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Voor het eerst in de gle-

schiedenis van de glemeell-
te Gdvere heefB een groep
inwoners het woord gfeno-
men tiidens de llemeente-
raad. Leefbaar Asper
ptgitte tegfen de komst varl
?;O5 rrorringen in la"nd-
bouwglebied.

JOHAN VAN BEVER

Sinds enkele jaren heeft een
burgier het recht een toelich-
ting te geven op de gemeen-
teraad. Turee percent van de
bevolking moet die. vraa§
steunen. Dat gebeurde nu
voor het eerst in Gavere.

'"\Me maken er gee.n discus-
siepunt van?l, waarschuwde
burgemeester Denis Dierick
(Opén WD-VOG). "IIet is
dus een eenzijdige toelich-
ting. De raddsleden kunnen
wel vrallen stellen maar een
politieke discussie kan het
niet wbrden."'Woordvoerder Jurgen Bo-
terbergh diende het verzoek-
schrift in en trad op als
woordvoerder voor Leefbaar
Asper. Hij gaf een visie over
het woonproject De Omme-
gang en vroeg om het project
van de verkavelaar, ulaar-
voor provincie en gemeente
principieel positief advies
gaven, een hatt toe te roepen
wellens de impact dat het
heeft op de lokale !!emeen-
schap.
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'"\Me haalde n'477 handteke-
ningen \f,raarvan 376 uit Ga-
vere zelf en dan nog onder
meer 38 uit de aanpalende
straten op het glrondgebied
van Zingem. \Mii protesteren
tesen de bouw van 2O5 \Mo-
ningen, \f,Iaalr/oor 12 ha land-
bouwgebied in de Sehelde-
vallei opgegeven wordt. In
een eerste fase komen er 1OO

woningeil, maar zodanig in-
geplant dat de omliggende
gronden niet anders kunnen
dan ook verkaveld worden."

JURGEN BOTERBERGH
LEEFBAAR ASPER

"Wri wi,llen dat de
geÍneenteraad het
advies voor de bouw
ïran 205 woningen in
Iandbourtrsehied
herziet"

"A.l,s dit project gerealiseerd
wordt zal de bevolkings-
diehtheid van Asper dubbel
zo, groot zijn als het gemid-
delde van Gavere.'W'e willen
dat de raadsledett orrze visie
laten bezinken.'W'e verrraeh-
ten geen onmiddelliik ant-
woord maar Wel dat de be-
slis sing word t herzien."
- Uit de reactie van burge-
meester Dierick mag blijken

dat Leefbaar Asper de strijd
nog niet heeft verlorell.
"Een geplande infovergade-

ring is uitgesteld omdat er te
weinig informatie voorhan-
den is. Maar die komt et ze-
ker. Leefbaar Asper is een
volwaardige partner die mee
aan tafel moet zitten. Er
moet nog een ruimtelijk uit-

voeringsplan gemaakt \Mor-
den en er moeten nog! advie-
zen worden ingewonnen. Er
ztJn dus nog gelegenheden
genoeg voor inspraak. Het
project moet draagbaar zin 
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voor de gemeente." 
I

Oppositieraadslid Karel 
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Hubau (Gavere Durft) ïilaU 
I

vanuit de gemeenteraad **à-,

de Provincie de vraag stellen
\Maarom zii het advies van
hun eigen administratie ne-
geerde en dit project toch
positief adviseerde. '"\Mij
gaan dat als gemeenteraad
niet doen", anturoordde Dier-
ick. "Maar het staat de oppo-
sitie vrij om dat zelf te doen
bij de Provincie."
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