur.

