OPEN BRIEF
Reactie op het persbericht in De Streekkrant van 27/10/10
08/11/2010

Geachte heer Burgemeester,
Wij zijn nogal geschokt door een paar uitspraken van u in de Streekkrant van 27/10/2010.
Dat we een verschillende mening hebben over de doortrekking van de Ring is geweten.
Maar wij hebben ons altijd ver gehouden van allerlei beschuldigingen, insinuaties en
gemeenplaatsen. Wij oefenen enkel ons democratisch recht uit van spreken, manifestaties te
organiseren, het publiek te informeren en ons te verenigen. Als burgervader zou u blij
moeten zijn met mensen die zich in hun vrije tijd engageren voor hun milieu, hun omgeving,
de biodiversiteit en zeker wanneer die mensen daarbij ook nog alternatieven aandragen.
Wij lezen: “De tegenstanders van de Ring zijn fundamentalisten”. Wat bedoelt u daarmee?
Gebruikt u dat woord misschien omdat u ons in een kwaad daglicht wilt stellen? Omdat wij
uw manier van werken en uw oplossingen niet goed vinden? Omdat u geen andere
argumenten meer heeft? Omdat u weet dat de Ring niet de oplossing zal blijken voor de
problemen? Of bedoelt u dat wij orthodox in de leer zijn, anti-intellectualistisch, aan onze
principes vasthouden?
Wie ons bezwaarschrift leest, zal eruit leren dat wij uw plannen zeer rationeel en juridisch
benaderen en verwerpen. Of is fundamentalisme voor u een term die verwijst naar terroristen
waarmee u de angsthazen op uw kant hoopt te krijgen en ons wilt demoniseren?
Wij lezen: “We willen van Eeklo toch geen tweede Bokrijk maken.“ Wie heeft dit ooit
beweerd? Wij pleiten voor oplossingen die Eeklo veiliger, aangenamer en leefbaarder
maken. U gebruikt Bokrijk om ons te beschadigen. U bedoelt dat wij jongens en meisjes zijn
die terug willen naar de armoede van toen. Dat willen wij niet en u weet dit. Integendeel, wij
willen moderniseren, echter zonder de mogelijkheden en rijkdom van Het Leen en omgeving
aan te tasten. Moderniseren is slim omgaan met de mogelijkheden, is slim omgaan met het
nog steeds aangroeiend verkeer en niet ingaan op mensen die steeds weer met de auto tot
in de winkel willen rijden.
We zullen uw uitschuivers maar toeschrijven aan een slechte dag. Over uw argumenten
zullen we het een andere keer hebben. Bijvoorbeeld dat u nog industriezones ziet langs de
doortrekking. Een verborgen agenda blijkbaar. Moeten de mensen in het zuiden van Eeklo
zich zorgen maken over nieuwe industriezones aan hun achterdeur? Moet er tussen het
historisch gegroeid bedrijf aan de rand van Het Leen en de Eeklose binnenstad nieuwe
industrieterreinen ontwikkeld worden? Onvoorstelbaar.
En ook zullen we niet ingaan op de cijfers van het bestemmingsonderzoek, tijdens de
spitsuren, die u extrapoleert naar een hele dag. En dat u de echte cijfers niet gebruikt zoals
ze in uw eigen onderzoek staan. Het is blufpoker dat u speelt. De bedoeling is duidelijk. Maar
het klopt niet. En u gaf het ook al toe: de doortrekking van de Ring zal onvoldoende zijn om
de problemen in het centrum op te lossen. Er zullen andere ingrepen nodig zijn zoals
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stadslussen waardoor men niet meer van het ene deel van Eeklo in het andere kan komen.
Weten de mensen dat?
Het is ons een raadsel waarom u hebt gekozen voor een oplossing van dertig jaar geleden
toen koning auto de baas was.
Het is ons een raadsel waarom u de doortocht niet aanpakt met alle maatregelen die
mogelijk zijn en dan pas overgaat tot het overwegen van een doortrekking.
Het is ons een raadsel waarom u niet alle vrachtwagens die de industriezone aandoen naar
de aansluiting met de expresweg stuurt.
Het is ons een raadsel waarom u het centrum laat vollopen, veroorzaakt door dubbel
geparkeerde vrachtwagens, zonder in te grijpen.
Het is ons een raadsel waarom u geen randparkings aanlegt voor de aanvoer naar de
scholen en het centrum.
Het is ons een raadsel waarom u geen gratis openbaar vervoer tussen de wijken en de
randparkings met het centrum inlegt.
Het is ons – alles welbeschouwd – een raadsel waarom u een scholencampus gaat
overladen met fijn stof.
Het is ons tenslotte een raadsel waarom u geen moderne oplossingen kiest waardoor de
binnenstad leefbaarder, veiliger en klantvriendelijker wordt.
Het is ons een raadsel waarom u niet doet wat de burgemeester van Antwerpen deed met de
Lange Wapper. Namelijk: van mening veranderen.
Wij zullen ons democratisch recht blijven opeisen. En hopen dat u dat aangrijpt om met ons
te overleggen over andere oplossingen. Dat zou pas democratisch zijn.
Het comité Eeklotegendering

Meer info
Het comité Eeklotegendering bestaat uit buurtbewoners, landbouwers, natuurverenigingen
(Natuurpunt en Partners Meetjesland, Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem, Natuurpunt
Waarschoot en de Jeugdbond voor Natuur en Milieu) en sympathisanten.
Meer informatie vindt u op www.eeklotegendering.be en op
www.NPMeetjesland.be/beleidsdossiers/ringwegleen.
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