
Groen Evergem 
Koolstraat 2 
9940 Evergem 
T: 09 258 14 82 
GSM: 0485 03 84 28 
E: eddy.colombeen@groen.be 

 
Evergem, 2 oktober 2017 

PERSBERICHT VAN GROEN EVERGEM 
 

Groen bepleit fietspadverlichting aan Noordlaan 
De verbinding tussen Kluizen en Ertvelde kan veel veiliger voor fietsers.  Het fietspad - in opstand - aan de 

Noordlaan is overdag een veilige optie. Groen raadslid Paul De Neve:  “Als het donker is, kiezen heel wat 

fietsers deze weg echter niet omdat er geen verlichting is. Vooral vrouwen blijken een fietservaring in het 

donker op de Noordlaan niet voor herhaling vatbaar te vinden.  Het alternatief langs de Vaarstraat is wel 

beter verlicht. Daar zijn de fietsers echter veel te weinig beschermd. Zoals recent bij een dodelijk ongeval 

opnieuw pijnlijk duidelijk werd.   

Een aangepaste fietspadverlichting op de Noordlaan - een gewestweg - voorzien kan niet door de 

gemeente afgedwongen worden.  Het gemeentebestuur kan wel de plaatsing bepleiten bij de bevoegde 

overheid. Er zijn trouwens alternatieven mogelijk op zonne-energie (voordeel geen ondergrondse 

bekabeling nodig).  

Schepen De Wispelaere (CD&V) beaamde dat de situatie dient aangepakt te worden.  Hij was echter van 

oordeel dat er meteen moest gepleit worden voor een volwaardige straatverlichting. De systemen op 

zonne-energie zouden nog te veel kinderziektes vertonen.  “We willen enkel suggesties doen, onze 

bedoeling is om op korte termijn de verkeersonveilige situatie in het donker op de Noordlaan weg te 

werken”, zo repliceerde Groen-raadslid Paul De Neve.  Op vraag van Groen stemde een bijna eenparige 

raad (geen steun van Vlaams Belang) ermee om de verlichtingsproblematiek op de Noordlaan hoog op de 

agenda  te zetten bij Administratie Wegen en Verkeer. Een overleg hierover zal worden opgestart. 

Groen vraagt onderzoek steunmaatregelen voor uitdienststelling verouderde 

houtkachel bij aankoop milieuvriendelijk alternatief 
Groen vroeg op de gemeenteraad aandacht voor de fijn stof-problematiek. In het verleden werd hierover 

reeds een actieplan goedgekeurd (*), onder meer met een sensibiliseringsluik. Het verwarmen met 

houtkachels wordt door de overheid steeds sterker ontraden. Kachels die hout verbranden zorgen voor 

extra fijn stof in de lucht. Veel mensen beschikken over een houtkachel die niet langer voldoet aan de 

laatste regelgeving. De meeste van de intussen volgens de regelgeving verouderde verwarmingscassettes 

kunnen meestal nog zonder probleem meer dan 15 jaar dienst blijven doen. 

”Als lokale overheid moeten we hier een signaal geven, wetende dat de luchtkwaliteit in de kanaalzone 

ondermaats is.  Er zijn roetfilters op de markt om op de schouw te plaatsen … Zijn deze effectief en moeten 

deze gestimuleerd worden? Of kiest Evergem voor het stimuleren van de vervanging van oude houtkachels 

door milieuvriendelijke toestellen. Concreet zou dit bijvoorbeeld kunnen via een steunmaatregel voor 

uitdienststelling van een niet meer reglementaire houtkachel bij aankoop  milieuvriendelijk alternatief”, zo 

stelde Groen raadslid Paul De Neve.  

Schepen Huyghe (N-VA) verwees in zijn antwoord naar de acties die werden afgesproken in het Actieplan. 

Een mogelijke groepsaankoop voor het vervangen van oude kachels door een milieuvriendelijke 

pelletkachel is een actie die door de provincie wordt voorbereid.  Groen stelt vast dat de uitvoering van het 

actieplan vertraging oploopt. Bovendien is in Evergem van sensibilisering van de burger (Stook Slim-

campagne, en dergelijke)  nog niet veel  te merken is geweest.  De volksgezondheid verdient meer 

aandacht van het gemeentebestuur. "Ik merk dat er nu in december eindelijk een artikel in het 

informatieblad hierover zal verschijnen. Is het nu omdat we de vraag opnieuw stellen?" 

Groen stelde voor om een tandje bij te steken en vroeg om in samenspraak met de Minaraad een 

onderzoek te starten naar de haalbaarheid van steunmaatregelen voor uitdienststelling van verouderde 



houtkachels bij aankoop  milieuvriendelijk alternatief en pleitte er tegelijk voor om dit voorstel ook mee op 

te nemen in het kader van het in opmaak zijnde klimaatactieplan. 

(*) actieplan fijn stof en NO2 voor agglomeratie Gent en, Kanaalzone 2016-2020) 

 

Asbest blijft probleem op Evergems recyclagepark 
Op 26 september was het de 'Werelddag rond bewustwording risico’s asbest'. Ook in Evergem blijft er werk 

aan de winkel, zo maakt een recente arbeidsinspectie (*) op het recyclagepark heel duidelijk. 

“Op 19 juni 2017 vond er een onaangekondigd inspectiebezoek plaats op het recyclagepark. Er werden een 

aantal pijnpunten vastgesteld. Op de gemeenteraad eind juni 2016 had Groen al gewezen op de gebrekkige 

toepassing van de asbestrichtlijnen, ter bescherming van personeel en de burger”, zo stelde Groen raadslid 

Paul De Neve vast tijdens de vragenronde op de gemeenteraad. Uit het verslag dat we konden inkijken 

leren we dat er nu tegen eind dit jaar werk moet worden gemaakt van de opmaak van een asbestinventaris 

en van een beheersprogramma voor het recyclagepark. “Tevens dient een toegangsbeperking te worden 

voorzien door het plaatsen van paaltjes verbonden met een ketting aan 3 zijden van de asbestcontainer. Is 

dit intussen uitgevoerd?”, zo wou Groen raadslid De Neve weten. 

Schepen Huyghe (N-VA) moest het antwoord schuldig blijven. Mede oorzaak zou het grote 

personeelsverloop op het recyclagepark zijn.  Groen blijft dit van nabij opvolgen en betreurt dat er altijd 

eerst een controle moet gebeuren. Zelfs dan blijft men heel laks bij de opvolging over de vastgestelde 

gebreken. 

In 2016 werd op onze vraag reeds een extra bord geplaatst met een waarschuwende boodschap voor de 

burger. Asbest inademen kan tot kanker aan de longvliezen leiden. België telt wereldwijd één van de 

hoogste aantallen diagnoses van deze fatale aandoening (ongeveer 30 gevallen per miljoen inwoners). 

(*) controle van de FOD Waso, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
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