
Nieuwsblad 9 maart 2019 Opnieuw protest tegen opvullen put Diepe Straten NINOVE  -  Buurtbewoners van Hof Ter Duyst en actiecomité Red de Diepe Straten halen opnieuw hun zwarte vlaggen boven. Een firma heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor een vergunning om een ontgonnen put in de Diepe Straten op te vullen. “Hier zijn we weer. Kan dat nu niet eens stoppen?”, vraagt een buurtbewoner als hij de aankondiging leest van het openbaar onderzoek naar een nieuwe aanvraag om een ontgonnen put op te vullen in de Diepe Straten. Eerder had het bedrijf O.D.M. bij de provincie al een omgevingsvergunning aangevraagd voor de ontginning, opvulling en bebossing van de gronden achter Hof Ter Duyst in de Diepe Straten. Maar dat leidde tot heel wat protest bij de buurtbewoners in Ninove en Denderhoutem. Ze vreesden door het extra vrachtverkeer vooral voor een groot verkeersinfarct op het tracé via de Denderhoutembaan en voor gevaar aan de scholen. Daarnaast maakten ze zich onder meer zorgen over stof, 



modder, slechte luchtkwaliteit, geluidsoverlast, en verstoring en vernietiging van de natuurzone Galgenveld-Diepe Straten. Buurtbewoners, het actiecomité Red de Diepe Straten en de gemeente Haaltert dienden honderden bezwaarschriften in en de stad Ninove gaf net als Ruimte Vlaanderen een negatief advies, waarop de firma besloot de aanvraag in te trekken. Nu is het een andere firma die een vergunning aanvraagt en gaat het alleen over het opvullen van de zuidelijke put (122.000 vierkante meter) en niet over ontginning. Het stadsbestuur reageert verrast. “Eigenaardig dat we niet vooraf werden gecontacteerd, zeker omdat het dossier gevoelig ligt”, reageert schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen). “Het openbaar onderzoek loopt nog tot 7 april, dus we wachten de reacties af. Al mogen wij alleen maar advies geven en beslist uiteindelijk de provincie. In ons bestuursakkoord staat dat we geen voorstander zijn van het opvullen van de putten. We verkiezen er groen. In dat kader zouden we het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan kunnen aanpassen.” JORIS VAN ONGEVALACTIECOMITÉ RED DE DIEPE STRATEN “Het zou gaan om drie jaar lang vijftig vrachtwagens per dag en dat zien we absoluut niet zitten” Het actiecomité Red de Diepe Straten haalt al zijn zwarte vlaggen van onder het stof. “De aanvraag is erg beperkt. Zo weten we dat de aanvoerroute via de Lindendreef gebeurt en de afvoer via het Galgenveld, maar niet in welke richting daarna”, vertelt Joris Van Ongeval. “Het zou gaan om drie jaar lang vijftig vrachtwagens per dag en dat zien we absoluut niet zitten. We gaan opnieuw iedereen mobiliseren om zo veel mogelijk bezwaarschriften in te dienen.”  


