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Open brief aan de bevolking van Geraardsbergen. 
 
 
 

VAN GEMANIPULEERDE REALITEIT NAAR WAANZIN 
 
 
 
 

Dames en heren van de pers, 
 
Beste vrienden, gebruikers en beschermers van de open ruimte en het 
platteland, 
 
Beste inwoners van Geraardsbergen, begaan met de veiligheid en 
toekomst van hun kinderen en kleinkinderen, 
 
Beste allen die zich vragen stellen bij de zogenaamde “Kazerne van de 
Toekomst”, waarvoor het stadsbestuur van Geraardsbergen zich in den 
duik – of moet ik zeggen in alle militaire geheimhouding – heeft 
kandidaat gesteld. 
 
Wat was het concept van de “Kazerne van de Toekomst” die in Oost-
Vlaanderen en in Henegouwen zou worden ingeplant? 
Of beter gezegd, wat wordt de ‘Kazerne van de Toekomst’ met de 
huidige oorlog in Oost-Europa? 
Wat wordt die kazerne nu België in NATO-verband heeft toegezegd – en 
we kunnen niet anders – per jaar 1 miljard meer te investeren in munitie, 
meer te investeren in zware wapens, meer te investeren in artillerie, 
meer te investeren in verdedigingswapens zoals antitankraketten, en ga 
zo maar door... EN vergeten we dat vooral niet, de versnelde opleiding 
van 4.000 zwaar bewapende gevechtsmanschappen. 
 
Dat is de nieuwe realiteit van de herbewapening van het Belgische leger 
in NATO-verband. En dat zal ook de nieuwe realiteit voor de twee 
nieuwe kazernes, de ene in Oost-Vlaanderen en de andere in 
Henegouwen zijn. 
Die kazernes krijgen een andere, zware bewapeningsdimensie. 
 
Het stadsbestuur van Geraardsbergen heeft zonder enige voorwaarde, 
zonder na te denken over de eventuele gevolgen van een 
oorlogssituatie, het voornemen zo maar 69 ha landbouw- en 
weidegronden op te offeren aan een militaire aanwezigheid. 
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Het stadsbestuur van Geraardsbergen schiet zonder schroom één van 
de weinige open ruimten die we nog rijk zijn aan flarden door de 
aanwezigheid van honderden goed getrainde en zwaar bewapende 
beroepsmilitairen die, komende van over het ganse land, in 
Schendelbeke zullen ingekwartierd worden. 
 
Hoeveel beroepsmilitairen Geraardsbergen telt die tot een 
gevechtseenheid behoren weten we niet, maar het zullen er niet veel 
zijn. En de weinigen die er zijn, zullen daarom niet in Geraardsbergen 
zelf ingezet worden. Integendeel! 
 
Vergeet dus de toegevoegde waarde van een bijkomende tewerkstelling 
in eigen streek door de eventuele aanwezigheid van een kazerne. 
Wij vragen het College van Burgemeester en Schepenen te zorgen voor 
een duurzamere tewerkstelling in onze stad, een tewerkstellingsgraad 
waar we na tien jaar bestuur nog niet zo heel veel van gemerkt hebben. 
 
Een gevechtseenheid van honderden mannen en vrouwen vergt een 
zware bewapening, vergt een opslag van explosieven, vergt een enorme 
brandstofopslag, vergt de aanwezigheid van zware gevechtsvoertuigen, 
vergt een installatie van parabool- en zendmastantennes met alle 
stralingsgevaar tot gevolg. Wil de Geraardsbergse bevolking dit 
werkelijk? 
Onze Burgemeester, als gewezen Minister van Binnenlandse Zaken, 
kent deze negatieve gevolgen maar al te goed, maar durft of wil de 
bevolking niet correct voorlichten. 
 
En met dit zwaar oorlogsmaterieel moet ook worden geoefend! 
Maar geen nood: het stadsbestuur zal opnieuw hectaren gronden ter 
beschikking stellen voor een oefenterrein, 29 ha in totaal. Hier wordt 
gekozen voor een landelijk gebied dat aansluit, dat grenst aan het 
erkend natuurreservaat Moenebroek en een landbouwgebied waaronder 
een hogedrukgasleiding loopt. 
Wie begrijpt dit nog? 
Wie begrijpt dit nog als men weet dat Geraardsbergen lid is van het 
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen met natuurbescherming, 
landschapszorg en recreatie als voornaamste doelstellingen? 
De onverantwoorde bestuursrealiteit van vandaag maakt hier plaats voor 
de veiligheidswaanzin van morgen. 
  
