SP.A geeft strijd voor Hoekakker niet op
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Ekeren Oppositiepartij SP.A Ekeren heeft zaterdag actie gevoerd in de omgeving van de Hoekakker. De socialisten willen niet dat de
Hoekakker bebouwd wordt.
Districtsvoorzitter Koen Palinckx (N-VA) vindt de actie van de socialisten 'wat platjes'. 'Want de voorbije twee, drie jaar zijn er geen
nieuwe elementen in het dossier naar boven gekomen. Zo wekt de partij nodeloos ongerustheid bij de bevolking op. Trouwens de
socialisten hebben in de vorige bestuursperiode mee het ruimtelijk structuurplan opgemaakt', stelt hij.
De Hoekakker is een open ruimte van zo'n 20 hectare tussen de Gerardus Stijnenlaan en de Prinshoeveweg en bestaat uit weilanden
en akkers. 'Het is één van de laatste groene open plekken in Ekeren en bovendien zeer watergevoelig. Er is plaats voor meer dan 400
woningen. Hoe ga je deze nieuwe wijk ontsluiten?', vraagt raadslid en voormalig districtsvoorzitter Ronny Kruyniers (SP.A) zich af.
Tijdens de vorige bestuursperiode ijverde Kruyniers er al voor om er een geboortebos aan te planten. 'Dat zou meteen een goede
waterbuffer zijn', voegt fractieleider Elke Van Espen eraan toe.
De Hoekakker staat al jaren ingekleurd als woonuitbreidingsgebied en wordt op 1 januari 2016 omgevormd tot woonzone. De gronden
zijn eigendom van Bouwonderneming Vooruitzicht en van De Ideale Woning. De stad Antwerpen maakt momenteel een masterplan op
voor het gebied.
'Ook wij zijn geen voorstander van bebouwing', gaat Koen Palinckx verder. 'Maar laat ons niet op de feiten vooruitlopen. Het
masterplan zal uitmaken wat het beste scenario is en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan. De plannen zullen een wateren mobiliteitstoets moeten ondergaan. Ook ik zie niet goed in hoe het verkeer moet worden afgewikkeld. Maar de gronden zijn privéeigendom en staan ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Dan moet je als overheid wel heel sterk staan, wil je echt alle bouwplannen
volledig van tafel kunnen vegen', stelt hij.
'Wat verderop had de overheid eerst plannen om een instelling voor jeugddelinquenten te bouwen. Die werden afgevoerd omwille van
de watergevoeligheid', vertelt Ronny Kruyniers nog. (env)
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