Beste inwoner van Welle
U herinnert zich nog dat het bedrijf PPR-VIBED nv al tweemaal een aanvraag tot exploitatievergunning
indiende om onder andere asbestafval te mogen verwerken in het nieuwe industrieterrein tussen
Erembodegem en Welle.
Naast het transport en verwerken van dit asbest wilde het bedrijf ook nog een aantal andere activiteiten
uitoefenen, zoals opslag van vervuilde grond en afbraakbraakmateriaal, lozing van meer dan 2.000 liter
vervuild bedrijfsafvalwater, enz. Toen werden massaal bezwaarschriften door de omwonenden ingediend om
het stadsbestuur van Aalst er op te wijzen dat deze activiteit die gevaarlijk was voor de volksgezondheid niet
in deze zone paste, en te verhinderen dat PPR-VIBED deze vergunning verkreeg.
Momenteel heeft hetzelfde PPR-VIBED nv een nieuwe aanvraag ingediend (het geel bord met de aanvraag
staat vlak bij de parking van het vroegere voetbalveld).
WAAROVER GAAT DE AANVRAAG?
VIBED vraagt een afwijking op sectorale vergunningsvoorwaarden om op de industriezone Zuid-IV,
aangrenzend aan de woonzones:
~ 24 uur op 24 uur afvalstoffen te mogen aanvoeren;
~ 24 uur op 24 uur werkzaamheden te mogen uitvoeren;
~ het groenscherm te beperken tot de weergave van de aanleg op het uitvoeringsplan.
Concreet vraagt dit bedrijf dus om dag en nacht, zeven dagen op de zeven, transport met zware
vrachtwagens met afbraakmateriaal door de Churchillsteenweg en de Driehoekstraat te mogen
voeren. Bovendien wil zij dag en nacht dit afval in de industriezone verwerken.
WAT ZIJN DE BEZWAREN VAN OPEN?
1. Het is duidelijk dat dit onaanvaardbare verstoring voor de omwonenden zal teweeg brengen. Denk
maar aan geluidshinder, stank, vrachtwagens ’s nachts … Ook moet de vraag gesteld worden
waarom PPR-VIBED plots in het weekend en ’s nachts wil werken? Is dit om op een moment dat er
geen controle zal zijn toch gevaarlijk afval, zoals asbest, te verwerken en vervuilde stoffen te lozen?
2. Ook is VIBED niet bereid om zich te houden aan de groene normen.
Laat deze woonzone niet verloederen. Omwonenden mogen hun bezwaren laten kennen door naar het
college van burgemeester en schepenen in Aalst te schrijven.
Als u een bezwaarschrift wilt indienen, dan kunt u gebruik maken van het bijgevoegde ontwerp.
Alleen je naam en adres invullen, ieder gezinslid kan dit zelfs afzonderlijk, hoe meer bezwaarschriften hoe
beter. Eigen bezwaarschriften met eigen argumenten zijn zelfs beter!

Let wel, de uiterste datum is 30 juni 2013.
Gebruik liefst een papieren versie, maar een elektronische kan ook (versturen naar secretaris@aalst.be).
U vindt een voorbeeld op onze website: www.open-denderleeuw.be.
Laat ons samen onze woonomgeving leefbaar houden en laat uw protest horen bij het Stadsbestuur!
Bedankt in naam van alle omwonenden en de kinderen die er wonen.
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