
Geen kwartier van de toekomst in onze dorpen!

OPEN DEBAT – 19 mei 2022 – 19u30
Zaal DE KAT - OPHASSELT

#reddegodsbergkouter



Locatie, locatie, locatie



VOORSTEL LOCATIE

Bron: kandidatuur Geraardsbergen Kwartier van de Toekomst 

Bron: kandidatuur Geraardsbergen Kwartier van de Toekomst 



OPTIE 1: LOCATIE “OEFENTERREIN MET 

SCHIETSTAND”

Bron: kandidatuur Geraardsbergen Kwartier van de Toekomst 

bovenop de 42 HA



OPTIE 2: LOCATIE “OEFENTERREIN MET 

SCHIETSTAND” middenin de dorpskern

Bron: kandidatuur Geraardsbergen Kwartier van de Toekomst 

bovenop de 42 HA



Bron: kandidatuur Geraardsbergen Kwartier 
van de Toekomst 



LOCATIE:

EEN BLANCO CHEQUE? 

Bron: Presentatie Gemeenteraad  kandidatuur Geraardsbergen Kwartier van de Toekomst 



LOCATIE:

EEN BLANCO CHEQUE? 

Bron: kandidatuur Geraardsbergen Kwartier 
van de Toekomst 



Van private eigendom naar gedwongen onteigening?

Bron: kandidatuur Geraardsbergen Kwartier 
van de Toekomst 



● Alleen landbouwgronden is incorrect
● Private eigenaars

⮚ Waarde van de aanliggende private eigendommen zal 
flink dalen. Hoe zal dat gecompenseerd worden?

● Boeren? 
⮚ verlies van economische uitbating en afzet voor 

landbouwers
⮚ ere-notaris Rens “de boeren die in de weg staan” zullen 

dik vergoed worden. 
– standpunt hierover?
– Hoe “dik” is de vergoeding concreet?
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Van private eigendom naar gedwongen onteigening?





De weg naar het kwartier…



De weg naar het kwartier…

13

25

Bekendmaking
Kwartieren-plan: de 

weg naar een betere 
geografische spreiding 

en een aangename 
werkomgeving

8
Burgemeester De Padt 
stuurt e-mail naar 
minister van Defensie 
voor verdere uitleg ?

03
Startvergadering Solva

22 
Plaatsbezoek  met 
Defensie 

14
Beslissing via een 
infovergadering medegedeeld 
aan het college van 
burgemeester en schepenen

15 
Gemeenteraad wordt 
uitgenodigd voor dringende 
informatievergadering met 
SOLVA op 16 maart 2022

29
Eerste gemeenteraad 
waarop kazerne wordt 
besproken; alleen niet 
vermeld in notulen 

29 
Beleidsnota 

Minister van 
Defensie 

wordt 
voorgesteld in 

de Kamer 

9 
Gemeenteraad waarin 
burgemeester De Padt 
enkel meedeelt dat hij 
piste onderzoekt maar 
dat kansen gering zijn 

en er niet onmiddellijk 
een geschikte locatie 

is

? 24
Steun Solva onder 

leiding van 1e schepen 
als voorzitter  

25 
Indiening kandidatuur 

16
Kandidatuur wordt 
medegedeeld aan 

gemeenteraad 

16
Tijdens gemeenteraad 

wordt persbericht op 
website stad 
gepubliceerd 

11
Bezwaarschrift tot 

intrekking kandidatuur 

12
Persbericht stad 

Geraardsbergen over 
‘voorafgaand 

bekeken’

januari februari Maart Aprildecember novemberoktober september

3 
Pers-

conferentie 
Kazerne van de 
toekomst door 

Defensie en 
minister De 

Donder 



1ste aankondiging
3 september 2021



Alles voor 3 februari

ontbreekt of bestaat niet…



Alles voor 3 februari ontbreekt of bestaat niet… 

of toch wel 31 januari is er toch gemaild …



Startvergadering met 

Solva 3 februari 2022





Terreinbezoek 22 FEB 2022 



Indiening kandidatuur 

25 FEB 2022 om 20u47



Kandidatuur 



SOLVA? 



