
Beste  sympathisanten van Lenora, 
 
Het openbaar onderzoek RUP Hoekaker  bevindt zich in de laatste rechte lijn. 
Uiterlijk op vrijdag 22 december moeten alle bezwaarschriften bij Gecoro zijn aangekomen. 
Bij deze een kleine duw in de rug om samen met ons het indienen van een bezwaarschrift in overweging te nemen. 
 
Wat maakt dat u mee bezwaar zou indienen? 
Op onze infoavond hebben enkele juristen het  belang en de essentie van bewaarschriften toegelicht.  Enkele 
geluidsopnamen op http://hoekakker.be/infoavond.html  getuigen hiervan. 
In ons bezwaarschrift stellen we aan de kaak dat essentiële en actuele informatie ontbreekt - over de reële 
woonbehoefte en over de impact op de mobiliteit  -  om de burgers toe te laten zich met de nodige  kennis over het RUP 
uit spreken.  Bovendien wordt een loopje genomen met de bepalingen rond het “afbouwen” van de bestaande wijken, 
zowel wat betreft de omvang van het project als het type woningen ( namelijk regiovreemde gestapelde woningen  tot 
mogelijk 5 bouwlagen). 

Met een waarschijnlijk toegestane hoogte van 5 bouwlagen op de Hoekakker ontstaat een precedent voor toekomstige 
bouwprojecten in de ruimere omgeving (zeg maar de Antwerpse buitendistricten). Om deze reden staat de 
leefbaarheid van Noord-Antwerpen op het spel en zijn ook de  
niet-Donkenaren hierbij betrokken.   

Een korte toelichting van meester Vande Casteele over het belang van een dergelijk precedent vindt u eveneens op  
http://hoekakker.be/infoavond.html .  
Alleen al om deze reden overstijgt de toekomst van Hoekakker de lokale belangen. 
Bovendien komen in het dossier vele thema’s samen die ook op andere politiek niveau’s de gemoederen beroeren: 
betonstop, herbestemming van opgegeven landbouwgebied, mogelijke belangenvermenging tussen  plaatselijke 
besturen en  projectontwikkelaars,  het dubieuze principe van de paaitaksen (de uitgaven door de bouwmaatschappijen 
om de stad ter wille te zijn ten einde de noodzakelijke vergunning te verkrijgen ). Indien deze thema’s u eveneens aan 
het hart liggen, kan dit ook reden zijn om bezwaar aan te tekenen.   
Tot slot blijft het algehele landschap ten noorden van Antwerpen nog enigszins gehandhaafd indien de  weinig 
overgebleven weilanden en akkers gevrijwaard kunnen blijven van bebouwing.  
Het toekomstverbond is een goede zaak maar betekent onvermijdelijk ook oprukkende verstedelijking en 
betonnering.  Elk beetje natuur- of landbouwgebied  is als buffer toch meegenomen. (Kwestie van nog “opgelucht” te 
kunnen ademhalen.) 
 We hopen dan ook dat u zich mee aangesproken voelt om een bezwaarschrift  in te dienen.  
Hoe te werk gaan? 
U vindt ons bezwaarschrift via de link op de site en facebookpagina van Lenora. 
Wilt u het bezwaarschrift in zijn geheel overnemen,  dan staat de pdf-versie ter beschikking. Hier  moet u enkel  op de 
eerste pagina en de laatste pagina het nodige invullen èn …ondertekenen.  
Wilt u  in het bezwaarschrift uw persoonlijk engagement  uitspreken of op basis van eigen inzicht en informatie een 
bezwaar toevoegen, dan staat de bewerkbare word-versie ter beschikking. 
  

Vervolgens kan u uw bezwaarschrift verzenden:  
 via mail naar gecoro@stad.antwerpen.be (ondertekenen hoeft niet, digitaal verzenden is 

gelijkgesteld met uw handtekening) 
 per post naar: Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 
 per post aangetekend: (zelfde adres) 

Hou er rekening mee dat het ten laatste op 22 december moeten toekomen. 

 
Gecoro heeft dan 90 dagen de tijd om de bezwaarschriften op hun waarde te beoordelen en de resultaten bekend te 
maken. Velen van u steunden ons al door het invullen van onze elektronische petitie. 
We hopen ook in deze cruciale fase op een grote respons waarvoor bij voorbaat dank.  
 
Vriendelijke groeten 

  
Het Buurtcomité Hoekakker   (PS vragen of reacties zijn welkom op red-actie@hoekakker.be) 