Al even onbegrijpelijk is de studie, gemaakt door Solva, waarover het 
stadsbestuur zich zo fier uitlaat. Maar wat is Solva? 



 

3 

Solva is een streekoverleg die drie strategische doelstellingen heeft ter 
ondersteuning van de gemeenten: 
 

1. Leefbare kernen ontwikkelen 
2. Werk in even streek promoten 
3. De open ruimte vrijwaren 

 
Maar nu blijkt Solva plots gepromoveerd te zijn tot een studiebureau ter 
promotie van een kazerne. 
 
Weg dus met de ontwikkeling van de leefbare kernen. 
 
Weg dus met de promotie van werk in eigen streek. De voorgehouden 
tewerkstelling is een toevloed van militairen komende uit gans België die 
onze streek alleen maar overlast bezorgt, maar geen bijkomende 
tewerkstelling. 
 
Weg dus met de vrijwaring van de open ruimte, een open ruimte die met  
69 ha wordt geschonken aan defensie voor de inrichting van een militair 
domein. 
 
Je moet maar durven! Solva gaat hier als streekoverleg ver zijn boekje te 
buiten! 
 
Maar hoe komt het nu dat Solva deze opdracht – waarvoor het als 
streekoverleg niet is opgericht – toch toegewezen krijgt? 
Geen haan heeft over deze toewijzing gekraaid! 
Eens te meer wordt duidelijk dat gemeentepolitiek achter gesloten 
deuren eenvoudig kan zijn. 
De heer Fernand Van Trimpont is én voorzitter van Solva én Eerste 
Schepen. Dit lijkt wel een schoolvoorbeeld van belangenvermenging te 
zijn. Het antwoord laat zich raden. Het is duidelijk dat Solva de pen heeft 
gehouden om de ideeën van het College van Burgemeester en 
Schepenen te verantwoorden. 
 
Een echt professioneel studiebureau zou zeker tot een andere uitkomst 
gekomen zijn. Dit is duidelijk ! 
 
Want wat zien we bij het lezen van die nep Solva-studie? 
Die Solva-studie getuigt van het feit dat Solva geen enkele voeling heeft 
met de Geraardsbergse regio. Solva kent onze streek niet, totaal niet! 
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Een paar voorbeelden: 
 

1. De ontsluiting van de kazerne, en per definitie van 
Geraardsbergen, zal niet gebeuren via nieuwe 
infrastructuurvoorzieningen in de streek, maar gewoon via het 
Waals Gewest. 
Vanaf Lessines is er een nieuwe snelweg aangelegd die ons op 5 
minuten op de A8-autostrade brengt. En Geraardsbergen-Lessines 
vormt, ook zonder enige verbetering, een open traject van een 
paar minuten. 

 
2. Ten tweede is het naïef of onwetend te denken dat de economisch 

toegevoegde waarde bij ons in Geraardsbergen zal liggen. 
Neen, de grootste toegevoegde waarde zal Deux-Acren en 
Lessines omarmen. 
Het is ons allen bekend dat de gemiddelde prijzen er lager liggen 
en de noodzakelijke vergunningen zijn er ondersteunend en 
gemakkelijker te verkrijgen. 

 
3. Schendelbeke en Idegem zijn stilaan volgebouwd met honderden 

nieuwe woningen en appartementen. Nochtans blijft de vraag naar 
betaalbare sociale woningen groot en bij uitbreiding, gezien de 
lange wachtlijsten, in gans groot Geraardsbergen. 
Maar het gemeentebestuur gaat hieraan moeiteloos voorbij en wil 
op de nog schaarse overgebleven grond nieuwe woningen bouwen 
voor de militairen. Of hoe de eigen bevolking met sociale noden 
gewoon wordt achtergesteld. Een militaire aanwezigheid krijgt de 
voorkeur op de armoedebestrijding. 
Is dit de sociale solidariteit die de Geraardsbergse bevolking wil of 
aanvaardt?  