Notulen van het

College van Burgemeester en Schepenen

van 14 maart 2022





15 maart 2022:
Gemeenteraad wordt in urgentie uitgenodigd voor een

vergadering de dag nadien…

16 maart 2022:
Toelichting van kandidatuur

aan gemeenteraad



Bekendmaking kandidatuur op
website Stad Geraardsbergen

(gepubliceerd op woensdag 16 maart 2022 - 20 u)



Eerste gemeenteraad na kandidatuur 

Uit de notulen van de gemeenteraad van 29 maart 2022 blijkt dat raadslid Stephan Bourleau klaagt over de late oproep voor de infovergadering van 15de maart 
terwijl de vergadering eigenlijk al de dag nadien (16 maart 2022) is. Op die manier hebben Guido De Padt en Fernand Van Trimpont verschillende leden de kans 
ontnomen om deel te nemen aan de infovergadering.

Link naar geluidsfragment van de gemeenteraad: Te beluisteren vanaf 1:16:45 op volgende website 
https://channel.royalcast.com/geraardsbergen/#!/geraardsbergen/20220329_1.

Is niet vermeld in notulen of vragen: 

https://channel.royalcast.com/geraardsbergen/#!/geraardsbergen/20220329_1


Klacht intrekking kandidatuur
bij Agentschap

Binnenlands Bestuur 11 april



Bijkomend persbericht stad Geraardsbergen (1/3)



Bijkomend persbericht stad Geraardsbergen (2/3)



Bijkomend persbericht stad Geraardsbergen (3/3)



Gasleiding: “Dit aspect werd bekeken…”







Inspraak en overleg: een illusie?

Ter illustratie: codex Ruimtelijke ordening:  

Artikel 8.3. (22/11/2018- ...)

“Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet 
nodig voor het optrekken van installaties en gebouwen van militair 
strategisch belang in gebieden die op de plannen van aanleg of op de 
uitvoeringsplannen aangegeven zijn als militair domein.

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet 
nodig voor de aanleg van leidingen van militair strategisch belang en hun 
aanhorigheden.”



CONCLUSIE

De kwaliteit van de kandidatuur is ondermaats en de inhoud foutief:
● er worden ‘steunende’ partners genoemd bij naam die hiervan 

helemaal niet op de hoogte zijn 
● de aanwezigheid van een hogedruk gasleiding wordt ‘vergeten’ 
● gebieden zijn wél overstromingsgevoelig en liggen wél aan 

natuurgebied
● …

Er is geen studie gebeurd naar
● andere alternatieve locaties
● de veiligheid van buurtbewoners
● impact op tewerkstelling, 
● impact op de omwonenden



CONCLUSIE

• Locatie kan worden uitgebreid! 
• Geen duidelijkheid over de vergoedingen van buurtbewoners 

en landbouwers
• Lange onteigeningsprocedures voor grondeigenaars en SOLVA

Aalter en Gavere zijn betere alternatieven! 
• militaire domeinen die zo zijn ingekleurd in de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen
• én deze domeinen worden niet of slechts deels gebruikt!



DE ALTERNATIEVEN



DE ALTERNATIEVEN



CONCLUSIE

De regels voor ruimtelijke ordening bevatten afwijkende 
bepalingen voor militaire doeleinden; de voorgehouden 
inspraak is niet gelijkwaardig als voor burgerlijke doeleinden! 

Welk goed bestuur dwingt haar burgers in een lange 
procedureslag?

Een goed bestuur, stelt het welzijn van haar burgers voorop en  
kijkt buiten de dorps- en stadsgrenzen heen en sluit aan bij een 
alternatief dat wél de proportionaliteitstoets doorstaat.



Enkel de intrekking van de kandidatuur getuigt 
van goed bestuur en enige politieke moed. 

CONCLUSIE





WEBSITE

www.reddegodsbergkouter.be

#reddegodsbergkouter


