…………….…………., …. /06/ 2013

Stadhuis Aalst
Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Grote Markt 3
9300 Aalst

Bezwaarschrift tegen de aanvraag van nv PPR-VIBED, met maatschappelijke zetel te
Vondelenstraat 52, 9450 Denderhoutem, voor een exploitatie in 9320 Erembodegem-Aalst,
Waterkeringstraat, Erembodegem-Aalst, afdeling 12, sectie B, perceelnummers 1535A (deels),
1536A (deels), 1537A (deels), 1599D (deels), 1600C (deels), 1601B, 1602B (deels), 1603 (deels),
1604,1605 (deels), 1606 (deels), 1607A (deels), 1612 (deels), 1627B (deels)
Geachte heer burgemeester,
Geachte schepenen,

Hierbij verzoek ik u kennis te nemen van mijn bezwaren tegen bovenvermelde aanvraag tot exploitatie.
Bij de omschrijving van de milieuvergunningsaanvraag vraagt PPR-Vibed een afwijking op volgende
sectorale milieuvergunningsvoorwaarden opgenomen in VLAREM II:
~ 24 uur op 24 uur afvalstoffen te mogen aanvoeren;
~ met uitzondering voor het breken en zeven van materialen 24 uur op 24 uur werkzaamheden te mogen
uitvoeren;
~ het groenscherm te beperken tot de weergave van de aanleg op het uitvoeringsplan.

REDENEN VAN HET BEZWAAR
1. De site grenst aan woonzones van Erembodegem, Welle en Haaltert. Activiteiten buiten de gewone
werkuren, zelfs ’s nachts en in het weekend, zullen onaanvaardbare hinder voor de omwonenden
bezorgen.
2. De site is enkel toegankelijk via wegen (met name via de Churchillsteenweg en de Driehoekstraat in
Erembodegem) die door deze aangrenzende woonzone lopen. Dit betekent dat het transport met zware
vrachtwagens ook ’s nachts en in het weekend door deze woonzones zou moeten plaatsvinden. Dit zal
zorgen voor ontoelaatbare geluidshinder en verstoring van de nachtrust van de omwonenden.
3. Bij een recente aanvraag tot exploitatievergunning vroeg hetzelfde PPR-Vibed nv onder andere nog
vergunning tot:
 opslag/overslag van max. 20 ton asbeststofafval bestaande uit asbestcement of andere
asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is;
 tussentijdse opslagplaats voor max. 10.000 m³ uitgegraven bodem die niet voldoet aan een
toepassing als vermeld in het Bodemdecreet & het Vlarebo;
 lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 2083 m³ per jaar.
Vooral het transport en de overslag van asbesthoudend materiaal verontrustte de omwonenden. Dat
precies hetzelfde bedrijf nu afwijkingen op de normen vraagt, zodanig dat PPR-Vibed ‘s nachts en tijdens
het weekend ongehinderd en met zeer kleine kans op controle werkzaamheden kan uitvoeren, roept de
vraag op wat de werkelijke bedoeling van PPR-Vibed nv eigenlijk is?
Er dient voorkomen te worden dat PPR-Vibed nv deze voor de gezondheid van de omwonenden
onaanvaardbare en niet toelaatbare activiteiten, die ze zinnens was te ontwikkelen, gewoon verschuift
naar nacht en weekend.
4. Transport en werkzaamheden bij nacht en tijdens het weekend stroken niet met de bestemming van
deze site.

5. Afwijkingen toekennen aan de uren en dagen waarop binnen deze zone mag gewerkt worden, heeft
een precedentwaarde: andere bedrijven zullen deze afwijkingen eveneens aanvragen en zich kunnen
beroepen op het voorbeeld van PPR-Vibed om dezelfde afwijkingen te verkrijgen. Binnen de kortste
keren zal er op deze industrieterreinen dag en nacht gewerkt mogen worden, waardoor het leven voor de
omwonenden in de aangrenzende woonzones ondraaglijk zal worden.
6. De vraag om zich zelfs niet aan de normen van groenscherm te moeten houden is tekenend voor het
gegeven dat dit bedrijf zich op geen enkele wijze iets aantrekt van het evenwicht dat moet gevonden
worden tussen de (reeds van vroeger bestaande) aangrenzende woonzones en dit (nieuwe)
industrieterrein. Het is onaanvaardbaar dat zelfs op dit punt PPR-Vibed zich niet wenst te conformeren
met de normen die in deze site gelden.
7. In het algemeen dient gesteld dat de voorgenomen activiteit niet strookt met de
bestemmingsmogelijkheden van de site.
Met dank voor het gevolg dat u zult willen verlenen aan deze bezwaren,
Hoogachtend,

Naam: .........................................................................................................
Adres: .........................................................................................................

Datum: ................................................ (dag maand jaar)
Handtekening:

.....................................................................................................................

