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N-VA zegt ‘neen’ tegen Masterplan Bekkevoort

“Onleesbaar, onvolledig en risico op wateroverlast”
Eind februari stelde de meerderheid na drie jaar werk
eindelijk het Masterplan Bekkevoort voor op de gemeenteraad. Tot consternatie van de oppositieleden en het talrijk
aanwezige publiek, bleek het plan een aaneenschakeling van
onleesbare passages, zonder uitleg of legende bij verwarrende
kleuren en kaarten en zonder voldoende antwoorden op de
risico’s van mogelijke wateroverlast. Ondanks de uitdrukkelijke vraag van de N-VA om de stemming van het plan uit te
stellen tot er volledige duidelijkheid is, drukte de meerderheid
haar wil toch door.
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Onleesbaar en
onvolledig plan

De voorstelling van het Masterplan op de
gemeenteraad van 27 februari begon met een
verrassing voor de gemeenteraadsleden en het
talrijk opgekomen publiek. Na meer dan drie jaar
werk aan het Masterplan blijken de gebruikte
kleuren zó verwarrend dat niemand kan volgen.
De bruin ingekleurde blokken in de binnen gebieden
(Berkstraat, tussen E. Coolsstraat en Renaat Woutershof
alsook de doortrekking Kruisveld tot Schillekensberg) blijken
allemaal woningen te zijn en geen appartementen van vier
verdiepingen. De bruine wegen die deze verbinden, blijken
geen wegen maar wandelpaden te zijn. Of dit in de praktijk
ook zo zal blijven, is een open vraag. Hoe gaan de hulpdiensten
(ziekenwagen/brandweer) ooit te hulp kunnen schieten via
een wandelpad van 1,5 meter breed? Deze ontsluiting gaat ons
inziens nooit op die manier goedgekeurd worden. Een legende
is niet toegevoegd en enige verklarende, geschreven uitleg bij
de kaarten is er ook niet. De uitgeschreven conclusie is ook
heel beknopt.

N-VA vraagt uitstel van stemming

Na het opsommen van al deze gebreken vroegen de N-VAgemeenteraadsleden om de stemming uit te stellen tot er een
correct en volledig Masterplan beschikbaar zou zijn. Wij
hebben ook gevraagd om de oplossingen die men voorziet
voor waterberging toe te voegen aan het Masterplan. We
hebben een korte uitleg gekregen van wat men voorziet aan
waterberging en open grachten, maar wij betwijfelen sterk of
deze maatregelen zullen volstaan. De voorzieningen zullen
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een oplossing bieden om wateroverlast te vermijden in de
huidige situatie, maar of dit voldoende is bij uitvoering van
dit Masterplan, betwijfelen wij ten zeerste. Dit is voor ons
fundamenteel en één van de redenen om dit Masterplan niet
goed te keuren.

Het bestuur drukt stemming door

Na onze vraag tot uitstel van de stemming werd de
gemeenteraad door de voorzitter geschorst. Een deel van het
bestuur was begripvol voor onze vraag, een ander deel niet.
De laatsten hebben het gehaald en de stemming doorgedrukt,
met de belofte de gemeenteraadsleden een volledig en correct
afgewerkt Masterplan te bezorgen op een van de volgende
gemeenteraden, men vermoedt die van eind april. Dit
afgewerkt Masterplan zal daarna voorgesteld worden aan de
inwoners via een infomarkt die georganiseerd wordt midden
mei. Dit kan een maand opschuiven …

Weinig respect voor inwoners

Deze manier van werken getuigt van weinig respect voor
de gemeenteraadsleden en de bevolking. Een onvolledig
en onleesbaar plan doorduwen met de belofte om later een
aangepast en correct plan te bezorgen is ongezien. Dat is
hetzelfde als een blanco blad tekenen en hopen dat men nadien
woord houdt. In zulke omstandigheden probeert men de
oppositie te dwingen een plan goed te keuren. Vanzelfsprekend
hebben wij het Masterplan niet goedgekeurd, omwille van deze
manier van werken en omwille van inhoudelijke zaken, zoals
onze vrees voor wateroverlast. Door op deze manier te werk
te gaan wordt elke inspraak van de bevolking en oppositie
onmogelijk gemaakt.
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“Wij verwachten veel wateroverlast ter
hoogte van de Oude Leuvensebaan.”

Men kan tijdens de openbare onderzoeken van de Ruimtelijke
Uitvoeringsplannen (RUP’s) bezwaarschriften indienen, dit
recht kan men de bevolking niet ontzeggen. Zodra wij het
afgewerkte Masterplan Bekkevoort ontvangen, publiceren wij
het op onze website (www.n-va.be/bekkevoort).

Op andere vragen, zoals de inplanting van de werkplaats voor
de technische dienst, ging de meerderheid wel in discussie,
maar drukte het uiteindelijk zijn eigen visie door. Enkel
rond de waterproblematiek heeft men enkele oplossingen
voorgesteld en zal men deze toevoegen aan het Masterplan.

Geen onteigeningen

De meerderheid heeft ook meermaals vermeld niet te zullen
onteigenen. Niet voor de aanleg van wegen en ook niet om
woningen die in achtertuinen van buren zouden opgetrokken
worden, bereikbaar te maken. Het bestuur heeft dus
uitdrukkelijk bevestigd dat men als particuliere eigenaar niet
verplicht zal onteigend worden. Dit betekent dat het bouwen
van woningen of appartementen niet kan doorgaan als de
bouwplaats niet bereikbaar is omdat één of meerdere buren
niet wensen te verkopen. De kans dat dit tot wrevel leidt onder
buren en een hoge sociale druk oplevert om ook te verkopen,
is natuurlijk groot. Als men woord houdt, zorgt dit er wel voor
dat ieder zijn eigen privacy op deze manier kan beschermen en
het eigendomsrecht niet geschonden wordt.

Veel discussie, weinig duidelijke antwoorden

Het masterplan is gedurende 3,5 uur voorgesteld en besproken.
Dat leidde tot veel discussies, maar spijtig genoeg weinig
duidelijke antwoorden. Op sommige kwesties, zoals de vraag
waarom de oppositie, de GECORO (Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Ordening) noch de bevolking geraadpleegd
werden, kwam geen antwoord.

“In het gebied tussen Renaat Woutershof en
Eugeen Coolsstraat worden een nieuwe school,
multifunctionele zaal en 64 bijkomende wooneenheden voorzien.”
www.n-va.be/bekkevoort

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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