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zaterdag 16 januari
vanaf 19.30 uur
Hoeve Poignie-Van Huylenbrouck
Sint-Maartensstraat 15, Koolskamp

N-VA Ardooie-Koolskamp nodigt u 
vriendelijk uit op haar nieuwjaars-
receptie.

Volksvertegenwoordiger Brecht 
Vermeulen geeft de nodige duiding 
over de actuele politieke toestand.

NIEUWJAARSRECEPTIE

ARDOOIE-KOOLSKAMP

De winter komt eraan met wis-
selende weersomstandigheden. 
Dat zal ook zijn invloed hebben 
op de verkeersproblematiek, die 
een dringende oplossing vraagt. 
Denk maar aan het regelmatig 
weerkerende verkeersinfarct in de 
Brugstraat. 

Het is bijna een jaar geleden dat 
Ardooie-Koolskamp de zoveelste 
overstroming kreeg te verwerken. 
Van het gemeentelijk en provinciaal 
front komt echter weinig of geen 
nieuws. Het is blijkbaar wachten 
op de volgende zware plensbui. In 
dit nummer hebben we het ook nog 
over de stankhinder in Koolskamp, 
veroorzaakt door Ampower. 

WIJ DOEN AAN POLITIEK OM IETS TE 
BETEKENEN VOOR U

Voor ons betekent politiek niet ein-
deloos discussiëren en provoceren. 
Wij zijn van oordeel dat het ook an-
ders kan. N-VA Ardooie-Koolskamp 
wil aan politiek doen om iets te 
verwezenlijken.

We hopen ook enkele nieuwe men-
sen te verwelkomen in onze afde-
lingswerking die samen met onze 
bestuursleden verder hun schouders 
willen zetten onder ons gezamen-
lijk project. Wij nodigen u hierbij 

dan ook graag uit op onze nieuw-
jaarsreceptie die plaatsvindt op 16 
januari in de Sint-Maartenshoeve in 
Koolskamp. Samen zullen we daar 
klinken op het nieuwe jaar.

UW INBRENG TELT! 

Aarzel niet om onze bestuursleden 
te contacteren. Ook uw inbreng is 
van tel. Op onze website 
www.n-va.be/ardooie-koolskamp 
vindt u alle nuttige informatie over 
de bestuursleden, verslagen met 
foto’s van de voorbije activiteiten en 
praktische gegevens over komende 
activiteiten.

Wij wensen u allen een prettig 
eindejaar en een vredevol 2016.

N-VA ijvert verder voor een beter 
Ardooie-Koolskamp

www.n-va.be/ardooie
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Fons LammertynFons Lammertyn
Voorzitter N-VA Ardooie-KoolskampVoorzitter N-VA Ardooie-Koolskamp
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Begin jaren zeventig werd er een 
private verkaveling opgestart aan 
de rand van het Veldbos. Iedereen 
die een stuk grond kocht betaalde 
250 euro voor de oprichting van 
een waterzuiveringsstation. Dit 
bedrag werd integraal door de 
verkavelaar aan de gemeente 
Ardooie doorgestort. Dit heeft de 
toenmalige burgemeester Leon 
Maeseele in een openbare hoor-
zitting bevestigd.

In 1975 begonnen de problemen 
echter. Er stonden toen een paar 
huizen. De toenmalige burggraaf 
de Jonghe-d’Ardoye liet de gracht 
ten zuiden van de verkaveling af-
dammen omdat deze waterafvoer 
zijn ‘zeetje’ vervuilde! Geen mens 
die dit begreep.

Deze gracht is een zéér belangrijke 
afvoerweg van drie verschillende 
bronnen :

1. Van de huizen en de straten van 
de verkaveling (nieuwe wijk).

2. Van de huizen en de straten rond 
de kerk, de wijk Sint Antonius 
Meulebeke (oude wijk). En die af-
voer bestond al jaren, via ’t ‘zeetje’.

3. Van de beek/gracht die ligt ten 
noorden van de dreef en die de 
ganse oppervlakte daar afvoert, 
via de riolering van de Boswijk.

