
	 	 	 	 	 	 Zedelgem, 23 mei 2019.


Geachte Burgemeester, Geachte Schepenen,


Betreft: gemotiveerd voorstel aan het beleid


Als burgers waarvan er hier minstens 50 deze motie hebben ondertekend, zijn we ten 
zeerste verontrust en bijzonder ontgoocheld. 

De mogelijke plannen van het Ventilus hoogspanningsproject, dreigen onze huizen, onze 
bedrijven, ons leven, onze toekomst en onze natuur volledig en voorgoed te verknoeien.  
In plaats van op het bestaand tracé Noordwege naar Zuidwege en verder richting E403 
ondergronds te werken, gaat men  zomaar één van de laatste stukjes open ruimte, gave 
landschappen typisch voor het Brugse Ommeland en het Houtland definitief vernietigen 
met NIEUWE hoogspanningspylonen van maar liefst 380 kV/6 GigaWatt.


	 	 Wij zijn ontgoocheld in het feit dat buiten de officiële info namiddag, wij heel 
weinig te weten zijn gekomen via de Gemeente Zedelgem over deze drastische ingreep in 
ons leven en welzijn.


Het bovengronds tracé Noordwege via Kasteel van Caloen en Hospitaalbos naar de E403 
is voor ons onaanvaardbaar. Wij verzetten ons met klem tegen deze optie.


	 Er moet bovendien aangedrongen worden maximaal ondergronds te werken, wat 
ook de technische bezwaren en kostprijs kunnen zijn. 


	 Niemand is gelukkig met het opnieuw aansnijden van open ruimte en daarbij een 
prachtig natuurgebied rond de Moubekevallei te doorkruisen. Bovendien zal het ongezien 
hoge vermogen (6 GigaWatt 380kV is evenveel als 6 kerncentrales!) van de lijn, en het 
noodzakelijk toepassen van het “voorzorgsprincipe” met betrekking tot maximaal 
aanvaardbare magnetische straling van 0,4 microTesla voor de gezondheid van onze 
gezinnen, het bijzonder moeilijk maken om de woonzones, woningen en bedrijven langs 
Faliestraat en Moubekevallei te ontzien in de benodigde zone van wellicht 250 m langs 
beide zijden van het tracé. De Moubekevallei, de Klythoek, Clabouterie,… is immers 
doorspekt met kleine woonkernen, woningen en bedrijven. Wetenschappelijke studies 
rond 150 KV kabels met een veel lager vermogen tonen al een verhoging van kinder 
leukemie, alzheimer, migraine etc… aan. Over 380 kV en 6 GigaWatt zijn er zelfs nog geen 
voldoende studie’s voorhanden. Dit kan alleen catastrofaal zijn voor mens en dier in de 
buurt van dergelijke hoogspanning. 


Als Elia zijn zin krijgt, wordt heel dit gebied rond het tracé onleefbaar en wordt het 
onmogelijk om gangbare landbouwactiviteiten uit te voeren.

	 




Wij als burgers dringen er dan ook op aan dat de Gemeente Zedelgem, eensgezind haar 
hele politieke gewicht in de schaal legt en om te luisteren naar de verzuchting van haar 
burgers die rechtstreeks geconfronteerd zullen worden met deze plannen van Elia en de 
Vlaamse Overheid. 

	 Wij gedupeerden en uitermate verontruste burgers, verwachten dan ook een 
krachtig signaal, dat u het als goed bestuur opneemt voor het huidig en toekomstig 
welzijn van deze en volgende generaties die Zedelgem genegen zijn. 

	 Dat wij oprecht mogen voelen dat u ons niet in de steek laat en dat onze 
argumenten en bezwaren geen kreten in de woestijn blijven.


Namens het actiecomité “BEGRAAF VENTILUS”

en alle ondertekenaars van bijgevoegde handtekeningen lijst,


Hoogachtend,


Urbain UREEL
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