
“Er komt een lawine aan procedures
op jullie af”: vzw bindt de strijd aan 
tegen kazerneproject

Het actiecomité ‘Red de Godsbergkouter’, dat nu officieel een vzw wordt.—© GJG

SCHENDELBEKE-Het actiecomité Red de Godsbergkouter wordt een vzw. Met die 
rechtspersoonlijkheid kan het comité juridisch verzet aantekenen tegen de komst 
van een kazerne in Schendelbeke. Een procedure die heel lang kan aanslepen en 
geld gaat kosten, dus zoekt de vzw naar inkomsten. Klimaatbeweging Climaxi 
steunt het protest.

Jan Lion 

In maart stelde de stad Geraardsbergen haar kandidatuur voor een ‘kwartier van de toekomst’, een
nieuw te bouwen kazerne op de open ruimte van de Godsbergkouter. Burgers en boeren van 
Schendelbeke en de omliggende dorpen zien dat niet zitten en het actiecomité bundelde het 
verzet. In juli besliste de regering dat het kazerneproject in Schendelbeke komt.

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

Het comité zat intussen niet stil en had contact met diverse ministeriële kabinetten en zelfs met 
defensieminister Ludivine Dedonder (PS). Johan Verbruggen leerde dat de kazerne onder meer 
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gevechtsinfanterie met zware pantserwagens, honderd para’s en een medische cel zal huisvesten. 
En Herman Herpelinck rekende uit dat voor het complex 280 miljoen euro wordt uitgetrokken door
Defensie. “De uiteindelijke kostprijs zal een veelvoud daarvan zijn.”

Procedures

Volgens Jan Hanssens is het hoog tijd om een versnelling hoger te schakelen. “Daarom hebben we 
een vzw opgericht waarmee we juridische actie kunnen voeren”, zegt de kersverse voorzitter van 
de vzw Red de Godsbergkouter. “Maar zonder fondsen lukt dat niet, advocaten en rechtszaken 
kosten geld.”

Wie aansluit bij de vzw betaalt 50 euro. “En we vragen aan de landbouwers die de gronden van de 
Godsberg bewerken een vrije bijdrage van 50 euro per hectare. Zo kunnen we de gezamenlijke 
strijd van boeren en burgers financieren.” De vzw organiseert nog een verkoop van T-shirts en 
ontbijtmanden.

Filip De Bodt van Climaxi, de beweging voor een sociaal klimaat, levert zijn expertise aan de vzw. 
De Bodt verzet zich al jaren tegen de rechttrekking van de gewestweg N42. “Er komt een lawine 
aan procedures op jullie af maar niet opgeven want het kan vele jaren duren. We gaan jullie 
steunen in de procedureslag. Men moet vooral alert blijven, druk blijven zetten en massaal 
protesteren”, besluit De Bodt.

Meer info vind je op www.reddegodsbergkouter.be.

http://www.reddegodsbergkouter.be/
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