GEEN WATERZUIVERING ZONDER 
MEULEBEKE

Ardooie weigerde een waterzuive-
ring te bouwen omdat de gemeente 

Meulebeke weigerde in het project 
te stappen. Ardooie damde op zijn 
beurt de gracht af zodat het water 
van Sint-Antonius Meulebeke niet 
meer door kon. Meulebeke vond er 
niets beter op dan achter de kerk 
een grote, open put te graven die 
het water van de wijk Sint-Anto-
nius opving. Uiteindelijk plaatste 
Ardooie enkele dompelpompjes 
die het water overpompten in een 
gracht naast het bos in plaats van 
naar het ‘zeetje’.  

Toen begon de wateroverlast pas 
goed! Het water van die drie ver-
schillende bronnen kon niet snel 
genoeg worden afgevoerd. Een 
kelder liep onder water, de huizen 
in de Wilgenlaan kregen water-
overlast in de tuin, regenwaterput-
ten liepen vol. Vooral nummer 14 
kreeg het hard te verduren.

OVERLAST GROEIT MET DE JAREN

Na herhaalde klachten werden de 
dompelpompjes vervangen door 
hogedrukpompen die het water 
via een drukleiding naar de 
Roobeek overpompten. De water-
ellende bleef echter duren. Meer 
nog, de laatste jaren wordt het 
erger! Nu komt het water via de 
dreef de wijk binnen gestroomd. 
Nog meer huizen in de Wilgenlaan 
kregen wateroverlast.

Op initiatief van enkele bewoners 
van de wijk werd de doorgang 
van de waterafvoer van de beek 
ten noorden van de dreef, via de 
wijkriolering, terug vrijgemaakt. 
Dit zal natuurlijk weer een tijdelij-

ke verbetering zijn, tot de volgende 
zware regenvlaag.

Conclusie: feitelijk kan ieder bewo-
ner zijn 250 euro terugvragen aan 
de gemeente, met de nodige rente, 
want een waterzuivering kwam 
er nooit. En de wateroverlast is 
gebleven. Nochtans is dergelijke 
waterzuivering de beste oplossing 
en kan de afvoer via het ‘zeetje’ 
terug gebruikt worden.

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

1. Koppel de beek/gracht ten noor-
den van de dreef af en voer die de 
gracht langs de oostkant van het 
bos.  Deze waterloop is waarschijn-
lijk de grootste leverancier van zui-
ver oppervlaktewater. En de grote 
boosdoener van de wateroverlast 
in de wijk.

2. Maak een afzonderlijke riolering 
voor de wijk Sint-Antonius Meule-
beke en voer het water af via een 
andere weg. Langs de Bloemgat-
straat bijvoorbeeld, of toch richting 
bos maar dan met afzonderlijke 
pompinstallatie.

3. Verzwaar de huidige pompin-
stallatie voor de Boswijk zodat 
voldoende debiet gegenereerd 
wordt om bij de grootst mogelijk 
regenval (dit is gemakkelijk uit 
statistieken op te vragen) het water 
af te voeren.

Wanneer neemt  de gemeente 
Ardooie, eindelijk zijn verantwoor-
delijkheid om dit decennia oude 
probleem een definitieve oplossing 
te geven? Hopelijk verschuilt men 
zich niet meer achter discussies als 
“dit is niet onze taak maar die van 
de provincie” of “Meulebeke wil 
niet”.

www.n-va.be/ardooieardooie@n-va.be

Met dit artikel willen wij de geur- 
en geluidshinder en het transport 
van de firma Ampower terug onder 
de aandacht brengen. De site heeft 
een tijdje stilgelegen maar is nu 
terug opgestart. Blijkbaar brengt 
dat meer hinder met zich mee dan 
oorspronkelijk verwacht. 

