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Evergem, 31 maart 2016 

 

PERSBERICHT GROEN EVERGEM 
 

1. Meerderheid belooft burgers inspraak bij keuzes beheersplan 

Kasteeldomein Wippelgem   
Evergem besliste recent - mede onder druk van Groen – om een beheersplan op te stellen voor de 

inkleuring van het domein rond het Kasteel van Wippelgem. Momenteel loopt trouwens de 

prijsvraag voor de aanstelling van een ontwerper/studiebureau voor de opmaak van dat 

beheerplan. De burger krijgt nu ook inspraak in dit beheersplan.  

Groen-raadslid Pisman verwees naar het Expeditie-parcours dat deze meerderheid vorig najaar 

opgestart heeft. “Groen steunt volledig het principe van deze infosessies voor inspraak van de 

burgers. Na de theorie zou het goed zijn om deze principes eveneens uit te proberen op een concrete 

casus. Wij stellen voor om de inspraak van burgers in te schakelen bij het tot stand komen van het 

beheersplan van het kasteel van Wippelgem”, aldus raadslid Pisman. 

Burgemeester De Maertelaere wees erop dat het gemeentebestuur reeds aantoont dat het de 

burger betrekt bij het beleid (bijvoorbeeld bij herinrichting speelpleintjes). En dat zal ook bij het 

beheersplan van het kasteel gebeuren.  Participatie is trouwens een verplicht onderdeel binnen het 

traject dat wordt afgelegd voor de opmaak van een beheerplan. Tijdens het hele proces voor opmaak 

van het beheerplan zullen dan ook verschillende inspraakmomenten worden georganiseerd. 

 

2. Geen steun voor petitie voor toegang tot juridische bijstand voor iedereen  
Groen heeft op de gemeenteraad een petitie voorgelegd – in navolging van het initiatief van het 

Netwerk tegen armoede -  waarin het opriep om protest aan te tekenen tegen maatregelen die de 

toegang tot justitie voor mensen in armoede te bemoeilijken. Geen gemeentelijke bevoegdheid 

repliceerde de meerderheid.   

Raadslid Kathleen Pisman: “We noteren dat deze meerderheid oordeelt dat dit geen gemeentelijke 

materie is en dat de diensten zelfs niet gevraagd werd om een advies hierover te formuleren”. 

Een aantal maatregelen die minister van justitie Koen Geens voorstelt, dreigen de toegang tot justitie 

voor mensen in armoede te bemoeilijken. Het recht op juridische bijstand voor iedereen, is nochtans 

een fundamenteel recht opgenomen in artikel 23 van de Belgische Grondwet.  

Concreet stelt minister van justitie Geens voor om te besparen op juridische bijstand, te weten: het 

invoeren van een remgeld bij juridisch advies en bij het starten van een procedure, de toegang tot 

een pro-Deoadvocaat beperken door het bewijs van onvermogen moeilijker te maken, strengere 

controles voor advocaten en gebruikers gericht op het terugvorderen van onterecht gekregen 

juridische bijstand, en ten slotte een hervorming van het puntensysteem van de pro-Deoadvocaten. 

 

Groen Evergem verzet zich tegen deze plannen van de regering die een zogenaamd remgeld wil 

invoeren en het systeem wil verstrengen om de zogezegde “overconsumptie “ tegen te gaan. In 

navolging van het netwerk tegen armoede en gevolg gevend aan de oproep van VVSG stelde Groen 

voor om de petitie tegen deze maatregelen te ondertekenen.  

De petitie dringt niet alleen aan op een ander beleid maar roept ook op om werk te maken van het 

toegankelijk maken van kwaliteitsvolle juridische bijstand voor iedereen die zijn rechten wenst te 

verdedigen en die daarvoor onvoldoende financiële middelen heeft. 
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Groen betreurt dat deze petitie niet goedgekeurd werd. Wij blijven immers van oordeel dat in tijden 

waarin sociale en democratische rechten onder steeds grotere druk komen te staan en alsmaar meer 

mensen in de armoede worden geduwd, het systeem van rechtsbijstand versterkt moet worden als 

buffer tegen sociale achteruitgang. 

 

3. Groen betreurt gebrek aan communicatie rond incident Brouwerij Van 

Steenberge  
Eind december 2015 deed er zich een incident voor in de brouwerij te Ertvelde.  Na defect aan een 

terugslagklep kwam er enkele dagen lang slibafval terecht in de waterloop 57. De volksgezondheid 

kwam nooit in gevaar. Na controle werd toestemming gegeven om het slibafval op de oever te 

deponeren. Groen is van oordeel dat een passende communicatie over dit incident aan de 

omwonenden zou getuigd hebben van een goed bestuur.  

Volgens het verslag van het schepencollege werd er naar aanleiding van deze incidentele slibemissie 

een waterbodemonderzoek uitgevoerd door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek.  De 

analyseresultaten van de waterbodem van waterloop 57 doen uitschijnen dat alles binnen de 

geldende normen is gebleven. Uiteindelijk kreeg men toestemming om de ruimingsspecie van het 

onderzochte traject van waterloop 57 op de oever te deponeren. 

