HOEKAKKER – advies op de proces- en richtnota m.b.t. RUP
Districtsraad 30 januari 2017
Tussenkomst en standpunt fractie Vlaams Belang

De voorliggende proces- en richtnota m.b.t. het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) is een
verderzetting van het ontwerp masterplan, waarop we tijdens de districtsraadszitting van
oktober advies uitbrachten. Aan de bezwaren van het Vlaams Belang, waarop we ons
stemgedrag toen baseerden, is niet tegemoet gekomen.
Want het aantal voorziene wooneenheden mag dan teruggebracht zijn naar 360, met in een
later stadium 90 extra, als de woonbehoefte aangetoond zou worden – waarvoor men dan
mettertijd wel zal zorgen. Bebouwing dus, terwijl het Vlaams Belang radicaal stelling neemt
tegen enige bebouwing van Hoekakker.
Met die bebouwing stijgt dan nog eens de woondichtheid naar 25 eenheden per hectare en
het aantal bouwlagen naar 3 en 4, wat niet in overeenstemming is met het huidige karakter
van de wijk Donk.
Een oplossing voor de mobiliteit, zoals gevraagd in het districtsadvies, is er niet. En dat terwijl
er nu al een groot probleem is met het verkeer naar en op de Kapelsesteenweg, De Oude
Landen en het Laar richting snelwegen en richting Ekeren-centrum. Die wegen zijn nu al
verzadigd, laat staan dat er daar nog eens enkele honderden auto’s bijkomen. Een nieuwe
mobiliteitsstudie werd wel beloofd. We zullen uitkijken naar de resultaten en vooral naar de
voorgestelde oplossingen. Als die er al zijn…
Een bijkomend bezwaar blijft de omvorming van de groene landbouwzone naar een
parkgebied. Waarom moet de huidige landbouw met plaats voor plant en dier absoluut weg?
Waarom moet al het groen zonodig verparkt worden? Waarom kunnen wij niet meer gewoon
genieten en genoegen nemen met vrijliggende weiden en akkers als groen rustpunt? Waarom
geven we niet meer plaats aan de landbouw?

De Vlaams-Belangfractie kan NIET akkoord gaan met de voorgenomen plannen en zal
het voorliggende advies dus NIET goedkeuren.

