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Onderwerp vraag:
Enkele vragen van bewoners van de Oude Liersebaan.
Toelichtende nota
Bewoners van de Oude Liersebaan namen onlangs contact met mij op om
enkele problemen in hun straat aan te kaarten.
Ten eerste is er de “opslagplaats in open lucht” van bouwbedrijf Van Poppel ter
hoogte van het kruispunt van de Oude Liersebaan en de Neerheide.
Deze opslagplaats lijkt hoe langer hoe meer op een definitieve dumpplaats
voor groot vuil van werven van de firma.
De firma doet een schuchtere poging om één en ander te verbergen achter
zwart zeildoek.
Dit is op een zeer amateuristische wijze uitgevoerd, lukt slechts gedeeltelijk,
en geeft een extra slordige en vuile indruk.
De situatie is onaanvaardbaar ( zie bijgevoegde foto´s ) en degradeert het
niveau van deze buurt die nog onlangs door renovatie werd opgewaardeerd.
Volgende vragen dringen zich op :
Is de firma Van Poppel van plan om van deze site een definitieve opslagplaats
(stortplaats ) voor afgedankt bouwmateriaal te maken ?
Heeft de firma Van Poppel de nodige vergunningen om op deze plek afgedankt
bouwmateriaal te dumpen?
Indien de firma Van Poppel in orde is met alle reglementering, kan de stad
alsnog eisen dat één en ander op een voor de buurt aanvaardbare manier
gestockeerd en aan het zicht onttrokken wordt?
Een volgende vraag met bijhorende suggestie komt van de bewoners van de
woningen met huisnummers 114,116 & 118 aan de overkant van de
“parkinrichting binnengebied Oude Liersebaan”. ( zie foto´s )
De bewoners vinden de realisatie van dat park prima.
Sinds de werken aan de gang zijn hebben ze evenwel last van een enorme
tocht die loodrecht vanaf de toekomstige ingang van het park op hun huizen
waait.
Ter plaatse kan worden vastgesteld dat er vanaf de gecreëerde open vlakte
door het gat van de toekomstige ingang inderdaad een stevige wind waait.

De betrokken bewoners stellen dat zij, om extra energiekosten te vermijden,
steeds hun rol naar beneden dienen te laten.
Hun vraag is dan ook of het mogelijk is om bij de afwerking van de ingang van
het park een afsluiting en ingangspoort te voorzien die winddicht is.
In bijlage van de mail zitten ook enkele foto´s ter illustratie van de vragen.
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