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SCHULDIG VERZUIM ROND HET CROSSDOSSIER NEEROETEREN
De definitieve beslissing omtrent het crossterrein in Waterloos is genomen, althans daar lijkt het
op. Met de weigering van het afleveren van een milieuvergunning door minister
Schauvliege (cd&v) lijkt het doek over het crossterrein gevallen.
Vooreerst wil sp.a stellen dat dit geen gemakkelijk dossier is. We zijn steeds standvastig
geweest in ons standpunt. We waren voor het behoud van het crossterrein weliswaar onder
zeer strikte voorwaarden. We hebben immers ook begrip voor de situatie van de buurt.
We waren/zijn er echter van overtuigd dat er een eerbaar compromis mogelijk was/is, waarbij
het behoud van het crossterrein kon/kan worden gegarandeerd en waarbij de overlast voor de
buurt tot een strikt minimum kon/kan worden beperkt.
De huidige cd&v-vld coalitie en meer bepaald de cd&v speelt de vermoorde onschuld. Ze
steken zich weg achter de “brede” rug van de minister en doen alsof ze er niets mee te maken
hebben. Vooral de burgemeester doet alsof zijn neus bloedt, daarmee zwemt hij rond de hete
brei en moet hij geen standpunt innemen. De sp.a weet wel beter.
We hebben voldoende ervaring en expertise om te weten hoe belangrijke besluitvorming voor
een gemeente tot stand komt. Er is met name geen enkele minister - geconfronteerd zijnde
met zo’n belangrijke beslissing - die niet voorafgaandelijk overleg pleegt met de
burgemeester. Anderzijds neemt een burgemeester, die zijn taak ernstig neemt in zo’n
belangrijk dossier, in de regel zelf contact met de bevoegde minister. Dit gebeurt al heel
zeker als beiden van dezelfde politieke signatuur zijn.
Ofwel is er overleg geweest tussen de burgemeester en de minister en dan is het standpunt van
het stadsbestuur duidelijk ( tegen de cross in Neeroeteren ). Ofwel is er geen contact geweest
en dan is het schuldig verzuim. Het is des temeer schuldig verzuim omdat er wel degelijk een
andere beslissing mogelijk was. De minister had kunnen wachten op de uitspraak van de Raad
van State. Die moet zich immers nog uitspreken over de wijziging van het gewestplan zoals
goedgekeurd door de provincieraad maar waartegen de buurt een procedure is begonnen bij de
Raad van State. De meerderheid en al zeker de cd&v moet nu niet doen alsof hun neus bloedt.
Sp.a Maaseik.