Op de gemeenteraad vroeg raadslid Paul De Neve (Groen) uitleg hoe dit incident aan het licht 

gekomen was en wat de oorzaak was. Hij wou ook weten of de volksgezondheid in gevaar was 

geweest  

Volgens schepen Huyghe (N-VA) is de sliblozing veroorzaakt door een technisch defect aan de 

terugslagklep. De buren hadden melding gedaan. De gemeentediensten zijn ter plaatse geweest, 

maar toen was de herstelling van de klep reeds uitgevoerd. De exacte datum van de calamiteit is niet 

gekend, Er waren reeds zuigwerken uitgevoerd aan de waterloop ter hoogte van de Steenstraat. ‘Alle 

gegevens zijn overgemaakt aan de milieu-inspectie met de vraag ons te informeren over hun 

opvolging maar tot op heden hebben we daarover geen gegevens ontvangen”, zo argumenteerde 

schepen Huyghe. 

Paul De Neve: “We willen dit incident niet dramatiseren. Deze waterloop loopt echter dwars door het 

centrum. Heel wat omwonenden hebben abnormale beweging gezien.   “Een eenvoudige 

communicatie over wat er exact gebeurd  is, zou van goed bestuur getuigd hebben”, zo besloot 

raadslid De Neve. 

 

4. Groen eist behoud openbaar groen bij nakende verkoop pastorie Kluizen 
De pastorie van Kluizen staat officieel te koop. Toch is de procedure tot desaffectatie nog 

niet rond. Groen klaagt aan dat de kandidaat-kopers misleid worden. De meerderheid sust 

en zegt dat de grote pastorietuin niet mee verkocht wordt en openbaar toegankelijk zal 

blijven.  
De gemeenteraad besliste eind maart dat de voorgeschreven procedure voor desaffectatie van de 

pastorie te Kluizen mag worden opgestart.  Dit houdt in dat de gemeenteraad om advies te vragen 

aan het Bisdom tot desaffectatie. Hierna zal advies gevraagd worden aan de Vlaamse Regering.  

Een tweetal jaar geleden al was er sprake van de verkoop van de pastorie. De overeenkomst met de 

huurder-kunstenaar werd toen zelfs voortijdig afgebroken. Uiteindelijk bleek de verkoop toch niet zo 

dringend. Pas nu er een oplossing is voor de verhuis van het archief en een alternatief werd 

gevonden voor vergaderruimte in andere parochiale gebouwen wordt verder werk gemaakt van de 

verkoop.  

Groen had flink wat vragen bij dit dossier. Raadslid Kathleen Pisman (Groen): “De procedure moet 

nog opgestart worden, maar het gebouw staat al te koop. En hoe zit het met de belofte van het 

college destijds over de grote tuin rondom de pastorie te Kluizen”. Zelfs op online websites staat de 

Pastorie - inclusief tuin! - al aangekondigd als “te koop”.  
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Volgens de burgemeester De Maertelaere (N-VA) ligt de procedure van de verkoop bij Fednet. 

Volgens de burgervader is er principieel al langer een akkoord over de verkoop. Hij verzekerde ook 

dat de tuin niet mee in de verkoop zal zitten. De inwoners van Kluizen zouden er straks dus een 

stukje openbaar groen moeten bijkrijgen. 

 

http://www.immoproxio.be/nl/te-koop/evergem/woning/1166113/  

 

5. Groen stelt vragen bij dure procedure tegen extra windmolen 
Evergem gaat in beroep tegen beslissing van de deputatie voor het oprichten van één windturbine 

aan de Jacques Paryslaan. De milieuvergunning werd aangevraagd door de N.V. Storm 

Management uit Antwerpen. Groen betreurt deze beslissing en oordeelt dat procederen tegen de 

Raad van State niet getuigt van goed bestuur.  

Groen-raadslid Paul De Neve: “Mogen we weten wat de motivatie is van de gemeente om beroep tot 

nietigverklaring in te stellen tot bij de Raad van State”. Volgens schepen Huyghe (N-VA) is er geen 

totale visie voor de inplanting van mogelijks meerdere  windturbines langs de J. Paryslaan. Hij wees 

erop dat er intussen een tweede ‘solitaire’ windturbine is vergund langs de J. Paryslaan op 

grondgebied Zelzate. Volgens de schepen komt er straks mogelijk ook  een aanvraag voor een derde 

en vierde windturbine. “Door individueel vergunningen aan te vragen proberen de aanvragers te 

ontkomen aan de verplichting om een klasse 1 procedure te starten voor het geheel van de 

windturbines samen”, zo beweerde schepen Huyghe.  

Groen herinnerde eraan dat de provincie toch een provinciaal windmolenplan heeft opgesteld en 

goedgekeurd. “Als schepencollege bezwaar hebben tegen dergelijke genomen beslissing van de 

deputatie en een beroepsprocedure instellen bij de Raad van State zal veel centen kosten en lijkt ons 

geen daad van goed bestuur”, aldus nog Paul De Neve. 
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