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Schelderode, 27 november 2016

Geachte,

We hadden graag de staat van de betonstrook op de vernieuwde Gaversesteenweg in de dorpskom van 
Schelderode willen aankaarten. 

De geluids- en trillingshinder binnen de woningen is van die aard dat de nachtrust en het leefcomfort van de 
bewoners er sterk op achteruit is gegaan. De hinder is dermate intens dat sommige bewoners op termijn 
vrezen voor mogelijke schade aan hun woning.
De grote breuken en scheuren die zich al kort na de ingebruikname in en naast het wegdek hebben gevormd, 
getuigen van abnormale zettingen. Deze doen op hun beurt onvoldoende stabiliteit van de ondergrond 
vermoeden. De bijgevoegde foto’s (bijlage 1) spreken voor zich.

Bij een eenvoudige bevraging hebben we onmiddellijk 22 klachten verzameld (zie niet beperkende lijst in 
bijlage), en dit over het hele traject. Sommige van onze lokale handelaars onthielden zich uit vrees voor 
ingrijpende herstellingswerken die de bereikbaarheid van hun zaak opnieuw in het gedrang zouden brengen. 
U begrijpt onze onrust als wij in een gesprek met één van de aangelanden vernamen dat de gemeente 
Merelbeke wel degelijk op de hoogte is van dit probleem, en dat volgens een medewerker van de gemeente - 
wij citeren - “de situatie nog veel erger zal worden”.

Achterhalen of de oorzaak ligt in de gewijzigde grondwaterhuishouding, de extra holtes die onder het wegdek
zijn aangebracht, het ontwerp of de uitvoering van de weg zelf,...: dit vergt de nodige metingen en expertise. 
Het Bewonersplatform Schelderode staat daarom achter de dringende vraag van de omwonenden naar een 
grondig, onafhankelijk en professioneel onderzoek van de situatie. In het bijzonder vragen we bijzondere 
aandacht voor volgende aspecten:

 Trillings- en geluidsmetingen die (ook) binnenin de getroffen huizen worden uitgevoerd. De 
onderschrijvende bewoners zijn uiteraard graag bereid hieraan hun volle medewerking te verlenen 
door op de gewenste tijdstippen toegang tot hun woning te verlenen.

 De metingen dienen over verschillende tijdstippen te worden gespreid, zodat een representatief 
beeld van zowel piek- als daluren kan gevormd worden.

 We moeten er helaas uit ervaring op wijzen dat de hinder in belangrijke mate negatief beïnvloed 
wordt doordat de snelheidslimiet van 30 km/u niet gerespecteerd, noch afgedwongen wordt.

 Betrokkenen wensen geïnformeerd te worden over de gedane vaststellingen in verhouding tot de 
geldende normering, de besluiten wat betreft oorzaken en verantwoordelijkheid, en mogelijke 
remediëring.

 De bewoners zijn uitdrukkelijk niet geïnteresseerd in snel giswerk of tijdelijk oplapwerk.

Wij vertrouwen er op dat u deze klachten ernstig neemt en hopen op een reactie binnen de 6 weken.

Met vriendelijke groeten,
Voor het Bewonersplatform Schelderode

Eric Volckaert               Dirk De Cock

Bewonersplatform Schelderode
p.a. Burgemeester Van Cauwenberghestraat 8, 9820 Schelderode – tel. 09/3248120 – info@schelderode.org



Pagina 2 van 4
Aan de Gemeente Merelbeke
T.a.v. het college van burgemeester en schepenen
Hundelgemsesteenweg 357
9820 Merelbeke

Schelderode, 27 november 2016

Bijlage 1: Foto's van aan de oppervlakte zichtbare schade
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Bijlage 2: Lijst van onderschrijvende bewoners
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Voornaam Familienaam Adres
Fam.
Eric
Manu
Dirk De Cock
Rudy

Vermeire
Gabriel Brain
Jeroen en Hilde
Yves Van Lokeren
Eva Van Lokeren
Hilde
Marleen Van De Putte
Debbie Coupé-
Toon
Wout & Carla
Olga
Walt Lippens
Gerard
André
Lee Vlerick
Annie
Lucie Bogaert

Van Caenegem Gaversesteenweg 486
Volckaert Gaversesteenweg 488
Dhooge Gaversesteenweg 490

Gaversesteenweg 524
Vanderhaeghen Gaversesteenweg 526

Gwijde Gaversesteenweg 528
Gaversesteenweg 530

Langerock-Parisis Gaversesteenweg 611 a1
Gaversesteenweg 613
Gaversesteenweg 615

Hurts Gaversesteenweg 623
Gaversesteenweg 625
Gaversesteenweg 627

Fouquaert Gaversesteenweg 631
Thevelin-Schepers Gaversesteenweg 647
Van Wettere Gaversesteenweg 657

Gaversesteenweg 663
D'Heuvaert Gaversesteenweg 665
De Raeve Gaversesteenweg 667

Gaversesteenweg 669
Gevaert Gaversesteenweg 673
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