 
 
Onder het motto “Stop de waanzin” werd een actiecomité opgericht dat 
open staat voor elke medeburger die zich aangesproken voelt bij de 
onwezenlijke plannen van Burgemeester en Schepenen. 
 
Onwezenlijk omdat er binnen Oost-Vlaanderen een aantal kazernes leeg 
staan die alle faciliteiten kunnen bieden – en in het verleden reeds 
geboden hebben – om de nieuwe defensie-engagementen in NAVO- 
verband in te vullen. 
 
Het actiecomité verzet zich vanaf heden met verenigde krachten tegen 
de kandidatuur voor de bouw van deze kazerne in onze dorpen, 
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inzonderheid in Schendelbeke, Smeerebbe-Vloerzegem en Idegem. 
Een kazerne die zou worden gebouwd op 69 ha beton die bij de minste 
regenval van de Dendervallei – die nu al wateroverlast kent – een 
overstromingsgebied zal maken. 
Van betonstop heeft het Schepencollege blijkbaar nog niet gehoord. 
 
 
Om al deze redenen kondigt het actiecomité volgende stappen aan: 
 

1. De bevolking wordt uitgenodigd een petitie te ondertekenen; een 
petitie die ook online zal kunnen onderschreven worden. 

 
2. Een actie van de landbouwers en landbouworganisaties. 

Zoals bekend staan er tussen de 10 à 15 landbouwbedrijven in de 
omgeving van het Raspaillebos ernstig onder druk. Ze dreigen te 
moeten sluiten in het kader van de CO2 -emissienormen. 
Het College, en inzonderheid de Schepen van Landbouw, 
mevrouw Véronique Fontaine, laat na om samen met het 
Agentschap Natuur en Bos naar oplossingen, naar convenanten, 
naar samenwerkingsverbanden te zoeken of andere 
ondersteunende maatregelen uit te werken. 
 
Neen, landbouw is voor de Schepen van Landbouw blijkbaar geen 
prioriteit. Meer nog, dezelfde Schepen van Landbouw is zelfs 
bereid in Schendelbeke nog eens 69ha landbouwgrond van de 
kaart te vegen. 
 
De landbouwers zullen tegen deze waanzin ageren en kondigen 
acties aan. 

 
3. Natuurpunt Vlaanderen, die zo hard heeft gestreden om het 

natuurreservaat Moenebroek te erkennen als ‘Europees Natura 
2000 gebied’, zal om medewerking en actie worden gevraagd. 
Dit unieke gebied, met zijn prachtige fauna en flora, wordt ernstig 
bedreigd door de aanwezigheid van het militaire oefenterrein dat 
zich op 500 meter afstand situeert. 
Waanzinnig! 

 
4. Het Provinciaal Domein De Gavers, een familiaal recreatiegebied, 

wordt door het stadsbestuur voorgesteld als “sportinfrastructuur 
voor de militairen”. 
Dit hou je toch niet voor mogelijk! 
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En wat te denken van de jeugdherberg ’t Schipken op de Gavers? 
Als de jeugd wakker wordt met een militair voor het 
slaapkamervenster betekent dit de doodsteek voor dit prachtig en 
succesvol initiatief van jeugdbeleving in onze streek. 

 
5. En wat te denken van het door de provincie Oost-Vlaanderen 

aangekochte bos van 8,5 ha tegenover het Provinciaal Domein De 
Gavers, waarvoor een ambitieus natuurbeheersplan wordt 
opgemaakt, inclusief de erkenning als natuurgebied?  
 

6. En wat te denken van de potentiële schade aan het Stiltegebied 
Dender-Mark dat zich op een boogscheut bevindt ?  

 
In het midden van deze natuurgebieden, op de nog tussenliggende 
overblijvende schaarse 69 ha landbouwgrond wordt door het College van 
Burgemeester en Schepenen met open armen een gevechtseenheid 
verwelkomd. 
 
Hiertegen voeren wij actie, voor het welzijn van onze bevolking, voor het 
welzijn van onze kinderen en kleinkinderen. 
 
DEZE WAANZIN MOET STOPPEN ! 
  


