
Nu ook verzet uit 
bestuurscoalitie tegen 
legerkazerne: “Eigen 
voedselproductie is 
essentieel”

Er komt veel protest tegen de kazerne op de Godsbergkouter.—© Alexander Meeus

GERAARDSBERGEN-Paul Pardon is gemeenteraadslid voor de CD&V die in een 
bestuurscoalitie zit met Open VLD. Pardon bleek tijdens de voorbije gemeenteraad 
geen voorstander van de kandidatuur van de stad voor een kazerne in Schendelbeke. 
Zo doorbreekt hij de gesloten gelederen van de meerderheid in het kazernedossier.
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Paul Pardon is arts in het ASZ-ziekenhuis van Geraardsbergen, expert crisisbeheer bij FOD 

Volksgezondheid en actief als humanitair vrijwilliger. Hij was voorzitter van de Risk 

Management Group (RMG) die mee advies gaf over maatregelen om de bevolking te 

beschermen tijdens de coronacrisis.

LEES OOK.PVDA verzet zich tegen kandidatuur legerkazerne: “Er is geen draagvlak 

voor”

Paul Pardon (CD&amp;V)—F

Pardon is gemeenteraadslid voor CD&V en kwam tijdens de voorbije gemeenteraad met 

een opgemerkte verklaring. “Ik begrijp dat Geraardsbergen zich kandidaat stelt voor een 

kazerne, ik ben voor de werkgelegenheid die dit kan creëren en zelf ben ik een 

voorstander van defensie” verklaart Pardon. Maar de man is heel bezorgd over het 

aansnijden van de schaarse open ruimte en de landbouwgronden op de voorgestelde site 

aan de Godsbergkouter in Schendelbeke. “Wat ons nog rest moeten we koesteren en 

bewaren voor de volgende generaties.”

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220524_94933770
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220524_94933770


LEES OOK.“Dit gaat wel degelijk tot onteigeningen leiden”: actiecomité schiet met 

scherp tijdens debat over nieuwe legerkazerne

“Ik meen dat men dit dossier in de federale regering opnieuw moet evalueren. Het is 

duidelijk dat eigen voedselproductie essentieel is.” Een verwijzing naar de mogelijke 

inname van zeventig hectaren vruchtbare akkergronden op de kazernesite. Pardon spreekt 

zijn steun uit aan de landbouwers van de Godsbergkouter. “Ik hoop dat de hogere 

overheden alternatieven zoeken.” Eind deze maand beslist de federale regering welke 

Oost-Vlaamse kandidatuur weerhouden voor een ‘kazernekwartier van de toekomst’ wordt.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220520_94384380
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220520_94384380
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