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Duiven teisteren centrum Wolvertem - 17/05/2013
Meise Handelaars van het Gemeenteplein in
het centrum van Wolvertem zijn de
duivenpoep op hun gevels en
voetpaden spuugzat. De gemeente
belooft beterschap en zal de duiven
vangen.

‘Dit kan zo echt niet langer. Dit is de schande van Wolvertem’, fulmineert Philomène Nivelle die
gerante is van de bakker ‘Au Croquant’ op het Gemeenteplein.
‘Elke dag om zes uur begin ik hier met de opkuis van de duivenpoep op de stoep en de gevel. Het
is gewoon walgelijk. Enkele uren later ligt alles weer vol. De poep spettert tegen de gevels en
ramen.’
Broodjeszaak
‘Bijzonder smakelijk is dit niet voor de klanten die de handelaars op het Gemeenteplein aandoen.
De broodjeszaak ‘De Verleiding’ staat leeg en staat opnieuw te huur, maar de duiven kiezen die
plaats uit omdat ze daar op de vlaggenstokken kunnen zitten. De problemen zijn begonnen toen
de kerktoren hier enkele weken geleden helemaal gerestaureerd is. De kerktoren is dichtgemaakt,
waardoor de duiven nu elders hun toevlucht zoeken. En wij zijn het slachtoffer, want we moeten
schuilen voor duivenpoep’, zucht de handelaarster. Ook de andere handelaars spreken over een
schande.
Dat de Sint-Laurentiuskerk in Wolvertem is gerestaureerd, klopt. Schepen voor Patrimonium
Sonja Becq (CD&V) bevestigde dit in een persbericht. Het gaat om een investering van 34.790
euro, waarvan zo'n 40 procent door de Vlaamse onderhoudspremie werd terugbetaald. Bedoeling
is om een verdere aftakeling van het interieur met een zeer waardevolle klok een halt toe te
roepen en de duiven uit de toren te weren. Dat is gelukt, maar de duiven zoeken dus elders hun
toevlucht.
Gemeenteraadslid Roel Anciaux (Spa-Meise2020) kaartte het probleem op de gemeenteraad aan,
en inmiddels heeft het gemeentebestuur wel al een oplossing bedacht.
Zo besliste het college om een duivenvangkooi aan te kopen en die door een gespecialiseerde
firma te laten installeren. Geringde duiven worden afgevoerd naar de Duivenbond, niet-geringde
duiven zullen naar het Vogelopvangcentrum in Malderen worden gebracht.
De gemeente zal ook de weg reinigen en vraagt aan eigenaars om hun stoep te kuisen.
http://www.nieuwsblad.be/article/printarticle.aspx?articleid=DMF20130516_00585720
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