Districtsraad verdeeld over advies Hoekakker
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Ekeren Op de districtsraad van ...
Ekeren
Op de districtsraad van Ekeren ontstond er een pittige discussie tussen meerderheid en oppositie over het heikele dossier rond
Hoekakker.
0 0 Het al dan niet bebouwen van Hoekakker staat al jaren op de Ekerse politieke agenda. Groen wilde de Antwerpse gemeenteraad
een advies laten goedkeuren waarin gevraagd werd om de hele Hoekakker te herbestemmen naar een bouwvrij open ruimtegebied
ruimtegebied en ook een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken waarin deze herbestemming wordt bekrachtigd. Sp.a en VB
waren bereid het advies te steunen, maar de meerderheidspartijen ( N-VA, CD&V en Open Vld) vonden het niet opportuun om nu een
advies uit te brengen en ze beschuldigden Groen van politieke spelletjes.
Volgens districtsvoorzitter Koen Palinckx is het een kwestie van slechte timing. "Pas als het Masterplan Hoekakker er is, is het aan de
districtsraad om adviezen te geven", zegt hij.
Districtsschepen Pol Bruyninckx voegde eraan toe dat de beslissing om te verkavelen al lang geleden genomen was. Het enige waar
nog voor gezorgd kan worden, is dat er zo weinig mogelijk gebouwd wordt.
De huidige eigenaars Vooruitzicht en De Ideale Woning gaan er alles aan doen om daar ook te mogen bouwen.
De stad gaat met zeer gegronde redenen moeten afkomen waarom er daar niet gebouwd mag worden, al is het maar om de
schadeclaims die in de ettelijke miljoenen kunnen lopen, te ontlopen.
Bemiddelingspoging
Freddy Geens (VB) deed nog een bemiddelingspoging door voor te stellen dat Groen haar vraag tot advies introk op voorwaarde dat
het college beloofde wanneer er belangrijke zaken zouden veranderen in het dossier, dat ze dan de hele raad om advies zullen vragen.
S.pa en Groen waren niet te vinden voor dit voorstel en dus werd er gestemd. Het resultaat was, zoals verwacht, dat de oppositie voor
stemde en de meerderheid tegen.
De partijen hebben in dit dossier duidelijk positie genomen en de kans is klein dat er nog een unaniem advies vanuit de districtsraad
gegeven zal worden.
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