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Districtsvoorzitter Ronny Kruyniers (SP.A) reageert furieus naar aanleiding van de grondenruil die momenteel plaatsvindt tussen
Ekeren en Merksem.'Het wordt nu echt duidelijk dat onze Hoekakker niet gevrijwaard wordt van bebouwing, terwijl we daar zo voor
vechten', briest hij. Nicole Verstrepen

Districtsvoorzitter Ronny Kruyniers

Die

grondenruil tussen Merksem en Ekeren is gebeurd tegen de adviezen van de Ekerse

districtsraad in

Ekeren

De Hoekakker, een 19,49hectare groot gebied tussen de Prinshoeveweg en de Kardelaan, is een van de laatste open vlakten van
Ekeren. 'Het is het enige gebied dat geschikt is om ons geboortebos op te realiseren. We willen er zo'n 360bomen planten', vertelt
Kruyniers. Maandagnamiddag vernam de districtsvoorzitter evenwel dat het stedelijk vastgoedbedrijf Vespa en De Ideale Woning
gronden ruilen tussen Ekeren en Merksem. 'Dat is gebeurd zonder enig overleg, zonder enige kennisgeving en tegen de adviezen
van de Ekerse districtsraad in. Wij hebben meerdere keren advies uitgebracht om dit gebied een andere bestemming te geven en te
vrijwaren van bebouwing. Het gaat immers om een watergevoelige site waarbij de Hoekakker als buffer moet dienen', stelt Kruyniers.

Vespa stelt dat de beslissing tot de grondenruil niet nieuw is. 'De gemeenteraad en de raad van bestuur van De Ideale Woning hebben
dat in 2007 al goedgekeurd', stelt Irsa Vermaut van Vespa. 'Wij hebben niet voldoende personeel om telkens alle stadsbesluiten door
te nemen', reageert Kruyniers. 'We hebben nog geen plannen om deze gronden aan te snijden en als het zover zou komen, houden we
natuurlijk rekening met de watergevoeligheid', reageert Dirk de Kort, voorzitter van De Ideale Woning dan weer.

Woongebied

Op het kabinet van schepen Van Campenhout vernemen we dat de adviezen van het district Ekeren in 2008 naar de Vlaamse regering
gestuurd werden. 'Maar er is in 2009 een Gewestelijk Ruimelijk Uitvoeringsplan van kracht geworden, dat stelt dat dit gebied vanaf
2015 woongebied is', zegt Gert Ickx van het kabinet van Van Campenhout. Schepen Guy Lauwers (SP.A) belooft ondertussen mee uit
te kijken naar een andere plek voor de aanplanting van een Ekers geboortebos.
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