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Geachte Heer Burgemeester,

Geachte Schepenen,

Als inwoner van deze stad heb ik volgende bezwaren tegen bovengenoemde omgevingsaanvraag:

1. Ik ben ontgoocheld over de manier waarop Aquafin omgaat met de bestaande bomen. Dergelijke
argumentatie om bomen te rooien is heden ten dage niet langer verantwoord, want er zijn voldoende
technieken om bomen te beveiligen en te beschermen tijdens de werken.

2. Het plan gaat onzorgvuldig om met bestaande bomen: bomen 23,24, 25 en 26 kunnen behouden
blijven als de riool uit de Groenestraat wat opschuift.
Aan de zuidrand van de bestaande poel worden de oude knotwilgen 13 tot 19 ook gerooid. Waarom
niet snoeien om de hinder te beperken en de bomen een overlevingskans te geven die bovendien
fungeren als oeverversteviging van de poel.

3. Er is sprake van de aanplant van 150 nieuwe bomen, maar op het plan BA2286511N2 staan slechts 4
nieuwe bomen ingetekend. Waar wordt de rest aangeplant?

4. Er wordt ook voorzien in een boscompensatie voor het verdwijnen van een deel van het
postzegelbosje. Concreet: hier verdwijnt bos, zeldzaam met die oppervlakte voor de binnenstad, en er
wordt ergens in Vlaanderen bos bij geplant … Daar zullen de nestelende broedvogels (o.a. 2
spechtensoorten,…) en de bevolking van Roeselare niet veel aan hebben.

5. De vijver van het Jezuïetengoed is de enige amfibieënvijver van betekenis op openbaar domein binnen
de bebouwde kom van de stad. Nergens wordt gewag gemaakt dat er tijdens de werking qua timing
hiermee rekening wordt gehouden. Hun voedsel- en overwinteringsgebied (aangrenzend bosperceel)
gaat voor een belangrijk deel op de schop.
Qua aanslag op de populatie amfibieën en biodiversiteit in het algemeen kan dat tellen.

6. De aanleg van het bufferbekken wordt onvoldoende gedocumenteerd: helling, beplanting, insteek voor
behoud biodiversiteit, …
De optie om het bufferbekken op een andere plek te voorzien wordt onvoldoende onderzocht. Zijn er
concrete uitbreidingsplannen van de school? Kan het bufferbekken niet voorzien worden langs de
Groenestraat om het postzegelbosje te sparen?

7. Dit plan voorziet ook in de heraanleg van straten, voet- en fietspaden en parkeerplaatsen. Kan die
aanleg niet meer waterdoorlatend zijn? Er is slechts bij een paar parkeerplaatsen sprake van
waterdoorlatende aanleg. Ook voetpaden kunnen met speciale betonklinkers worden heraangelegd.
Het blijft belangrijk om grondwaterinfiltratie zoveel mogelijk te bevorderen, zeker bij dergelijke
grootschalige werken.

Kortom: het dossier bevat heel wat onduidelijkheden en roept vele vragen op.

We vragen aan het bestuur om deze opmerkingen mee te nemen bij de beoordeling van de aangevraagde
werken en waar nodig bij te sturen om biodiversiteit, bomen en klimaat- en waterbuffering in Stad Roeselare te
vrijwaren.

Hoogachtend,
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