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Dossier  

Kwartier van de toekomst  

Tijdlijn 

 

 => 03 09 2021 

Beldefnews.mil.be Het kwartier van de toekomst: nieuwe kazernes worden gebouwd in regio's met 

weinig installaties…. 

=>  09 09 2021  

De eerste berichten verschijnen in kranten, waarin een aankondiging wordt gemaakte van plannen 

voor een bredere aanwezigheid van het leger in Henengouwen Charleroi  

=>  14 09 2021 

De morgen: Oost Vlaanderen krijgt een een nieuwe legerkazerne, maar waar ? 

(Geraardsbergen wordt niet vernoemd)  

=> 25 10 2021  

Verder berichten verschijnen in kranten, waarin een aankondiging wordt gemaakt van plannen voor 

een bredere aanwezigheid van het leger in Henegouwen Charleroi en Oost Vlaanderen  

=> Tussen deze periode (22 11 2021 en 25 02 25) wordt er beslist om een kandidatuur te stellen voor 

het project van de toekomst. 

De aanvraag daarvoor schijnt volgens de betrokken instanties zeer laat gebeurd te zijn. 

Solva wordt gevraagd om de aanvraag in te vullen en voor te bereiden.  Deze aanvraag wordt 

mondeling gedaan door de burgemeester en/of Mr Van Trimpont. 

Het budget en het initiatief wordt niet officieel voorgesteld, noch goedgekeurd door de GVS. 

Uiteindelijk zal de voorbereiding van Solva betaald worden per uur, en is niet onderworpen aan de 

normale procedures van prijsoffertes.  

Er wordt geen navraag gedaan bij de bevolking. Er is geen enkele participatie, gezien, de zogenaamde 

korte tijd en de dringendheid van de aanvraag die moet ingediend worden.  

=> 01 02 2022 (e-mail ter inzage mogelijk) 

Guido de Padt aan Katya  08 08 medewerkster, vraag tot organiseren van het project  

=>01 02 2022 (e-mail ter inzage mogelijk) 

Guido de Padt aan Bart Wallays 08 44 vraag tot starten van project   

Organisatie van de documenten 

=> 02 02 2022 Fernand Van Trimpont wordt benoemd tot voorzitter Solva  

=> 02 02 2022(e-mail ter inzage mogelijk) 

Katya Paeleman aan Bart Wallays  

werkdocument 

=> 03 02 2022(e-mail ter inzage mogelijk) 

Veerle Allaert 03 02 2022 13.08 

Bevestiging van Davy de Dobbeleer milieu ambtenaar aan Solva  

=>03 02 2022(e-mail ter inzage mogelijk) 

Bart Wallays Solva 13.58 (e-mail ter inzage mogelijk) 

Voorstel to geraamte van voorstel 09 02 2022 aan Burgemeester 

 

=> 22 02 22  

Er was een terreinbezoek op 22 februari met de burgemeester, defensie, Solva en onze dienst 

ruimtelijke planning. Daar is geen schriftelijk verslag van gemaakt. 
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Defenise : Kolonel Bernard Phaleg  Head Of Division Plans and Policy chez La Défense (Waarschijnlijk) 

Gemeente : dienst ruimtelijk planning Davnina Van den Bossche   

=>24 02 22 dossier ‘kandidaatstelling voor Kwartier van de toekomst’ door Solva bezorgd aan 

Gemeentebestuur Geraardsbergen  

=>25 02 22  

Ondertekening van het dossier opgesteld door Solva door Guido de Padt en Fernand Van Tirmpont  

=>25 februari 2022 om 20.47 

De mail voor de kandidatuur is op vrijdag 25 februari 2022 om 20.47 uur verzonden door de 

burgemeester naar de minister van Defensie Ludivine Dedonder. 

=>01 03  22  

Mail van de burgemeester aan de dorpsraden om 12.06 

Met vermelding van cofidentieel! 

=>14 03 2022 

Kennisname en goedkeuring van het ingediende kandidaatsdossier voor "Kwartier van de toekomst". 

