
Jean-Marie, laat je niet zo voor de kar spannen! 
 

Hoe Lijst Dedecker meewerkte aan de destructie van Vlaams sporterfgoed. 
 

 
“Jean-Marie Dedecker is de politieke motor achter de sluiting van het motorcrosscircuit waar 
Stefan Everts zich tot wereldkampioen trainde.”, zegt Andy Pieters, tot mei provinciaal 
penningmeester van Lijst Dedecker, nu N-VA. Pieters legt uit hoe Jean-Marie Dedecker zich 
voor de kar liet spannen van een lokaal actiecomité tegen motorcross. 
 

 
Neeroeteren, geboorteplaats van Stefan Everts, is al ruim 50 jaar een motorcrossgebied. Men heeft 
daar nooit anders geweten. Motorcross is een sport waarin Vlamingen en ook Belgen in het algemeen 
zeer sterk in zijn. Getuige daarvan zijn de vele wereldtitels. Steve Ramon, Stefan Everts , Joël Smets, 
Erik Geboers, Georges Jobé, Joël Robert en heel recent de allereerste wereldtitel in de zijspanklasse 
van Hulshoutenaar Joris Hendrickx met bakkenist Kaspar Liepins en vice-wereldkampioen neef Jan 
Hendrickx-Tim Smeuninx.  
 
Nadat de motorcross in Neeroeteren al lang een feit was, is er een wet gekomen die zegt dat er 
binnen een straal van 500meter geen woningen mogen zijn wegens eventueel geluidsoverlast. Blijkt 
nu, dat er een tiental huizen gebouwd zijn binnen die 500m, gebouwd lang na de oprichting van het 
motorcrossterrein. Eén buurtbewoner, die nota bene amper 10 jaar geleden in Neeroeteren kwam 
wonen, vindt dat niet kunnen, ook al woont die persoon zelf niet binnen die wettelijk bepaalde straal 
van 500m. Op zich geen ramp zou je denken. Eén persoon kan toch onmogelijk zorgen voor de 
sluiting van het motorcrossterrein. Een aanvaardbare redenering, ware het niet dat die ene persoon 
de politieke steun geniet van Jean-Marie Dedecker. Het resultaat is de recente vernietiging van de 
milieuvergunning van het terrein door minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. 
 
Wij willen het gebrek aan motorcrossterreinen aanpakken. Honderden motorcrossers moeten vandaag 
nog altijd de landsgrenzen oversteken voor hun soms dagelijkse trainingen, terwijl er in Vlaanderen 
ettelijke terreinen beschikbaar zijn die hiervoor in aanmerking komen.  
 
Een veelbelovende alinea uit het verkiezingsprogramma van Lijst Dedecker naar aanleiding van de 
Vlaamse Verkiezingen van 7 juni 2009. Remember de slogans. ‘Anders dan de anderen.’ ‘Wij doen 
geen loze beloften.’ ‘Wij doen wat we zeggen.’ Het legde de partij van Jean-Marie Dedecker geen 
windeieren. Hoewel de eenmanspartij - ja dat is de partij nog steeds - de hoge verwachtingen niet 
inloste, en dus geen leidende rol speelt in het Vlaams beleid de komende jaren, is duidelijk dat van de 
slogans niet veel in huis is gekomen en zal komen in de nabije toekomst. Bewijs daarvan ligt in de 
tegenstrijdige politieke activiteiten van Lijst Dedecker waarmee de partij haar eigen partijprogramma 
en beginselen onderuithaalt.  
 
Die ene alinea mag Jean-Marie Dedecker alvast schrappen uit zijn partijprogramma, aangezien de 
partij zelf één van de weinige motorcrossterreinen van Vlaanderen heeft doen sluiten. Lijst Dedecker 
was immers de politieke motor achter het actiecomité Leefbaar Waterloos, opgericht door die ene 
buurtbewoner die gekant is tegen het motorcrossterrein. Warm en koud blazen tegelijk, het zou wel 
eens de hobby kunnen zijn van Jean-Marie Dedecker, die dezelfde tegensprekende dubbelzinnigheid 
toepast in zijn visie op een onafhankelijk Vlaanderen. Maar dat geheel terzijde. 
 
Tijdens de provincieraadzitting van 17 december 2008 stemden de meerderheid en de oppositie voor 
de bestemmingswijziging van het crossparcours (natuurgebied wordt recreatiegebied).  Alleen de 
LDD-vertegenwoordiging stemde tegen. Bovendien werd toen door de LDD-raadsleden beweerd dat 
de VZW MC Maasland, de inrichtende macht van het circuit, zich van “maffiapraktijken” bediende om 
het crossgebeuren in stand te kunnen houden. Naar het grote voorbeeld van de partijvoorzitter 
gebeurde dit uiteraard ononderbouwd, zonder bewijs van ook maar iets. Ondertussen een van de 
handelsmerken van de partij. 
 
