C!**'

[d;nå

'il

oz 2l

GEMEENTERAAD 24 MAART
BIJ TE VOEGEN

GF,NDAPI INT: ONTSLUITINGS

BAI,GERHOEKE

Motivering
De Raad van State heeft voor de VIERDE keer de verenigde pogingen van de Provincie OostVlaanderen, Veneco en de stad Eeklo weggeveegd.

'Centrumstad' Eeklo heeft zich viazijnburgemeester publiekelijk belachelijk gemaakt door
de uitspraken van de Raad van State als 'koeienarresten' te omschrijven en voor te stellen
alsof een paar koeien de welvaart van Eeklo bedreigen.
Dergelijke uitlating getuigt niet alleen van een totaal gebrek aan respect voor de uitspraak van
de het hoogste administratief rechterlijk orgaan maar is bovendien een bestuur en een
burgemeester onwaardig. Uitspraken van de rechterlijke macht, a fortiori van het hoogste
administratief rechtscollege, moeten nageleefd worden wil men de meeste elementaire
principes van de rechtsstaat overeind houden.
Deze simplistische voorstelling van de feiten door dit bestuur is bovendien een grove leugen.
De Raad van State heeft zich immers NIET uitgesproken over het bedrijventerrein, noch over
Seveso maar ENKEL over het voorgestelde tracé van de ontsluitingsweg, de verbinding
tussen de Sint Laureinsesteenweg en de aansluiting op de expresweg, niet minder maar ook
niet meer.
Het gevolg van jaren volgehouden koppigheíd zijn: geen ontsluitingsweg, overlast voor
Balgerhoeke, overlast voor onze noorderburen Sint Laureins en Kaprijke, zonder te spreken
van de nutteloze advocaten- en gerechtskosten en tijdverlies.
Er zal een nieuw project moeten opgestart worden met alle procedures die terug jaren in
beslag núlennemen.
de pers vememen we dat dit bestuur zichnietzalneerleggen
van State en van voorafaan opnieuw zal beginnen.

Uit

Dit getuigt van

bij

de uitspraken van de Raad

een ongelooflijke grofheid en is een bestuur onwaardig.

De oplossing voor de nutteloze betwisting is nochtans kinderlijk eenvoudig.
Het volstaat in één pennentrek de ontsluitingsweg te tekenen en te realiseren dichtbij en
aansluitend aan de expresweg zodat er geen percelen moeten doorsneden worden en de
woonkwaliteit van de mensen in Balgerhoeke gevrijwaard blijft, niet alleen omdat die weg
verderaf ligt van de bewoning maar ook het centrum van Balgerhoeke niet belast wordt.

SMS Eeklo vraag| dan ook opnieuw dat de gemeenteraad zich zou uitspreken over het nieuwe
tracé v art de ontsluitingsweg.
Redenen waarom aan de gemeenteraad ter stemming wordt voorgelegd:

De ontsluiting van de Sint Laureinsesteenweg naar de oprit van de expresweg, toekomstige
autoweg aan te leggen als langsweg en onmiddellijk aansluitend aan de expresweg.

