MILIEUVERSLAG 2010
Zoals ieder jaar, geven wij een kort overzicht van wat er zich op het gebied
van het milieu in en rond onze wijk bewoog gedurende het voorbije jaar
2010.

SITE VAN LOOCK – SLUIZENSTRAAT
In december 2009 werden alle bomen langsheen de Brakkebeek gerooid
en het terrein opgekuist.
Nog diezelfde maand overlegde het bestuur met de bedrijfsleiding ivm het
geplande groenscherm.
In maart 2010 werd gestart met de aanleg van het groenscherm achter de
bedrijfsgebouwen en de parking vooraan aangelegd.
April 2010 : de helft van de gebouwen is verhuurd en in gebruik door de
firma Crosstainer.
Nadien volgt de verdere afwerking van het terrein, gebouwen en
aanplantingen.
Tot eind 2010 ontvingen we geen enkele klacht van onze wijkbewoners.
Eerlijk is eerlijk, het oogt momenteel reeds mooi ! Wanneer de natuur nog
enkele jaartjes haar werk kan doen, zullen we een mooi groenscherm en
een propere gebuur kunnen aanschouwen in onze achtertuinen.
KELKRO :
Nadat in de Sluizenstraat de naastliggende grond en de daarop nog
bestaande woning begin 2010 werd aangekocht door Kelkro, werden de
eerste, oorspronkelijke plannen volledig hertekend en werden het bouwen milieuvergunningsdossier opgemaakt en ingediend bij de bevoegde
instanties.
In de zomermaanden werd de bekendmaking ( commodo en incommodo)
uitgehangen.
Bij navraag in de maand oktober, bleek dat er geen enkel bezwaarschrift
tegen de bouwplannen van Kelkro werd ingediend.
In november vond een overleg plaats tussen Tom Kelderman en het
bestuur en werden de plannen, de planning van de werkzaamheden en de
bestemming van de oude gebouwen in de Geuzenveldenstraat besproken.
Na deze vergadering, werd een wijkbewonersbrief gebust en een
aankondiging op de website geplaatst.
In november gingen dan de eerste werkzaamheden van start :
nivelleringswerken, riolerings- en funderingswerken.
Na een korte onderbreking, wegens het winterweer, werden de werken
hervat en deze vorderen gestaag.

De planning laat voorzien dat de werkzaamheden in de Sluizenstraat
zullen eindigen in de maand mei, zodat in juni of juli het bedrijf Kelkro
definitief naar haar nieuwe locatie zal kunnen verhuizen.

BRAKKEBEEK
Ooit publiceerden wij onze wens dat we opnieuw kikkers en salamanders
in de Brakkebeek zouden kunnen ontdekken, nadat er de voorbije jaren
verscheidene sanerings- en ruimingswerken van de beek plaatsvonden.
Blijkbaar heeft de tijd onze hoop achterhaald, want in juni 2010 kregen we
van een wijkbewoner de melding dat de Brakkebeek verontreinigd zou zijn
door de firma Moris Oil.
In augustus werd met de milieudienst contact opgenomen en werd
navraag gedaan in verband met de vermeende verontreiniging.
In oktober kregen we van de milieudienst de mededeling dat metingen
uitwijzen dat de de Brakkebeek inderdaad verontreinigd is, maar dat deze
verontreiniging zich niet enkel bij Moris Oil, maar ook verderop zou
voordoen.
Enkele dagen later werd door de milieudienst een onaangekondigde
screening bij Moris Oil uitgevoerd, waarbij enkele overtredingen aan het
licht kwamen. Betrokken firma werd opgedragen zich onmiddellijk in
regel te stellen. Het dossier Brakkebeek, evenals het dossier Moris Oil
wordt verder opgevolgd door de milieudienst. Het bestuur wacht verdere
resultaten van het onderzoek naar de verontreiniging af.

ASFALTGEURHINDER IN SCHOTEN
In november ontvingen wij vanwege de milieudienst de vraag of ook onze
wijk af en toe geconfronteerd wordt met een asfaltgeur, die afkomstig zou
zijn van de drie omliggende asfaltverwerkende bedrijven in Schoten,
langsheen het Albertkanaal.
Begin december was het inderdaad zo ver en werd, nadat in onze wijk een
verpestende asfaltgeur vastgesteld werd, klacht neergelegd bij de
milieudienst.
Hierbij onze oproep : bij vaststelling of hinder door asfaltgeur,
onmiddellijk bij de milieudienst klacht neerleggen.
DOSSIER VERKEERSSITUATIE WIJK GEUZENVELDEN
Naar aanleiding van enkele verkeersongevallen in onze wijk, werd op
vraag van het wijkkomitee door de Politie een verkeersstudie gehouden.
Hierbij werden het aantal passerende auto’s, de gemeten snelheden en
mogelijke risico’s onderzocht. Al bij al kwam aan het licht dat het
overgrote deel van de passerende voertuigen zich aan de
snelheidsbeperkingen houdt.

In augustus werd, na overleg, met de politie en de verkeersconsulente ,
een schrijven gestuurd naar het College, met de vraag om op de hoek
Geuzenveldenstraat/Akkerlaan een nieuw zebrapad aan te leggen. Alles
laat voorzien dat de aanleg nog dit voorjaar van start kan gaan.
Bij verder overleg in september, stelt de Politie voor om in de wijk het
beurtelings parkeren af te schaffen en te vervangen door het permanent
parkeren aan 1 zijde van de straat, zoals in de Geuzenveldenstraat. Het
bestuur bust daarop een wijkbewonersbrief en kondigt de voorstellen aan
op de website. Uiteindelijk ontvingen we 12 reacties, die overgemaakt
werden aan de verkeersconsulente voor verder onderzoek en gevolg.
Verder overleg is gepland.
Het parkeren van de wagens op de berm in de Geuzenveldenstraat wordt
sedert december 2010 niet verder getolereerd door de Politie. De
wijkbewoners werden hiervan in kennis gesteld en geven massaal gevolg
aan de oproep.
Het probleem met de aan- en afrijdende vrachtwagens bij Damme en
Kelkro werden eveneens met de Politie besproken. Hopelijk volgt, zeker
wat betreft de firma Damme, een afdoende oplossing.
Ondertussen werd het beschadigde wegdek ter hoogte van de firma
Damme hersteld, dat ondertussen, jammer genoeg, reeds opnieuw
beschadigd is.
De aanleg van het verhoogd kruispunt Sluizenstraat/Geuzenveldenstraat ,
een uiterst gevaarlijk punt voor fietsers, voetgangers en automobilisten
uit onze wijk, staat reeds meerdere jaren op de agenda van het College.
Onlangs werd opnieuw een herinnering terzake aan het College
overgemaakt.
In oktober nam een afvaardiging van het bestuur deel aan de vergadering
in het kader van de vijfjaarlijkse actualisering van het mobiliteitsplan
Schoten. Hierop werden nogmaals al onze voorstellen en verzuchtingen,
zoals hierboven aangehaald, herhaald. We hopen dat hiermede rekening
gehouden wordt.
RENDAC / BEDRIJVENSITES WIJTSCHOTBAAN
In dit kader, ontvingen wij in 2010 geen enkele melding van hinder of
klacht .
Tot slot, hoopt het bestuur dat het verder de goede kant blijft opgaan met
het milieu in en rond onze wijk.
****************************

