
Minister Somers verwerpt 
klachten tegen 
kazernedossier: “Betrek de 
bevolking erbij”

Minister Bart Somers verwerpt de klachten tegen het kazernedossier in Geraardsbergen—© rr

GERAARDSBERGEN

Het Agentschap Binnenlands Bestuur oordeelt dat intercommunale SOLVA en het 

lokaal bestuur correct hebben gehandeld bij de opmaak van de kandidatuur van 

Geraardsbergen als gaststad voor een kazerne, het zogenaamde kwartier van de 

toekomst. Daardoor gaat het Agentschap niet in op klachten over vermeend 

onbehoorlijk bestuur.
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Het verzet en de daaropvolgende klachten bij het Agentschap kwamen er nadat bekend 

raakte dat de Godsbergkouter in Schendelbeke is aangeduid als mogelijke kazernelocatie. 

Bart Somers (Open VLD), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, oordeelt nu dat er 

geen toezichtmaatregel nodig is na onderzoek van de klachten. Die viseerden 

burgemeester Guido De Padt (Open VLD) en zijn eerste schepen Fernand Van Trimpont 

(CD&V) die eveneens voorzitter is van intercommunale SOLVA die de kandidatuur 

begeleidde.

Zo zouden De Padt en Van Trimpont zonder specifiek mandaat van SOLVA en het 

schepencollege de kandidatuur ingediend hebben. Er zou ook geen overleg met de 

inwoners geweest zijn, de keuze van de locatie is verkeerd en het schepencollege en de 

gemeenteraad werden te laat bij het dossier betrokken.

Geen belangenvermenging

Volgens het Agentschap is “Geraardsbergen een bestuurder van SOLVA en de opdracht 

voor de studie en voorbereiding van de kandidatuur is uitgevoerd conform de opdracht en

doelstelling van de intercommunale.” Het Agentschap meent nog dat “er geen vermeende 

belangenvermenging van Van Trimpont is. Die zou enkel gelden indien er enige 

beraadslaging of stemming van het bestuur over het dossier zou geweest zijn of dat hij 

een persoonlijk belang had en dat was niet het geval.”

De burgemeester diende de kandidatuur in bij de minister van Defensie op de uiterste 

datum 25 februari. “Op 14 maart keurde het college dit goed. Dit houdt in dat de opmaak 

van de kandidatuur de impliciete instemming heeft gekregen van het college.” De minister 

benadrukt dat als Geraardsbergen de kandidatuur binnenhaalt “het omslachtige project de

opmaak van plannen voor ruimtelijke ordening vereist. En het betrekken van de bevolking 

daarbij kan enkel bijdragen tot het welslagen van het project.”
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