Feest in de straat
Ontbijten in de zon, op de straat
samen met je buren. Zo begon het
feest die zaterdagmorgen in september. Tot de trommels van de murgafanfare “ça va” van Herent en de
feestelijke klanken van de Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden,
iedereen meelokten naar het
podium voor de openingsspeechen
en het doorknippen van het lint.

Burgemeester Hans Eyssen schetste
de lange ontstaansgeschiedenis van
het fietspad op Gobbelsrode. Achille
Claes, schepen van openbare werken,
bedankte iedereen die meegewerkt
heeft en de last van de werken geduldig verdragen heeft. Daarna de
wijding door pater Toon en dan was
het tijd om het glas, of beter enkele
glazen te heffen op de nieuwe straten.

Een bijzondere zorg:
“Waterbeheer is een bijzondere
zorg voor onze gemeente,” stelt
Nadine Deroost, schepen. Na de
grote waterbeheersingswerken in
Nieuwrode, heeft de gemeente in
samenwerking met de Watering
een bufferbekken aangelegd op de
Bekaf, zodat ook de Horststraat gevrijwaard wordt van wateroverlast.
Bij de aanleg of vernieuwing van
rioleringen wordt steeds gekeken of
er aanpassingen mogelijk zijn om
wateroverlast te vermijden. Zo werd
bij de heraanleg van de Kortrijksebaan
het water beter verdeeld over de verschillende afvoerende straten. Op die
manier wordt het risico op wateroverlast in de Verhaegenstraat veel kleiner.
Die krijgt nu immers niet langer al
het water te slikken. Ook erosiebestrijding speelt een belangrijke rol in
het waterbeheer. ‘Veel problemen op
onze wegen zijn in feite geen problemen van water, maar van afstromende
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De hele namiddag bleef het nog genieten van de standjes van de handelaars, van het lekkers van onze eigen
bodem, van de live-muziek en van
lachende kinderen op de springkastelen en in de touwen van de benjitrampoline. We kijken al uit naar het
volgende straatfeest. Als alles naar
wens verloopt, kan dat in 2012 voor
het tweede deel van Gobbelsrode!

Ons waterbeheer

modder’ zegt Nadine Deroost. Door
erosiebestrijdende maatregelen wordt
het afspoelen van modder van de
velden vermeden, zodat het water
beter weg kan. Holsbeek schakelt zo
sinds kort een provinciale erosiebestrijdingscoördinator in, die mee zal
zorgen dat het erosiebestrijdingsplan
daadwerkelijk uitgevoerd wordt.
Het moderne waterbeheer, dat het
vuile water naar de waterzuiverings-

installaties afvoert, en het propere
regenwater naar grachten en beken,
wordt verder gezet. De zones van
openbare waterzuivering en individuele waterzuivering zijn definitief vastgelegd door de Minister. De toelage
voor omschakeling van gemengde
rioleringsaansluiting naar gescheiden
rioleringsaansluitingen, is veralgemeend naar alle woningen waar de
afkoppeling zinvol is of wordt.
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