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Op de gemeenteraad van 29 mei agendeerde de CD&V-fractie bij monde van Marc 

Devlieger een bijkomend punt omtrent de geplande werken aan de hoogspanningslijnen en 

masten die het Zultse Leielandschap doorkruisen. 

 

Ten gevolge van dit agendapunt werd  op 12 juni een bijkomende commissie georganiseerd op 

het gemeentehuis. De netbeheerder “Elia Asset nv” kwam hierbij luisteren naar de uiteenzetting 

van raadslid Marc Devlieger.  Hier werd een duidelijk beeld geschetst van de huidige toestand en 

de motivering van de vraag tot het gedeeltelijk ondergronds brengen van de hoogspanningskabels.  

De historische kans om een gedeelte van de visuele vervuiling van het Leielandschap weg te 

werken is de cruciale doelstelling van de actie van CD&V-Zulte. 

 

Na de uiteenzetting van “Elia Asset” werd heel duidelijk dat het wel degelijk technisch mogelijk 

is om de kabels gedeeltelijk ondergronds te brengen. Als referentie werd het recent uitgevoerde 

project tussen Brugge en Damme aangehaald. In dit project werd nl. over een lengte van 10 km 

een gelijkaardige 380 kV-lijn ondergronds gebracht. De kosten van dit soort projecten worden 

volledig gedragen door “Elia Asset” en eventuele Europese steun.  De beslissing om al dan niet 

ondergronds te brengen, wordt dus naast technische elementen vooral bepaald door het financieel 

economisch plaatje.  

 

Tijdens de uiteenzetting werd ook duidelijk dat er reeds in aanloop van het project ruim een jaar 

geleden toelichting werd gegeven door “Elia Asset” aan het college van burgemeester en 

schepenen. “Het is ontzettend pijnlijk te moeten vaststellen dat het uitvoerend college in die fase 

geen enkele opmerking heeft gemaakt en evenmin de gemeenteraad hieromtrent heeft 

geïnformeerd” klinkt het wel heel ontgoocheld bij Marc Devlieger. 

 

Gezien de prangende situatie rest er ons enkel nog de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen 

in het kader van het openbaar onderzoek dat maandag afloopt. CD&V hoopt langs deze weg 

zoveel mogelijk mensen te informeren over deze unieke kans. Enkel door de kracht van de massa 

kunnen we hier nog proberen een wijziging teweegbrengen.  

Vanaf donderdag zal een online bezwaarschrift downloadbaar zijn op https://zulte.cdenv.be/   en 

ingediend kunnen worden op het gemeentehuis of bij een CD&V-raadslid in uw buurt.  Er zullen 

tevens exemplaren gelegd worden bij geïnteresseerde handelszaken.  Zondag wordt de actie 

afgerond dus snel handelen is de boodschap.  
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