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Oppositieraadslid Achiel
Van den Steen (NVA) deed
tijdens de gemeenteraad in
Hoegaarden zijn beklag over
de toestand van de voetpaden
in Outgaarden. Vermoedelijk
waren de stoepen aan elke
kant van de SintNiklaas en
de Goetsenhovenstraat aan
vankelijk bedoeld als fietspa
den. Maar nergens wijst een
verkeersbord dat aan. Dus
doen ze eigenlijk dienst als
voetpaden. En ook dan is er
een dringende onderhouds
beurt nodig.

De stoepen van de SintNi
klaasstraat liggen er over een 
halve kilometer hobbelig bij
en zijn voor de helft van de
breedte overdekt met aarde.
“Tijdens de zomermaanden
overwoekert het onkruid na
genoeg de hele breedte”,
klaagt Van den Steen. “Dan
zijn de paden moeilijk be
gaanbaar.”

Burgemeester JeanPierre
Taverniers (CD&V) heeft
goed nieuws voor zijn collega:
“Ik ben me ervan bewust dat
deze paden veel worden ge
bruikt door Outgaardiers die
in Altenaken de lijnbus ne
men. Eerstdaags ruimen onze
werklieden de weggespoelde
grond op en werken ze de ta
luds bij.”

Meer werk is nodig aan de
Goetsenhovenstraat die over
nagenoeg het hele traject van
één kilometer, tot aan de brug
van de E40 en dus de grens
met het Tiense Goetsenho
ven, dwars door de velden
loopt. Verzakkingen zijn
schering en inslag en over de

hele lengte zijn de paden
overgroeid met onkruid en
nagenoeg onzichtbaar. Eigen
lijk zijn ze onbruikbaar voor
fietsers en voetgangers.

Nieuwe fietspaden

“Er zijn veranderingen op
komst”, zegt Taverniers. “Een
voorontwerp ligt klaar voor
de aanleg van fietspaden tus
sen de E40 en het kruispunt
van de Goetsenhovenstraat
met de Brugstraat en de
Hoogstraat, want langs deze
weg passeren veel wielertoe
risten. De investering staat in
de begroting. Ik verwacht te
gen november een aanbeste

ding. Het werk volgt in 2018.
Tegelijk met de aanleg wor
den gebarsten betonplaten
van het wegdek vervangen en
het pleintje aan het oude ge
meentehuis, nu ontmoetings
plaats Het Gemout, wordt
verfraaid.”

Voorbij de brug in Goetsen
hoven heet de weg Pitsaer
straat. Ook daar liggen de
stoepen er erbarmelijk bij. “Ik
kan momenteel niet inschat
ten of Tienen hier ingrepen
plant in navolging van Hoe
gaarden”, zegt de Tiense
schepen van Openbare Wer
ken Eddy Poffé (Open VLD).
“Ik moet daarover nog over
leg plegen.” 

Gemeente plant werken in 2018

Voetpaden in erbarmelijke staat,
maar verbeteringen zijn op komst
De stoepen van de Sint
Niklaas en de Goetsenho
venstraat in Outgaarden 
verkeren in een erg slech
te staat. Maar verbeterin
gen zijn op komst.
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“Investeringen staan 
in de begroting”
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Arts in opleiding 
steelt 46 voorschriften
Een 26jarige vrouw uit Tielt
Winge moet van de Leuvense 
strafrechter een cursus om
gaan met drugs volgen en bege
leiding zoeken voor haar per
soonlijkheidsproblemen. Ook 
moet ze bloed en urinetesten 
laten uitvoeren. De twintiger 
stal 46 doktersvoorschriften 
op verschillende stageplaatsen 
in Leuven, Diest en Mechelen. 
Ook bij een huisdokter in Lub
beek en in ziekenhuizen in 
Oostende en Antwerpen griste 
ze voorschriften mee. Onder
zoek wees uit dat ze 101 hoe
veelheden cocaïne kocht en 
ook geregeld een xtcpil nam. 
Omdat ze nooit eerder veroor
deeld werd, kreeg ze de gunst 
van opschorting van straf voor 
een periode van vijf jaar, ge
koppeld aan de hierboven ver
melde voorwaarden.   (atb)

HERENT 

Drie inbrekers 
op heterdaad betrapt
De politie van de zone HerKo 
kreeg dinsdag om 20 uur mel
ding van een inbraak aan de  
Haachtstraat in Herent. De 
drie daders werden op heter
daad betrapt door een buur 
en vluchtten weg. Eén dader 
startte een voertuig. Twee an
dere daders vluchtten weg via 
de velden naast de woning. Sa
men met interventieploegen 
van de politiezones Haacht en 
KASTZE werd een uitgebreide 
zoekactie georganiseerd, waar
bij ook een speurhond werd in
gezet. De actie leverde geen re
sultaat op. Enkele uren later 
meldde een alerte burger dat 
er zich twee verdachte perso
nen in het station van Veltem
Beisem bevonden. De twee 
hadden geen plausibele uitleg 
voor hun aanwezigheid en 
werden gearresteerd voor 
verdachte handelingen. (hsb)

