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binnenland
De centrumstedennemerlhet voortouw om dichter te gaanwonen.Na
Kortrijk en Sint-Niklaaswil nu ook Mecheleneen lokale betonstop.
V A NO N Z ER E D A C T E U R
MÁTTHIASVERBEiGT
MECHELENDe huidige ptànnen voor de Mech€lse Stuivenb€rgsite lezen ats een klassiek
voorbeeld van stadsuitbreiding.
Op het woongebied t€n westen
vàn het stadscentrum, nabij de
E19,moesten 335 woningen ver'
rijzen. Maar als het van dê sta.dslijstvan huidigburg€me€sterBaft
Somers (Open \-LD) ajhanst,
komt die nieuwe wijk er niet..In
plaats daàrvan wil het kartel vàn
liberaten, gxoenen en onaJhankelijken de plek omvormen tot een
bos van zêker vijftig h€ctà.e .
De lij9t van Soners, die na dê
gem€enteraadsverkiezingen van
14 oktob$ allicht w€er aaÍ z€t zal
zijn. màakt bovendien de belofte
om geen nieuwe voonuitbreidinssgebieden- potentiëlebouw'
grondefl meer aan te snijden. Zo
blijft nog eensrt Mechels€hecta
re open ruimte. Nieuw woongebied mas er voor de stadslijst a.1leen nqe komen via de reconversie
van vnjsekomen sronden, zoals
o u d e r d u s l r i e L € r r e i n e n .D e i r .

taal slechts ,!.000 hectare aan
woonreseNe op te geven, de helft
van de doelstelling.
Enkele centrumsteden nemen
nu helvoortouwom h n volledige
voorraad aan woonuitbreidinsssebied niet meer êan te snÍden.
BehalveMechelen zijn er ook in
sinÈNiklaas plannen. D€zeweek
keude de gemeenteraadeen stu
die over hel lokale woonbeleid
Eoed n1et daarin de aanb€veling
om voonuitb.eidingsgebi€den
voorlopia niet te ontwikk€len en
bestaandevoongêbieden te ver
dichten.

Planschade
ook in hetWestrr'laamse
Oostkamp is er volgêns de Vereniging
ván \4aarnse Steden en Gen€enten sprake van êen soort gem€entelijke betonstop. Van de centrumsteden lijkt Kortrik, met
burgemeester viÍc€nt van Quickenborne(Open\.LD),hetvêrstte
staan. Ál ànderhalf jaar geledeli
$'erd beslisi om de 94,5 hectêre
aan wooiuitbrcidingsgebied niet
meer in te nemen. D€ stad woog

evolueerdl zegt Somers. 'Het is
onze ambitie om de stad voort te
verdichten.Daarin willen rve een
voorloper zijn.' Nocbtans komen
er in Mechelenvolg€nsprognoses
tegen ?035 1r.000 iowoners b'j.
'Màar wij kiezen voor meer open
ruinrt€, voor een stad die kan ade
rÍeni zegt Kristof crlvo (Groen),
die de stadslijst duwt.

Lokale goede wil
Met dezemaátregelenzou Me'
chelen d€ facto een lokale betonstop invoercn. De \4aansê regerinsbevestigdeonlangsde principesvêndie rem op de inname van
open ruimte. Teg€n 2025 ma€ er
Detto no8 maar díe hectare per
dàs worden bijseboowd in \4a.anderen, teaenoverzes vandaag-In
2040 mo€t dat cijfer zakken naar
nul. Aangeziên !4aanderen dáarvoor (voorlopig) niet werkt mêt
een lijst van niet m€€r aan te snijden gebieden,mo€t het ook rekenen op de Soedewil van lol<alebê-

Stedenmaken
nu al werk
vanbetonstop

De l4aámse reAeÍingwil al zeker S.OOOvan de in totaal 14.OoO
hectare aan woonuitbreidingsge'
bied schrappen,wa"arrnee
bij het
vastleggen n de sewestplannen
veertis jaar seleden nos L:wistis
werd gestrooid. Uit een ron&raag
door Vlaams minister
n Omgevins Joke schauvliese (cD&V)
bleekvoris jaar dat d€ 3os \4à4mse gemeentenbereid war€n in to-

'De inzichtenzUn
de laatstejaren
geëvolueerd.Het
is onzeambitie
om de stad vêrder
te verdichten'
AART SOTERS(OPENVLD'
BuSemeester
Mechekn

(boven)komt êen bos t, scuasr
Er wordt noe sebouwdin Me€helen.maar op de Stujvênbergsite
ansteu"n,er

af teg€nover het iotèrrtièel aan
woonrujmte dat no8 in de stad
aanwezig was. .\Mï kunn€n per'
fect de hele groeiprognosevoor
Kort jI en de ons omliggenderegio opvangen met ons huidi8e
aanbodl zest de Kortrijkse schepen van Ruimtelijkê ordêning,
wout Maddens (Open \71-D).'Wij
gaán resoluut voor inbrcidings'
pmject€n €n het openhoudenvan
Toch zat d€ uitvoerins ook jn
Kortrijk nog heel wàt voeten in de
mrde hebben. De \4aamse resering belooft de planschade aán
Srondeigena.arsvollediS te ïer
goedên.Afgelopenzomer melddê
de \4aamse overheid alvast dat ze
voor het
dê schadevergoedingen
schrappen van slecht g€legeD
woonuitbreidinssg€bieden op
zich zou nemen. Maar hoe die
comp€nsatiesprecieszullen wor'
den uitgewerkt. is nog geen uitgemaakte zaak.
Het valt op: met Kortrijk en
Mechelen n€men de eDige twee
door een liberaal seleide cen
trumsteden het voortouw. Open
mD en haar voo.zitter Gwendolyn Rutten hameren nochtans
sterk op eiSendomsrêcbtenen de
vrihejd van bursers orn te kiezen
wáar ze wonen.'Het moet nog altijd kunnen om goed gelesén
woonuitbreidingsgebieden
te onl
wiklelen, êls €ld€rs woon8ebied
gesch.apt wordtl z€gt\4aams Pa.tementslid Lydia P€€ters (open
I'LD). Bij de partijlêiding l?n de
libemlen valt te hor€n dat ze ge
kant zijn tegeÍ het van bovênaf
opleggen van bouwb€perkende
maatreSelen, maàr dat de g€'
m€enten bij uitstek geschikt zÍn
oÍl zulke beslissinsen te nemen.
some.s ziet geen.tegenstelling.
'Levensl:waliteit, duurzaamheid
en een goedemobilit€it zijn evenze€r libeÍale waffden.'

