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Geachte heer De Sutter, beste Michel,
Ik heb aandachtig uw brief aan mij gelezen in het nieuwe blad van uw dochters, een blad
waarmee ik u en uw familie het beste toewens.
Laat mij toe één en ander toe te lichten.
Ik ben de woordvoerder van het comité Eeklotegendering, dat voor het grootste deel
bestaat uit Eeklonaars die gedupeerd worden door de aanleg van de zuidelijke Ring en
mensen uit de natuurbeweging die een bijzondere band hebben met Het Leen en het
landschap rondom. De pers lijkt te geloven dat ik als woordvoerder van het comité de
enige tegenstander ben. Ik was persoonlijk ook zijdelings betrokken bij de acties in de
jaren ‘70 die vermeden dat Het Leen een pretpark werd. Dat hebben we te danken aan
Marc Boone, voorvechter van Het Leen als natuurgebied.
Ons is het in de eerste plaats altijd te doen geweest over de diversiteit, de waterstand en de
lawaaiverstoring van Het Leen, maar ook om de belangen van de mensen die in en bij
deze belangrijke groene long leven en werken.
Dat het centrum van Eeklo een probleem heeft, is ook voor de tegenstanders van de Ring
duidelijk. Daarom stelden wij enkele jaren geleden twee alternatieven voor, in het
bijzonder voor het zwaar verkeer. Bij het eerste alternatief kon en kan men nog steeds een
aantal maatregelen nemen die direct effect zouden hebben. Denken we maar aan de
problemen bij het laden en lossen die telkens weer tot files leiden in het centrum van
Eeklo. Andere knelpunten liggen in de Koning Albertstraat en de Tieltsesteenweg, waar
men het vrachtverkeer zonder veel problemen kan weren en naar de Ringlaan sturen. Het
is niet omdat er in het verleden grote fouten zijn gemaakt bij het toestaan van laad- en
loszones, dat dit probleem niet kan worden aangepakt. Het omleiden van vrachtverkeer
via de daartoe uitgeruste wegen, met name de Expressweg, kan zowel in Eeklo als op de
N9 soelaas bieden. GPS-toestellen leiden het vrachtverkeer momenteel langs de N9.
Ons tweede alternatief was een garantie voor een leefbaar Eeklo, dat (gekoppeld aan het
weren van het grootste deel van het vrachtverkeer uit het centrum) plaats zou vrijmaken
voor een aangenaam, veilig en leefbaar centrum. Voorbeelden daarvan vindt u op
www.stRatengeneraal.be en op www.eeklotegendering.be.
Eeklo kan slechts aangenamer, veiliger en fietsvriendelijker worden als er drastisch wordt
ingegrepen in het verkeer. Zoals u weet wijzen de tellingen uit dat ongeveer 70% van het
verkeer door Eeklo bestemmingsverkeer is, dus verkeer dat Eeklo als bestemming heeft.
Met of zonder Ring, dat verkeer zal blijven komen - sterker nog: dit zal toenemen, zoals
de cijfers uit de laatste jaren laten zien. Drastisch ingrijpen is, zoals de provinciale
auditeur als vereiste stelt, de verkeersstromen in Eeklo doorknippen indien de Ring wordt
aangelegd. Een aantal mensen, en als ik mij niet vergis ook u, verzetten zich tegen deze
ingreep. Men verzet zich zelfs tegen het op twee baanvakken brengen van al dat verkeer.
Dat is ook begrijpelijk, als er zoveel verkeer in Eeklo zelf moet zijn. De Ring leggen en
Eeklo openhouden voor doorgaand verkeer is een combinatie die een groot deel van de

problemen van het centrum laat bestaan en een open ruimte, een woongebied en Het Leen
opzadelt met nieuwe problemen. Om dan nog niet te spreken van het verspreiden van
ladingen fijn stof over de campus van een school met jonge mensen, die extra gevoelig
zijn voor fijn stof.
U heeft het ook over “het maximaal aantal mogelijke en vereiste milderende maatregelen
tegen eventuele schade aan het milieu”. Dankzij ons verzet zijn op het einde van de
procedure milderende maatregelen opgenomen, evenwel zonder ze uit te werken. Ze
zullen later in de projectfase geconcretiseerd worden. Maar voor de zuidkant, dus de kant
van Het Leen, is niets voorzien. Zelfs niet voor bewoners die op enkele tientallen meter
van de geplande Ring hun wooncomfort verliezen. En zo zijn er nog wel zaken die hun
beslag nog moeten krijgen. Denk maar aan het aanleggen van de Ringweg op 0,8 meter
boven het maaiveld, terwijl we nu al weten dat het maaiveld ongeveer 1,5 meter onder de
Bogaertmoerstraat ligt.
Dus zullen wij als comité waakzaam blijven. Het zou goed zijn dat er geen ontheffing
komt voor het Milieu Effect Rapport van de Ring, zodat alle gevolgen in kaart worden
gebracht voor de juiste plaats en aanleg van de Ringweg. Ook moet er nog onteigend
worden en moet er een stedenbouwkundige vergunning komen die onderworpen is aan
een openbaar onderzoek. Wij zullen ook ijveren voor een goede oplossing voor de leden
van ons comité en anderen die ons om hulp vragen.
Misschien Michel, moeten wij er samen voor ijveren dat Eeklo zo vlug mogelijk een
aantal maatregelen neemt om het zwaar verkeer uit het centrum te bannen, om de
doorstroming te bevorderen door laden en lossen aan uren te binden, en als de Ring er dan
toch zou komen om het verkeer drastisch in Eeklo te verminderen. Laten we daar niet bij
vergeten dat zowel de fiets als het openbaar vervoer een prominente plaats moeten
innemen. Want ook over dat laatste valt heel wat te zeggen. Waarom wordt bijvoorbeeld
het idee van een stadsbus of een frequentere treinverbinding niet uitgewerkt? Ook dat
behoort tot een langetermijnvisie rond mobiliteit om het autoverkeer in de stad te
ontmoedigen.
Guido Steenkiste

