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V.U. Herman Vanhee
Regentiestraat 14
8760 Meulebeke

Het Beerke
Moeten gezinnen wijken voor een bedrijventerrein?

Wat kunt u doen?
Wie het niet eens is met de
beslissingen in het kader van het
structuurplan, kan een
bezwaarschrift indienen.
Dit moet bij de gemeentelijke
commissie ruimtelijke ordening
toekomen vóór 21 november 2011.
In het informatieblad van de
gemeente Meulebeke staat de
procedure als volgt omschreven:
“We geven iedereen de mogelijkheid om zich verder te informeren
en te verdiepen in het structuurplan. Let wel, de termijn om te
reageren ligt vast. Voor 21 november aanstaande moeten uw opmerkingen schriftelijk en aangetekend
bij de GECORO (gemeentelijke
commissie ruimtelijke ordening,
Markt 1, 8760 Meulebeke) binnenkomen.”
Wij doen als oppositie een
oproep: steun, zoals vele anderen,
deze mensen in hun situatie.
Op de binnenpagina’s van dit blad
vindt u een aanzet tot de
formulering van een bezwaar.
Ook u kan hierdoor helpen het
gemeentebestuur van mening te
doen veranderen!

Op 10 augustus kwam het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Meulebeke
(GRS) aan bod in de gemeenteraad. Hieruit blijkt dat naast de 7 woningen (!)
die tegen de vlakte moeten, ook nog gronden worden onteigend.

INFO- EN INSPRAAKVERGADERING
Op 5 oktober vond de info- en inspraakvergadering plaats. Belanghebbenden hadden hun vragen genoteerd, zoals de gemeente gevraagd had in haar informatieblad.
De gemeente stelt: “Wij zorgen ervoor dat u goed voorbereid kunt deelnemen aan het
openbaar onderzoek en aan de informatievergadering.”
De aanwezigen/getroffenen bleven echter op hun honger zitten. De vraagstelling
was voorzien in een aparte zaal, waar groepjes her en der werden verspreid. Inspraak
in het openbaar (voor de volle zaal) was hier dus niet aan de orde.
N-VA MEULEBEKE STEUNT GETROFFENEN
De getroffenen, die wij steunen, blijven niet bij de pakken zitten. Er werd een Facebookpagina in het leven geroepen: “7 gezinnen op straat - support us”. Er werden en
worden borden langs de weg geplaatst. Daarnaast werd er ook gestart met een
petitie. Die kan u online ondertekenen via onze website: www.n-va.be/meulebeke.
N-VA Meulebeke besteedt in dit blad uitvoerig aandacht aan de problematiek van
het geplande bedrijventerrein. We
hopen op die manier iedere Meulebekenaar ervan te overtuigen dat
de gekozen locatie niet aanvaardbaar is. Men moet opnieuw zoeken
naar een locatie waar het wél kan.
De insluiting van de 7 woningen
tussen industrie is onaanvaardbaar
voor de getroffen gezinnen. De N-VA
(VRIJ) steunt hen in hun strijd.

Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan nader bekeken
Meulebeke beschikt over geschiktere, logischer
gelegen gebieden om een industriezone in te
richten. Zo kunnen sociale drama’s zoals vermeld op
pagina 1 vermeden worden. Niet alleen de bewoners
van het getroffen gebied zijn dit oordeel toegedaan.
Vele Meulebekenaren en anderen vinden dit ook.
In het GRS staat er letterlijk:
• De ruimtelijke behoeften van de verschillende
maatschappelijke activiteiten (worden) gelijktijdig
tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening
gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische en sociale gevolgen.
• Het structuurplan is geen doel op zich: het
ruimtelijke beleid moet evenzeer gericht
zijn op het procesmatige (het planningsen besluitvormingsproces) en de betrokkenheid van alle partners.
GEEN RUIMTE VOOR REGIONAAL
BEDRIJVENTERREIN
Op pagina 21 en 22 van het structuurplan
viel ons oog op de passage: “Anno 2009
voert de Dienst Ruimtelijke Planning van de
provincie West-Vlaanderen een locatieonderzoek uit naar regionale bedrijventerreinen in de specifieke economische
knooppunten” Iets verderop zegt de provinciale dienst: “Te Meulebeke is er bijgevolg geen ruimte aanwezig die beantwoordt aan de vooropgestelde criteria en ruimtelijke inpasbaarheid.”
Maar het gemeentebestuur neemt een studiebureau
onder de arm en laat argumenten zoeken en formuleren om toch een regionaal bedrijventerrein op te
dringen. Hierbij worden privé-eigendom en levensgeluk van de Meulebekenaren niet ontzien.
VERKEERSONVEILIGHEID TIELTSTRAAT
Op de kaart die de probleemsituering van de bestaande verkeersstructuur uitbeeldt, staat de N399a
(de Tieltstraat) bovendien gecatalogeerd als een
straat met doortochtproblematiek. Als bewoners van
Meulebeke mogen we niet denken aan de mogelijk
catastrofale gevolgen van vrachtverkeer voor de
schoolgaande jeugd.
De eindconclusie zou zijn dat mensen, individuen
van vlees en bloed, zoals u en ik, plaats moeten ruimen om precies daar reeds bestaande industrie te
herlokaliseren. Industrie vestigen bij een weg die nu
reeds bekend staat als een weg met doortochtpro-

blematiek. Wat is een mensenleven nog waard in een
gemeente van iets meer dan 10 000 inwoners?!
LUISTERT MEN NAAR BEWONERS GETROFFEN
GEBIED?
In een krant stond volgende uitspraak van een
CD&V-gemeenteraadslid: “Voor iedereen streven we
naar een leefbare gemeente, met garantie op welzijn
en welvaart. Een visie uitbouwen vergt keuzes
maken en soms betekent dat in iemands buurt lastig
doen.”
Zwaar vrachtverkeer heeft geen plaats
in de nabijheid van een school, zoals hier aan de
Marialoopsteenweg.