Alle argumenten waren de voorbije jaren goed om MC Maasland in een slecht daglicht te stellen. Van 
medisch afval onder het crosscircuit tot het verkondigen dat de motorcross kankerverwekkend zou 
zijn. Niets was voor de tegenstanders van de cross genoeg. Ook valse handtekeningen, en zelfs 



handtekeningen van dode personen (!), werden voor verschillende petities tegen de cross 
opgetrommeld. Maar nooit hebben de tegenstanders de moeite gedaan om samen met MC Maasland 
aan tafel te zitten en te zoeken naar een volwaardige oplossing.  
 
Op 18 mei 2007 werd zelfs onverwacht een motorcrosswedstrijd te Waterloos afgelast door MC 
Maasland. Toch kwam de lokale politie langs op het motorcrossterrein van Waterloos. Actiecomité 
Leefbaar Waterloos had immers klacht ingediend wegens geluidshinder, hoewel er helemaal geen 
sprake was van motorcross die dag. Op die structurele manier heeft Leefbaar Waterloos geprobeerd 
het motorcrossterrein van Neeroeteren kapot te maken. En dat lijkt ze nog gelukt te zijn ook. Mét de 
steun van LDD en Jean-Marie Dedecker. 
 
Het is de partij van Jean-Marie Dedecker, de Lijst Dedecker, die actiecomité Leefbaar Waterloos 
onvoorwaardelijk steunde de voorbije jaren. Logisch ook. De bestuursleden van Leefbaar Waterloos, 3 
man en een paardenkop, zijn quasi allen lid van Lijst Dedecker. De 3 zitten zelfs in het provinciaal 
bestuur. Dat de partij mee heeft gewerkt aan de destructie van waardevol Vlaams erfgoed, is 
onbegrijpelijk. Zeker voor iemand als Jean-Marie Dedecker, die beweert dat hij een voorvechter van 
de Vlaamse sport en recreatie is. Het is duidelijk dat Jean-Marie Dedecker zich, tegen wil en dank 
hoogstwaarschijnlijk, voor de kar heeft laten spannen van een lokaal actiecomité. Of de Waterloos-
leden nog lid zullen blijven van LDD nu ze bereikten wat ze wilden bereiken, is nog maar de vraag. 
Het zou niet verwonderlijk zijn als LDD als pion diende voor het actiecomité in de strijd tegen de 
motorcross. In ieder geval: LDD mag trots zijn op zichzelf. 
 
Terwijl heel Vlaanderen wakker ligt van bezorgdheid omtrent het niet-integreren van moslima’s met 
hoofddoek, ligt de niet-integratie van niet-islamitische nieuwe inwoners van Neeroeteren aan de basis 
van de problemen rond motorcrosscircuit Waterloos. Hetzelfde komt voor met nieuwe inwoners in de 
regio rond de luchthaven van Zaventem. Als je weet dat er geluidshinder zal zijn, moet je er niet gaan 
wonen. En als iemand toch zo volhardt in de boosheid om daar te gaan wonen, dan is de 
overlegstructuur de beste manier. Daar kwam echter niets van in huis. 
 
 Het motorcrosscircuit kreeg enkel aanvallen te verwerken, terwijl de organisatie bereid was tot 
toegevingen en overleg. Dat gemengd met wat politiek buskruit à la Dedecker levert het resultaat van 
vandaag de dag op. Vlaanderen is één van haar motorcrosscircuits kwijt. Geen onbelangrijk 
motorcrosscircuit. Het circuit waar Stefan Everts zich tot wereldkampioen trainde. Een belangrijk stuk 
Vlaams sporterfgoed. Een trieste zaak. 
 
MC Maasland geeft de strijd echter niet op. Ze zoeken 10.000 handtekeningen binnen de 30 dagen 
waarmee ze vriendelijke vragen aan minister Joke Schauvliege om de beslissing in te trekken in 
afwachting van een definitieve uitspraak over het RUP door de Raad van State. Op die manier krijgt 
de motorcross een eerlijke kans. Ze krijgen daarbij mijn onvoorwaardelijke steun. 
 
Teken de petitie op www.reddemotorcross.be. 
 
En Jean-Marie, laat je niet zo voor de kar spannen. Dat ondermijnt de geloofwaardigheid van jezelf, je 
partijprogramma en je leden nog meer dan alle Dirk Vijnck-jes en privédetectives samen.  
 
ANDY PIETERS 
 
Wie? Voormalig provinciaal penningmeester van LDD Limburg, nu lid van N-VA 
Wat? Pieters vindt het ongehoord dat politici als Jean-Marie Dedecker warm en koud tegelijk blijven 
blazen en op die manier kiezers bedriegen en beliegen. 
Waarom? Actiecomité Leefbaar Waterloos spande Lijst Dedecker voor haar kar om het 
motorcrosscircuit van MC Maasland definitief te sluiten. 


