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Werkgroep Briel 

Verzoekschrift Werkgroep Briel  

Werkgroep Briel 

  Dank voor de tijd die het schepencollege 
vrijmaakt voor dit belangrijk agendapunt. 

  Tegelijkertijd ook dank aan de vele inwoners 
van Baasrode en Dendermonde die spontaan 
het verzoekschrift ondertekend hebben. 

  Ter verduidelijking, wij zijn niet tegen een 
watergebonden activiteit maar de locatie om 
dit te ontwikkelen is verkeerd gekozen. Wij 
zullen dit verder aantonen. 
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Werkgroep Briel 

  Ontstaan binnen de schoot van het 
Buurtcomiteit 2000 

  Na infomeeting GRS  in januari 2011 werd 
Werkgroep Briel opgericht 

  Vrijwilligers die pleiten voor leefbaar 
Baasrode 

  Wij zijn A-politiek 
  Veelvuldig overleg met bevolking via 

infomeetings.  Deelnemers zijn unaniem 
tegen het project  

Werkgroep Briel 

  Deze zomer hebben wij handtekeningen 
verzameld om een verzoekschrift in te dienen 
om het standpunt van de Baasrode te 
vertolken 

  Belangrijke opmerkingen zijn: 
◦  Stilaan beginnen veel mensen te weten wat er aan 

de hand is, zij beseffen wat er gaande is 
◦  Bijna iedereen die wij aanspraken, wilde zijn 

handtekening plaatsen en was tegen het project 
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Werkgroep Briel 

Twee grote thema’s  

1/ Probleem van mobiliteit door keuze van 
maximale transformatie  
 probleem van mobiliteit voor heel Baasrode,  
Buggenhout en verder  

2/ Verzet tegen gefaseerde aanpak 
 Neen tegen de gijzeling van de bevolking  

Werkgroep Briel 

  Project Briel is al meer dan 10 jaar bezig 
◦  Eerste plannen dateren van begin jaren 2000. 
◦  2004 akkoord subsidies voor studie Briel 
◦  2007 streefbeeld 
◦  2007 vaststelling klein stedelijk gebied en schorsing 
◦  2009 goedkeuring Masterplan  
◦  2011 kaderakkoord 
◦  2013 Voorstel Prup Briel   

  Bewoners van Briel en omstreken hebben voor 
het eerst gehoord van de plannen tijdens 
infomeeting in januari 2011 
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  Zij willen “verdelen om te heersen” 
   Wij willen geen opsplitsing in deelfazen 

  Zij creëren onzekerheid. Tot wanneer? 
  Wij willen zekerheid. NU ! 

  Zij beloven betere mobiliteit  
  Wij willen die NU… en zonder gedaver en lawaai! 

  Zij trachten ons in slaap te sussen  
  Wij willen niet wakker worden als het te laat is 

  Hun doel is breken van ons protest 
  Wij laten Baasrode en onze huizen niet verder  

   afbreken! 

Werkgroep Briel 

  Alle trukken van de foor zijn goed om zo 
weinig mogelijk informatie door te geven aan 
de burgers: 
◦  Niemand wist van Masterplan 
◦  Infomeeting GRS: masterplan moet nog opgemaakt 

worden 
◦  Geen toegang tot GECORO en onze bezwaren 

werden weggelachen 
◦  Informatie door Projectgroep is stelselmatig 

misleidend 
◦  Het studiebureau Vectris gaf in het Mober aan dat 

er problemen waren met de mobiliteit. Via nieuwe 
studie en extra geld werden conclusies gewijzigd.  
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◦  Bewoners schrik aanjagen met aangetekend 
schrijven om ze te doen verkopen 
◦  Verkeerde info over onteigeningen 
◦  Misleidende info over sociale dienst is aanwezig 
◦  Infomarkt om vragen uit publiek te vermijden 
◦  Studies zoveel mogelijk achterhouden 
◦  Inzagerecht in kader van openbaarheid van bestuur 

wordt genegeerd 
◦  Subjectieve voorstelling van de realiteit  
◦  Ontsluiting beloven via spoorlijn 
◦  Enz  

Werkgroep Briel 

  In alle informatie schrijft de provincie O-VL 
◦  “Met veel aandacht voor de leefbaarheid van de 

omwonenden” 
  Zij doen juist het omgekeerde  
  Leefbaarheid wordt alléén maar slechter 
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  W&Z oefent voorkooprecht uit zonder dat de 
plannen goedgekeurd zijn ! 
◦  Nefast voor verkrotting en verloedering 

  Halve Fabriekstraat staat te koop 
◦  Gevolg van politiek van stad  en provincie  
◦  Vinden blijkbaar geen kopers. Dus geen vraag  

  Afsluiting van Fabriekstraat is katastrofaal 
◦  Snijdt invalsweg naar het dorp af  
◦  Veel moeilijkere toegang tot Baasrode 
◦  Veel last voor Reihagenstraat en Th. Vermijlenstraat 
◦  Baasrode wordt spookdorp 