Hieruit blijkt nogmaals dat open communicatie en
wisselwerking tussen de verschillende geledingen
van cruciaal en primordiaal belang zijn. De buurtbewoners melden het overal: zij zijn niet tegen de
industrie, wel tegen de gekozen locatie. Hun
schreeuw krijgt echter geen gehoor.
Mensen bepalen (on)rechtstreeks het geluk van hun
medemens. Moge dit een boodschap zijn voor onze
gemeentebestuurders: “mensen spreken mensen”.
Een samenleving zonder problemen is een utopie,
maar iedereen kan bijdragen tot een benadering van
die bijna perfecte samenleving.
NIEUWE BELOFTE OP 18 OKTOBER
Onder druk van de bewoners en de media ziet
het CD&V-gemeentebestuur nu toch in dat het
verkeerd handelde. Maar het bestuur tracht zich
nu te redden door te melden dat hun huizen
tussen de industriële gebouwen mogen blijven
staan. Deze vorm van subtiel wegpesten
aanvaarden we echter niet!

Ook N-VA-lid onder de getroffenen
Veertig jaar verliet Astrid als prille twintiger het pittoreske Haringe om zich te vestigen in Meulebeke.
Omdat ze groene vingers heeft en leeft voor het verzorgen van dieren zocht Astrid weer groen, rust en een
landelijke omgeving. Die vond ze in de Haandeput.
Nu, vier decennia later, genieten Astrid en Tony van
hun groen stukje natuur.
Bij het betreden van de tuin word ik ondergedompeld
in een zee van rust, stilte, groen, ... en het gefluit van
vogels. Iedere boom en struik heeft een eigen verhaal.
Ik kan smullen van een net geplukte appel, maar ook
een peren- en vijgenboom staan statig in de tuin. De
kippen lopen mij voor de voeten, de duiven koeren erop
los, alsof ze nu al protesteren tegen wat op komst kan
zijn.
Tony, in zijn vrije tijd imker, wijst me de weg naar zijn
zelfgemaakte bijenkasten. Ook 28 nestkastjes op het
domein hebben elk hun bestemming: een voor spreeuwen, een ander voor vleermuizen. Dat hij erg handig is,
bewijst Tony met zijn zelfgemaakte molen.

Tony en Astrid dreigen hier weggepest te worden als ze volledig
ingesloten worden door industrie.

We zijn niet tegen
industrie of economische vooruitgang.
Maar we gaan niet
akkoord met de
gekozen plaats.

Noch Astrid en Tony, noch de buren kunnen de keuze
van het gemeentebestuur en de ambtenaren begrijpen.
Waarom moeten gezinnen wijken of weggepest worden
voor industrie? Waarom moet het resultaat van jarenlange inspanningen om iets op te bouwen en te verwezenlijken met de grond worden gelijkgemaakt? Hun
motto en dit van de buren is dan ook: Laat de Haandeput onaangeroerd! Laat ons verder genieten van de
natuur.
Machteld Vanhee

Dien bezwaarschriften in!
De N-VA en alle gemeenteraadsleden van het kartel
VRIJ (N-VA, Open Vld en onafhankelijken) steunen
de getroffenen. Als u onze argumenten in het dossier
ook volgt, dien dan een bezwaarschrift in.
Dat is heel eenvoudig. Vul gewoon onderstaande strook
in. Beter nog is dat u gebruik maakt van deze tekst om
zelf een bezwaarschrift op te stellen. Om uw bezwaar
aan de gemeente te bezorgen zijn er drie opties:

• Verstuur de invulstrook aangetekend naar de gemeente.
• Geef uw bezwaarschrift af op het gemeentehuis.
• Steek het in de brievenbus van de bestuursleden van
de N-VA (VRIJ). Wij bezorgen de bezwaarschriften
dan aan de gemeente.
Herman Vanhee - Regentiestraat 14, Meulebeke
051 48 64 79 - herman.vanhee@n-va.be
Machteld Vanhee - Gentstraat 163, Meulebeke
051 62 03 53 - vanhee_machteld@hotmail.com

BEZWAARSCHRIFT VOORONTWERP GRS
Geachte leden van de Gecoro,
Geachte leden van het gemeentebestuur,
Geachte verantwoordelijken in dit dossier,

Meulebeke, … november 2011

Hiermee wens ik bezwaar aan te tekenen tegen het Voorontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.
Ik kan niet akkoord gaan met
omwille van volgende redenen:

Ik hoop dat u met deze bezwaren rekening zal houden of onze argumentatie zult overnemen in de opmaak voor
uw advies voor de gemeenteraad of voor uw beslissing op welk niveau dan ook.
Met beleefde groeten,
Naam:

Adres:

Handtekening

Datum:

!

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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In maart 2011 verwierpen zowel
CD&V als Open Vld de nota-Vande
Lanotte. De nota van Di Rupo was
echter nog slechter. Toch kozen zowel
CD&V als Open Vld ervoor om de
N-VA aan de kant te schuiven en de
onderhandelingen verder te zetten
samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt
dat die acht onderhandelende partijen op basis van de nota-Di Rupo
tot een goed akkoord zijn gekomen,
maakt de mensen iets wijs.
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De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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