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Sint-Andries, 1 maart 2009.
Betreft: leefbaarheid in de Stationslaan te 8200 Sint-Andries.
Geachte heer Burgemeester en Schepenen,
Onze verbazing was groot toen we deze week constateerden dat de bomen tegen de berm van
de spoorlijn werden geveld, afgezaagd.
Deze bomen verleenden nog enige privacy en hielden het geluid tegen van de aan- en
afrijdende treinen.
Ook het ‘groene’ uitzicht van de straat is volledig verdwenen. Deze drastische ingreep
betekent een grote waardevermindering voor de straat en voor onze woningen.
Ikzelf woon op een appartement op de eerste verdieping en het is nu alsof de treinen binnen
rijden in de woonkamer. Er is nu niet alleen het drukke voorbijgaand verkeer van de auto’s in
de Stationslaan, ook de hinder van de treinen wordt nog des te meer ervaren.
In de Stationslaan zijn meerdere appartementsblokken, maar niet alleen de bewoners van de
appartementen, ook de bewoners van de huizen ondervinden dezelfde overlast.
Moet voor dergelijke ingrijpende veranderingen zoals het vellen van bomen dan geen
vergunning worden aangevraagd en de omwonenden hiervan op de hoogte gebracht ? Wij
hebben hier nooit enige correspondentie over ontvangen, noch enige bekendmaking gezien.
Bij navraag blijken ook andere buurtbewoners niet op de hoogte.
Om de leefbaarheid in deze woonstraat te behouden, dringen we dan ook aan op zo spoedig
mogelijk herstel van deze ingreep (‘ravage’), namelijk het terugplanten van de bomen aan de
spoorwegberm, bomen die even hoog komen als de gevelde.
Wil ons ook per kerende op de hoogte brengen van de toekomstplannen voor de Stationslaan
en aanliggende.
Om deze brief kracht bij te zetten, vragen wij, mevrouw Suzy Borms en ikzelf, aan
buurtbewoners ze mee te ondertekenen ter instemming. We bezorgen u de originelen hierbij.
Mogen wij u vragen uw antwoord ook te richten aan de mede-ondertekenaars van deze brief.
Met de meeste hoogachting,
Veerle Louwagie
Stationslaan 15 bus 2
8200 Sint-Andries Brugge
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