Werkgroep Briel 

Project Briel is slecht voor Dendermonde en 
Baasrode 
◦  Verkeerde ligging voor laad- en loskades 
◦  Ontsluiting is niet realistisch 
◦  Gevels barsten nu al van trillingen vrachtwagens 
◦  Zeer beperkte toegevoegde waarde 
◦  Negatieve kosten- baten analyse: opp te beperkt  
◦  Industrieterrein Hoogveld wordt onbereikbaar 
◦  Is rampzalig voor bewoners en omwonenden 
◦  Brengt leefbaarheid van Baasrode in het gedrang 

PRUP IS NO-GO  
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  Het Mober is een aanfluiting van het fatsoen 
◦  Manipulatie in de hoop dat wij het niet zouden zien 
◦  Conclusies stroken niet met werkelijkheid 

  Prup voorziet dat reservatiestrook voor 
paralelbaan aan Mandekensstraat vervalt na 
10 jaar  
◦  Werd al voorgesteld in 2007 en nog steeds geen 

budget gevonden 

  Probleem mobiliteit situeert zich ook op 
Hoogveld 

Werkgroep Briel 

Masterplan Briel is voorbijgestreefd. Wij eisen 
een nieuwe realistische studie  

◦  Project is gebaseerd op verkeerde en verouderde 
assumpties 
◦  Alvat site was initieel voorzien, Buggenhout kant 

zich tegen dit project 
◦  Plangebied te klein voor Seveso bedrijven  
◦  Ontsluiting door exploitatie spoorlijn niet realistisch 
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Gevolgde procedure is juridisch totaal verkeerd 
en dient opnieuw gestart te worden 

◦  Schorsing klein stedelijk gebied  door Raad van State 
◦  Procedure van integratiespoor werd door 

grondwettelijk hof nietig verklaard 
◦  Prup werd opgesteld volgens dit “nietig” 

integratiespoor 
◦  Mobiliteitsstudie is pure manipulatie  

Conclusie: terug van nul af aan beginnen  

Werkgroep Briel 

Wij eisen respect voor het “gelijkheidsbeginsel”  

  Het kan niet dat “Fabriek” en “Hangar 43” 
exploitatie vergunning krijgen op 
industriegebied en dat de rest van de Briel 
onteigend wordt.  

  Dit is vriendjespolitiek en wij zullen dit 
aanvechten. Iedereen gelijk voor de wet! 
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Geen gefaseerde aanpak 
◦  Stop gijzeling van de mensen 
◦  Geen verdeel en heers politiek met fase 1 en 2  
◦  Geen plannen goedkeuren waarvoor geen geld is 
◦  Als uitvoering financieel niet haalbaar is alles 

stopzetten 
◦  Bewoners niet jarenlang laten zitten in de 

onzekerheid 
◦  Alle eigendommen zijn nu al veel in waarde 

gedaald, vraag naar schadevergoeding 

Respect voor de Baasrodenaars 

Werkgroep Briel 

Stop de verloedering van de Briel  

◦  Overheid dient op te treden tegen sluikstorters 
  Bergen vervuilde grond en mazoutvaten van naftstation 

op de Provinciale Baan   
  Gedeeltelijke afbraak huis en magazijnen door 

eigenaar zonder vergunning 

Waarom wordt er niet opgetreden ? 
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Stopzetten van HEEL het project Oude Briel. 
Er is een alternatief: 

◦  Buurt herwaarderen 
◦  Toerisme in Baasrode ontwikkelen  
  Fietsroute langs de Schelde  
  Promotie voor scheepvaartmuseum 
  Toeristische ontwikkeling stoomtrein 
◦  Dit is goed voor de middenstand 
◦  Wonen aan de Schelde ontwikkelen 
  Eigentijds wonen aan de oever van de Schelde 

Werkgroep Briel 

  Er is duidelijk een probleem van ontsluiting 
◦  Geen loskades ontwikkelen zonder ontsluiting  
◦  Niet eerst loskades maken en nadien de files 

oplossen. Aanpassen lichten is echt geen oplossing. 
  Geen gefaseerde aanpak waar bewoners 

blijven leven in de onzekerheid ! 
  Zinvol alternatief met wonen aan de Schelde 

gecombineerd met aantrekken toerisme via 
fietspad langs de Schelde  

  Juridische procedures moeten correct gevolgd 
worden zonder mensen te bevoordeligen 
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  Wij vragen aan het schepencollege om uw 
gezond verstand te gebruiken 

  Neem een duidelijk standpunt in tegen dit 
dossier 

  Projectgroep beweert dat Dendermonde dit 
project steunt.  Wat is uw standpunt hierover ? 

  Werk een valabel alternatief uit dat zinvol is 
voor Baasrode 

Werkgroep Briel 

  Wij hebben niet de financiële middelen om 
studie na studie te bestellen of om veel 
juridisch advies in te winnen zoals de 
overheid doet met ons belastingsgeld. 

Maar 

  Wij hebben de bevolking aan onze kant staan. 
Finaal zal dit een belangrijke troef zijn.  


