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Veiligheid van weggebruikers garanderen én genieten van de schaduw van de 

bomen  

 

Op maandag 30 mei zal er gestart worden met het kappen van de dreef langs de Oelegemsteenweg. 

Groen Wommelgem betreurt nog steeds de beslissing om alle bomen te kappen. Het snoeien van de 

bomen zou een veel logischer beslissing geweest zijn, aangezien er noch plannen noch geld zijn voor 

de heraanleg van de Oelegemsteenweg. Groen Wommelgem kan enkel vaststellen dat er de 

volgende jaren geen nieuwe bomen zullen kunnen geplant worden langs deze straat. Eva Pierets: 

“Door de bomen te snoeien, zullen ze beter bestand zijn tegen stormwind en kunnen de 

weggebruikers ’s zomers van de schaduw van de bomen blijven genieten. Wanneer er over enkele 

jaren misschien moet gestart worden met de heraanleg van de straat kunnen we op dat moment 

bekijken of we de bomen alsnog kunnen behouden of niet.” 

Op de vraag in maart of het bestuur garanties kon geven dat er nog deze legislatuur een schop in de 

grond zou gaan voor de heraanleg van de Oelegemsteenweg bleef het oorverdovend stil. In een 

mondelinge reactie van schepen Helsen in de gemeenteraad van april naar aanleiding van een artikel 

in de krant over onze actie van 21 maart, maakte hij de belofte dat er nog dit jaar de eerste stappen 

zouden gezet worden voor het opstarten van een subsidiedossier voor de heraanleg van de straat. 

Koen Roskams: “Hierover hebben we echter niks op papier, maar we zullen de schepen en het hele 

gemeentebestuur op tijd en stond aan hun belofte herinneren!” 

De Oelegemsteenweg moet, wat Groen Wommelgem betreft, zo snel mogelijk aangepakt worden. 

Het fietspad is niet meer dan een moordstrookje, het wegdek is versleten en de snelheid is er te 

hoog. Enkel een grondige aanpak kan het comfort en de veiligheid van alle weggebruikers 

verbeteren. Jan Herthogs: “Deze actie gaat niet louter om de bomen. We klagen ook het gebrek aan 

visie en ondernemingszin aan van het gemeentebestuur. Groen Wommelgem vindt het onbegrijpelijk 

dat alle budgetten voor de Oelegemsteenweg verschoven werden, terwijl men wist dat er ingrepen 

nodig zouden zijn om de dreef veilig en gezond te houden. Dit bestuur kiest voor de makkelijkste en 

goedkoopste oplossing: alles kappen!”  