“De stad leverde een tijdelijke
vergunning af voor twee jaar”, 
zegt Marcel Jonckers, voorzit
ter van de Tiense Milieuad
viesraad. “Koninklijke Vlieg
club De Wouw vliegt enkel in
het weekend, maar ULMGoet
senhoven mag ook op weekda
gen na 17 uur vliegen. Hiervoor
is wel nog de toestemming no
dig van de militaire overheid.
Maar tot onze grote verbazing
is van deze toelating niets te
rug te vinden in de openbaar
gemaakte verkorte versie van
de vergunning. De lezer moet
de volledige versie opvragen
om de ware toedracht te ken
nen. Dit kan eventueel geïnter
preteerd worden als bedrieglij
ke informatie.” 

Inhoud vergunning vliegclub
slechts gedeeltelijk openbaar 
Volgens de Milieuadvies
raad (MAR) werd er zand 
in de ogen van de mensen 
gestrooid bij de bekendma
king van de milieuvergun
ning van vliegclub ULM 
Goetsenhoven.

Wie tegen de vergunning is,
kan in beroep gaan bij de pro
vincie. “Als raad hebben wij be
slist om dat niet te doen. Het
stadsbestuur is op een aantal
punten tegemoetgekomen aan
de ingediende bezwaren, maar
minder dan we verhoopt had
den”, zegt Jonckers. “We wil
len, indien er beroepen worden
ingediend, wel nog advies ge
ven aan de provincie. We ho
pen dan dat het provinciebe
stuur wel rekening houdt met
onze opmerkingen.” 

Volledige versie

Volgens schepen van Milieu
Tom Roovers (Groen) gebeur
de de bekendmaking van de 
vergunning volledig transpa
rant. “In de perstekst stond een
korte samenvatting, maar alle
betrokken partijen en de indie
ners van de bezwaren kregen
de volledige versie. Die kan
overigens ook ingekeken wor
den op de webstek van Groen
Tienen.”  (vrs)

TIENEN 

de wijngaarden en het produc
tiecentrum, volgens het sche
pencollege, zowat zweven tus
sen de landbouwgronden en de
ambachtelijke zone. 

De wijngaarden op de helling
aan de Kasteeldreef in Linden
zouden één geheel gaan vor
men met de kasteelhoeve (de
vroegere brasserie, nvdr.) die
volgens de oorspronkelijke
plannen zou omgebouwd wor
den tot een proeverij om het
toerisme in Linden wat op te
krikken.   (fg)

Op voorstel van het schepen
college werd aan Van Deurzen
en Eyers gevraagd om een ge
wijzigd ontwerp in te dienen
als bouwaanvraag voor het mo
derne vinificatiecentrum dat
zou gebouwd worden op de
rand van het Rondebos, langs
de Kasteeldreef in Linden. Het 
schepencollege vroeg daarom
omdat er zestig bezwaren wer
den ingediend tegen het eerste
ontwerp. De verschillende par
tijen hadden nochtans afge
sproken hoe het moest en wat
er wel en niet kon. 

Aanpassing ontwerp nodig

“Van bij de infovergadering in
Pellenberg was het duidelijk
dat het eerste voorstel wellicht
geen goedkeuring zou krijgen
van de bestendige deputatie
zonder de nodige aanpassin
gen. We hebben de bouwheer

Gemeente wil nieuw plan vinificatiecentrum
Het schepencollege wil dat 
bouwheer Urbain Vandeur
zen en architect Eyers een 
nieuw ontwerp maken voor 
het ‘wijngebouw’ in Linden.

daarom gewezen op een aantal
problemen. Hij zal deze hele
maal moeten wegwerken voor
aleer er een goedkeuring kan
komen. In welke zin de aanpas
sing zal gebeuren, is voor ons
niet duidelijk”, zegt waarne
mend burgemeester Tania Ros
kams (NVA). 

Niet alleen de voorgestelde
plannen kregen kritiek. Ook
Erfgoed Vlaanderen mengde
zich in de discussie en stelt dat
er geen nieuw gebouw mag ko
men in een parkgebied, terwijl

LINDEN 

W Bouwheer Urbain Vandeurzen en architect Eyers moeten hun werk herbeginnen.

FG


