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STEKENE 
200 bezwaren tegen verkaveling nabij stiltegebied.

Buurtbewoners van de Heimeerstraat verzamelden al meer dan tweehonderd handtekeningen 
waarmee ze hun ongenoegen uiten tegen de plannen om zes nieuwe weekendhuizen in de 
straat te bouwen. "Die zijn er al genoeg in Stekene", klinkt het. De verkavelingsplannen 
omvatten zes percelen ...

De verkavelingsplannen omvatten zes percelen van elk ongeveer 1000 vierkante meter, voor een 
weekendhuisje, en een bijna even groot zevende perceel dat als parking voor zes auto's moet 
dienen. "Deze verkaveling zal het open en landelijk karakter van de Heimeerstraat en het 
omliggende stiltegebied ernstig schaden", menen Erik Vandaele en Johan Weyn.
De verzamelaars van de ruim tweehonderd bezwaarschriften krijgen steun van actiegroep Stekene 
Verkocht. "Zij willen dat de
gemeente de verkavelingsaanvraag negatief adviseert. De provincie is immers volop bezig om met 
een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan om dit prachtige gebied te herbestemmen als gemengd 
open ruimte gebied waar dergelijke verkavelingen niet meer kunnen."

Groene corridor
Volgens de indieners van de bezwaren druist de verkavelingsaanvraag in tegen het jarenlange 
werken van gemeente en provincie aan een oplossing voor de problematiek van de 
weekendverblijven in Stekene. Zij nemen het niet dat een vastgoedmakelaar een poging 
onderneemt om de goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan te snel af te zijn.
"De bouw van zes weekendwoningen zal het open landelijk karakter van de omgeving ernstig 
verstoren.
De groene corridorfunctie tussen de vallei van het Kanaal van Stekene en de groengebieden in de 
bosgordel Wullebos/Wildernis komt zo onder zware druk te staan", aldus het actiecomité.
Burgemeester Stany De Rechter (GeBe) heeft nog geen weet van de bezwaarschriften. "Ik weet wel 
dat deze haaks staat op de wensen van de provincie en zal met de nodige kritische zin bekeken 
worden. Vooral ook omdat de aanvraag betrekking heeft op een zone waar het de bedoeling is om 
de permanente bewoning in te perken", aldus de burgemeester.
"De aanvraag betreft een zone waar permanente bewoning juist ingeperkt wordt."
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