Beste gemeenteraadsleden, beste aanwezigen,
Gisteren raakte bekend dat het Antwerps Havenbedrijf op zoek gaat naar geïnteresseerden
voor het kerkorgel in Doeleen orgel dat eigendom is van de gemeente Beveren. De
verhuis van het kerkorgel maakt zogezegd deel uit van het door de Vlaamse regering
goedgekeurde actieprogramma. Maar in de feiten is het actieprogramma zonder voorwerp
geworden omdat Doel door een beslissing van de Raad van State weer woongebied is.
Vorige week raakte bekend dat de Maatschappij LinkerScheldeoever (MLSO) een
overheidsaanbesteding heeft uitgeschreven voor de sloop van niet minder dan 250 huizen.
Voor gans Doel dus. Een gebied dat weer op de kaart staat als woongebied Het is
zogezegd maar ‘een raamcontract’. Maar je maakt geen ‘raamcontract’ als je niet ook de
bedoeling hebt om te slopen. Op deze lijst staan bovendien al de bewoonde woningen in
Doel, historische hoeves, café Doel 5, De Doolen, het ganse gehucht Saeftinghe Het
opnemen van deze woningen waar niets aan ontbreekt in een sloopbestek is op geen enkele
manier te rechtvaardigen. Een aanbesteding en timing voor effectieve afbraak vormen in de
normale wereld de laatste stap. Niet de eerste.
Overal in de zogenaamde Saeftinghezone voeren verschillende firma’s in opdracht van het
Havenbedrijf grond- en bodemonderzoeken uit voor de aanleg van het Saeftinghedok. Voor
een dok waarvan de plannen door de hoogste rechtbank van het land geschorst zijn dus
Vorige week werd het propagandablad van de Haven voor het eerst in de geschiedenis ook
buiten Antwerpen gepost. Alle brievenbussen in Beveren kregen daarbij een volledige
bladzijde peptalk voor het SaeftinghedokEen dok dat niemand wil in het Waasland.
Hoeveel gemeenschapswachten kunnen er in Doel betaald worden van al dit gedrukt papier?
Vreemd toch hoeveel geld er steeds voor handen is als het kan dienen om de bewoners
verder te intimideren, hoe weinig geld er is voor elementaire veiligheidsmaatregelen.
Waarom pakken het Havenbedrijf en de MLSO met dit alles uit op een moment dat Doel
weer woongebied is? Op een moment dat de Auditeur bij de Raad van State adviseert om
ook het moeder-GRUP te vernietigen?
Zolang er juridisch onduidelijkheid blijft bestaan over de GRUP-plannen is er geen enkele
reden om door te gaan met de ontmanteling en vernietiging van het dorp Doel en zijn
omgeving. In die juridische context is de enige juiste houding ten aanzien van bewoning, de
monumenten en het bouwkundig erfgoed in Doel die van de omzichtigheid. Niet die van de
ontmanteling en de botte afbraak.
Op het havendebat in de Bourla in Antwerpen twee weken geleden waar benevens het
Antwerps Havenbedrijf en D2020 ook Straten-Generaal aan deelnam werd duidelijk dat ook
bij
de Antwerpse
burgeractiecomités veel
weerstand leeft
tegenover
de
havenuitbreidingsplannen. Dat is niet zonder betekenis.
Doel 2020 vindt het hoog tijd dat de gemeente Beveren, het gemeentebestuur, de
gemeenteraad, een antwoord geeft op de stemmingmakerij en arrogantie van het Antwerps
Havenbestuur. Wij vragen u om het op te nemen voor de belangen van Beveren, van het
Waasland en de Waaslanders. Die hebben geen nood aan een bijkomende schaalvergroting
van de haven en nog méér file. Die hebben nood aan leefbare dorpen en het behoud van de
laatste stukken open polderruimte.

