
Burgerbeweging Weerbaar 
Geraardsbergen hekelt kazernedossier: 
“Dit is geen echte burgerparticipatie”

De Godsbergkouter vanuit de lucht bekeken. — © rr 

GERAARDSBERGEN -De burgerbeweging Weerbaar Geraardsbergen meent dat de keuze voor de
bouw van een kazerne in Schendelbeke ook is ingegeven door communautaire aspecten. Volgens
schepen Fernand Van Trimpont (CD&V) is dit een foute conclusie.
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Luc Swartebroeckx is de voorzitter van Weerbaar Geraardsbergen dat in 2024 aan de 
gemeenteraadsverkiezingen zal deelnemen met een burgerlijst. Swartebroeckx kon het 
voorstel van minister van defensie Ludivine Dedonder (PS) voor de kazernelocatie aan de 
federale ministerraad inkijken.

LEES OOK. “Dit is een klap in het gezicht van jonge boeren”: regering kiest voor kazerne in
Geraardsbergen

“Daaruit blijkt dat de keuze voor Geraardsbergen vooral gebaseerd is op de ligging nabij de 
taalgrens met het oog op de oprichting van een tweetalige eenheid. En er is ook de steun 
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van de lokale overheid en van intercommunale Solva én de geplande ontwikkeling van een 
KMO-zone aan de site.”

Tewerkstelling

Defensie wil het terrein aan de Godsbergkouter aankopen in 2025 en daar is een bedrag 
van vijf miljoen euro voor voorzien. De bouw van het complex is gepland in de periode van 
2027 tot 2029 en daar heeft Defensie 220 miljoen euro voor veil. Volgens Weerbaar 
Geraardsbergen is de door burgemeester Guido De Padt (Open VLD) vooropgestelde 
tewerkstelling tot 1.500 mensen een utopie. “Door de tweetaligheid van de kazerne wordt 
de tewerkstelling voor Geraardsbergen gewoonweg gehalveerd.”

Swartebroeckx hekelt de “zogenaamde burgerparticipatie bij de volgende stappen in het 
dossier. Participatie dient niet om een reeds getroffen beslissing aan de bevolking te 
verkopen maar wel om in samenspraak met de bevolking tot een beslissing te komen.”

“Foute conclusies”

Schepen Van Trimpont reageert. “Weerbaar Geraardsbergen trekt volstrekt foute 
conclusies en zet de burgers op een verkeerd been. Tweetaligheid betekent dat alle 
militairen en burgers tweetalig moeten zijn en niet dat de helft Nederlandstalig en de 
andere helft Vlaamstalig moet zijn. En er zal allerminst zeventig hectaren gebetonneerd 
worden.”

Van Trimpont benadrukt nog dat “de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan nog moet 
opgestart worden. Hierbij horen belangrijke inspraakmomenten en een onderzoek naar 
alternatieve locaties.”
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