Het college (GVS) neemt akte  en gaat akkoord met het ingediende kandidaatsdossier van het Lokaal 

Bestuur Geraardsbergen voor het project "Kwartier van de Toekomst".                                    

 =>16 03 2021 Openbare aankondiging in het nieuws van 16 03 2022. 

 

=>16/03/2022 

Solva heeft een toelichting gegeven aan de leden van de gemeenteraad. 

Het ingevoerde kandidaatsdossier voor “kwartier van de toekomst” wordt gepubliceerd op de 

website van Geraardsbergen 

https://intranet.geraardsbergen.be/nieuws/detail/3555/krijgt-geraardsbergen-het-kwartier-van-de-

toekomst-op-haar-grondgebied 

Lokaal Bestuur Geraardsbergen diende bij Defensie haar kandidatuur in als gaststad voor het Oost-

Vlaamse Kwartier van de Toekomst. Deze nieuw te bouwen kazerne zal meer dan 1.000 nieuwe 

arbeidsplaatsen genereren, wat voor onze stad een sterke, economische impuls zou betekenen. 

Of de kandidatuur van Geraardsbergen het haalt, wordt één van de komende weken duidelijk. De 

leden van de gemeenteraad werden deze avond geïnformeerd. 

=>17 03 2021 

https://wws.persinfo.org: Geraardsbergen stelt zich kandidaat als gaststad voor.  

“het kwartier van de Toekomst is een semi-open kazerne… 

=>29 03 2021 

Zie document besluitenlijst van het college van Burgemeester en schepenen 14 03 2022 

KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN HET INGEDIENDE KANDIDAATSDOSSIER VOOR 

"KWARTIER VAN DE TOEKOMST". 

Het college neemt akte van en gaat akkoord met het ingediende kandidaatsdossier van 

het Lokaal Bestuur Geraardsbergen voor het project "Kwartier van de Toekomst" 

Gemeente raad van 29 03 2022 Geraardsbergen  

Raadslid Stephan Bourleau (onafhankelijk) klaagt over de late oproep voor de infovergadering zijnde 

de 15de maart terwijl de vergadering eigenlijk al de dag nadien is. Dus er is op die manier een kans 

ontnomen om deel te nemen. Terwijl de documenten eigenlijk al drie weken eerder (23 februari) 

getekend zijn. Dus er was tijd genoeg. 
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Daarnaast vraagt hij zich ook af als het document op 23 februari ondertekend is of het normaal is dat 

het dan pas drie weken later op 14 maart door het Schepencollege genotuleerd is. Terwijl er volgens 

de krant wel al ontmoetingen zouden geweest zijn met dorpsraden e.d. een maand vooraf. 

Reactie De Padt: ontkenning van de zogezegd contacten met dorpsraden, hij zegt te hebben 

gehandeld naar eigen goodwill en dat het resultaat behalen in dit dossier belangrijker is dan de 

exacte timing e.d. van notuleren en infomomenten organiseren. Dat alles in stilzwijgen heeft 

plaatsgevonden wijt hij aan het feit dat er anders risico bestond dat er andere steden of gemeenten 

het dossier zouden kunnen wegkapen. 

 

=> Huidig https://www.geraardsbergen.be/geraardsbergen-dient-kandidatuur-in-als-gaststad-voor-

kwartier-van-de-toekomst 

De doorlooptijd voor de realisatie van het project bedraagt 4 à 5 jaar. De beslissing van de 

ministerraad zal wellicht eind april genomen worden. Ondertussen wordt dit weer aangepast.  

 

=>11 04 2022 20h43 

Eerste bewoners van Smeerebbe leggen een officiële klacht neer bij de bevoegde instanties  

 

=>12 04 2022 

Mail van Burgemeester aan hoofd dienst stedenbouw en milieu 

(Waren even vergeten van een milieu en stedenbouwkundig onderzoek te doen en aan elkaar te 

rapporteren)  

=>25 04 2022 

Mail van Ere notaris Jean Louis Rens die vele mensen, o.a. de burgemeester,  in nauwe schoentjes 

brengt. Onderwerp: de dikke vergoeding voor de landbouwers.  

 

Het verhaal stop hier niet….   