OVERLAST WENT NOOIT

Dagdagelijks zijn er wel ergens 
bewoners die de stank moeten ver-
dragen. Afhankelijk van de wind-
richting heeft iedereen hinder van 
de werking. Gezellig genieten van 
het zonnetje op het terras? De was 
buiten hangen? ‘s Nachts het raam 
openlaten om af te koelen? In de tuin 
werken? Een barbecue houden in de 
hof? Het zit er amper nog in.

Iedereen herkent het probleem wel en 
dan we vloeken weeral eens. Maar vaak 
doen er verder niets aan. Het zal wel 
overgaan, redeneren. Het gaat mis-
schien inderdaad over ... naar ergens 
anders. Maar écht over gaat het nooit.

CONTACTEER DE BEVOEGDE 
DIENSTEN BIJ OVERLAST
Neem daarom bij elke vorm van 
hinder contact op met de bevoegde 
diensten. Alleen zo weten de instan-
ties wat in Koolskamp nog steeds 
aan de gang is en kan er iets aan 
gedaan worden. 

Op deze mailadressen kan je terecht:

Veertig jaar wateroverlast op de Boswijk
Composteringsbedrijf Ampower blijft 
er een stinkend boeltje van maken

Wist je dat …
… onze bestuursleden lid zijn van 
verschillende verenigingen en ra-
den? Ze zitten onder meer bij Unizo,  
KVLV, Markant, Verkeerscommissie, 
motorclub De 4s Rieders, de Biblio-
theekraad, de Gecoro, de schoolraad 
van de gemeenteschool, de PWA-
raad, OKRA, de seniorenadviesraad, raad, OKRA, de seniorenadviesraad, 
ARKO Dorpstheater, Piuskoor 
Ardooie, K.M. St. Cecilia Ardooie en 
Davidsfonds.

… er sinds de waterproblemen van 
vorige zomer nog niets veranderd is?

… er al tweemaal een ziekenwa-
gen nodig was om personen die de 
onafgewerkte trap van ’t Zonneke 
gevallen waren te helpen?

… sinds de start van de werken in de 
Stationsstraat veel fietsers in tegen-
overgestelde richting de omleiding 
volgen? Dat is levensgevaarlijk. Een 
aparte fietsomleiding veel veiliger 
zou zijn. Het schoolverkeer verloopt 

niet veilig van en naar Koolskamp 
en op het spitsuur in de buurt van 
de H. Kindsheid. Maar het zijn 
vooral de handelaars in het stukje 
Stationsstraat tussen de omleiding 
en de eigenlijke werken die het 
langst hinder ervaren van de wer-
ken. Nu hebben ze geen passanten, 
straks ligt het voor hun deur open. 
Een bekomend probleem waar men 
blijkbaar niet aan gedacht heeft, is blijkbaar niet aan gedacht heeft, is 
dat in de Brugstraat tijdens de spits-
uren het regelmatig stropt (zie foto). 
Enkele kleine ingrepen zou veel file 
en frustratie kunnen voorkomen.

… in de Ardooisestraat en op de 
hoek van de Sint-Maartensstraat-
straat een ‘kotje’ staat (een overblijf-
sel van het vroegere voetbalveld 

van Koolskamp)? Wanneer wordt 
dit ‘kotje’ uitgeroepen tot Unesco-
erfgoed?

… dat de trap voor het nieuw CC ‘t 
Zonneke in Koolskamp onvoldoen-
de verlicht 
is? Voor 
wanneer is 
de armleu-
ning?

Filip GodderisFilip Godderis
Gemeenteraadslid

Hilde Poignie-Van HuylenbrouckHilde Poignie-Van HuylenbrouckHilde Poignie-Van Huylenbrouck

Kurt EeckhoutKurt Eeckhout
Gemeenteraadslid en ondervoorzitter Gemeenteraadslid en ondervoorzitter 

N-VA Ardooie-Koolskamp

Noteer nu al in uw agenda!
Op de sofa (zesde editie)
vrijdag 27 februari 2016

•  milieu-inspectie.wvl@lne.vlaanderen.be
• leefmilieu@pzrregiotielt.be• leefmilieu@pzrregiotielt.be
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