
Het CD&V-college van burgemeester en schepenen 
besliste op 8 maart ll. – in samenspraak met alle 
CD&V-gemeenteraadsleden – om alle eigenaars en 
aanpalende eigenaars van de getroffen percelen 
aan te schrijven om hen in kennis te stellen van de 
plannen van de Vlaamse overheid en te wijzen op 
de mogelijkheden om informatie te bekomen en 
bezwaren in te dienen.

Op 2 april ll. heeft het schepencollege een bezwaar 
geformuleerd waarin op omstandige wijze wordt 
geargumenteerd waarom het tracé dat Westerlo 
doorkruist, onaanvaardbaar is. Dit bezwaar wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad van 19 april a.s. ter 
ondersteuning, waarna het aan de Vlaamse Overheid 
zal worden overgemaakt.

Eigenaars en belanghebbenden worden opgeroepen 
en uitgenodigd om het plan in detail te bekijken, 
eventueel te bespreken op het gemeentehuis of 
online om desgevallend een bezwaar in te dienen. 
Dit moet gebeuren voor 30 april 2021.

Meer informatie kan je vinden op de website  
www.cd&v-westerlo.be. CD&V-Westerlo volgt het 
dossier op de voet. Informatie kan je bekomen bij 
onze burgemeester, schepenen en CD&V-raadsleden.

Telefoonnummers:

burgemeester Guy Van Hirtum: 0477 40 70 60

schepen Filip Verrezen: 0475 55 24 84

schepen Kelly Verboven: 0478 63 04 63

 Blijf op de hoogte! Wenst u geïnformeerd te blijven  
over de activiteiten van CD&V Westerlo? Stuur dan een mailtje naar  

ivan.vandenbergh@telenet.be

 Verantwoordelijke uitgever: 
John Verbraeken, Kardinaal Cardijnstraat 3, 2260 Westerlo

 Foto’s: Marcel Ven

Volg ons: 
 @cdenvwesterlo       @cdenvwesterlo

 Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: 
www.westerlo.cdenv.be

KRACHTDADIG OPTREDEN 
VAN CD&V WESTERLO

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 
2020 de startnota goed voor de opmaak van het 
GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) 
Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen).

Dit GRUP heeft als doel een reservatiestrook van 45 
meter breed vast te leggen voor een ondergrondse 
leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot 
aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door 
tot in het Duitse Ruhrgebied. Een leidingstraat is een 
zone waarin pijpleidingen op een diepte van 1.20 
meter – gebundeld – kunnen worden aangelegd. 
De leidingen zullen hoofdzakelijk worden gebruikt 
voor de chemische industrie.

CD&V WESTERLO VERZET 
ZICH TEGEN EEN BIJKOMENDE 
LEIDINGSTRAAT 

Foto: met zicht op Trienenkant

EW
E U L T J EH

OO

OOV R
O

T U MNEC
Z O E R

T N G E R L O

E - P A R W I J S

V E L
K A P E L

T E R W I J KS
T
E
R
L
O

R V E L E N D

WESTERLO

Foto: genomen in zijstraat nabij het containerpark



HET STANDPUNT VAN CD&V WESTERLO

De aanleiding van de plannen van de Vlaamse 
overheid was de vraag naar één propaanleiding. Het 
huidige voorstel geeft de mogelijkheid tot de aanleg 
van zeven  tot acht ondergrondse pijpleidingen. 
Dit grote aanbod is niet in overeenstemming met 
de echte noden vanuit de chemische sector. De 
voorziene leidingstraat van maar liefst 45 meter 
breed is dus niet realistisch en sterk overdreven. 
Op Westels grondgebied is er al een bestaande 
leidingstraat tussen de E313 en het Albertkanaal. 
Mits het groeperen van de aanwezige pijpleidingen 
biedt deze leidingstraat voldoende ruimte voor 
bijkomende leidingen.

>> GEEN NOODZAAK

Een 45-meter brede leidingstraat is een regelrechte 
aanslag op de waardevolle bossen, natuur, akkers en 
weilanden die in onze gemeente worden doorkruist. 
Van landschapsherstel is geen sprake omdat op 
het tracé bijvoorbeeld geen bomen mogen worden 
heraangeplant. Het landschap wordt doormidden 
gesneden door een strook die ongeveer de breedte 
heeft van ons gemeentehuis.

Het nodeloos verdwijnen van het vele groen heeft 
ook een negatieve invloed op de gezondheid en het 
welzijn van onze inwoners. De impact is ook flagrant 
in strijd met de ambitieuze plannen van de Vlaamse 
overheid om 4.000 extra-bos te realiseren tegen 2024.

>> VEEL TE GROTE IMPACT OP ONZE LEEFOMGEVING

Pijpleidingen, die zich bevinden op een eerder geringe 
diepte van 1.2 meter en vooral gevaarlijke gassen of 
vloeistoffen vervoeren, houden een reëel gevaar in bij 
beschadigingen. Zij horen dan ook niet thuis in een 
wijde omgeving, maar wel in een meer aangepaste 
en beschermde zone. Het pijpleidingincident in 
Oevel van december 2019 is hiervan het beste 
bewijs: door een lek in een ethyleen-pijpleiding was 
het gemeentelijk rampenplan toen meerdere dagen 
afgekondigd.

>> VEILIGHEIDSRISICO’S

HET TRACÉ IN WESTERLO

In het onderzoek komen drie mogelijke tracés aan 
bod: een noordelijk, centraal en zuidelijk tracé. 
Westerlo is opgenomen in zowel het centrale 
als het zuidelijk tracé, waarbij de dorpen Oevel, 
Tongerlo en Oosterwijk worden doorkruist.

Het voorgestelde tracé loopt als volgt: Via Teunenberg 
parallel aan de E313 tot net voor Oevel ter hoogte 
van Nieuwe Hoeve. Daar buigt het zuidelijk af om 
westelijk van Oevel en Trienenkant te lopen met 
kruising van de Mechelsestraat, Ilsestraat en Ilse 
Velden om dan via de Bijstraat door Sterschotsbos te 
lopen. Verder buigt het oostelijk af en kruist het de 
Oevelsedreef en de Langstraat om zo verder te lopen 
door Zandvoort, Plassendonk, en te kruisen met 
de Heidestraat, Moestoemaat, Tolhuis en de Grote 
Steenweg richting grondgebied Geel (zie kaartje).

Dit tracé doorkruist in Westerlo dus heel wat 
bosgebieden (Teunenberg, Nieuwe Hoeve, 
Sterschotsbos en Stassenbos) naast tal van 
landbouwgronden.

Onder andere deze twee 
landschappen in de Ilse Velden 
en langs de Langstraat dreigen 
doorgesneden te worden met een 
litteken van 45 meter breed.

De getroffen landbouwers kunnen geen optimaal 
gebruik meer maken van hun landerijen. Dus goede 
redenen te over om geen groene en open ruimte aan 
te snijden, maar maximaal in te zetten op het gebruik 
van de best beschikbare technieken zoals gestuurde 
boringen, waarmee pijpleidingen kunnen aangelegd 
worden zonder het landschap te verminken.


