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ANTWOORD

op vraag nr. 185 van 20 december 2005
van JOKE SCHAUVLIEGE

1. De onteigeningen in de Callemansputtestraat, de Assenedestraat en de Callemansputtewegel
worden momenteel nog besproken in de overleggroep ‘Bedrijven-terreinen Rieme-Noord’. Daarin
zijn vertegenwoordigd: de provincie Oost-Vlaanderen, AWV, AWZ, AROHM, de stad Gent, de
gemeente Evergem, de gemeente Zelzate, het Havenbedrijf Gent, de NMBS en de Sociaal
Bemiddelaar. De planning voor de onteigeningszones van het Havenbedrijf Gent, de gemeente
Evergem en het Sub-Regionaal Netwerk, ligt nog niet vast, maar zal in de overleggroep worden
bepaald.
2. Bovenvermelde drie straten zijn opgenomen in het ‘Begeleidingsplan voor de inwoners van de
Gentse Kanaalzone’, goedgekeurd op 11 juni 2004 door de Vlaamse Regering. Dit betekent o.a.
dat de bewoners beroep zullen kunnen doen op PROVAG, de Projectvereniging voor Aanvullend
Grondbeleid in de Gentse Kanaalzone. Dit heeft tot doel dat het Vlaamse Gewest de nodige
middelen vrijmaakt om in het kader van het sociaal begeleidingsplan vroegtijdig onroerende
goederen te kunnen verwerven in het havengebied. PROVAG beoogt in het bijzonder een
voortijdige sociale verwerving, m.n. de verwerving van onroerende goederen die door de uitbouw
van de haveninfrastructuur, in het bijzonder de haveninterne basisinfrastructuur alsook de
uitrustingsinfrastructuur, onleefbaar dreigen te worden. Dit geeft eigenaars en bewoners de kans
om op vrijwillige basis uit het havengebied te kunnen vertrekken.
3. Voor kosten verbonden aan de sociale begeleiding ten behoeve van investeringswerken in de
Vlaamse zeehavengebieden wordt voor het sociaal begeleidingsplan een jaarlijks krediet van
50.000 euro voorzien op de basisallocatie 364 F 3431 van de begroting van het Vlaams
Infrastructuurfonds.
Voor kosten voor onteigeningen Rieme-Noord voor het bedrijventerrein en slibverwerking, zal
vermoedelijk in 2007 naar alle waarschijnlijkheid een krediet worden geprogrammeerd van
4.000.000 euro op het Vlaams Infrastructuurfonds, basisallocatie 364 F 7110 “kosten verbonden
aan de onteigeningen in het kader van het sociaal beleid in de zeehavengebieden”.
De budgettering is vanzelfsprekend afhankelijk van de planning van de onteigeningen en kan
worden aangepast aan de effectieve behoeften. Uiteraard is het toekennen van kredieten
afhankelijk van het besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van de begrotingscontrole
en –opmaak, en kunnen kredieten pas worden aangewend nadat ze in het uitgavendecreet ook
werden toegekend.
4. In dit stadium zijn enkel de gemeentelijke overheden vertegenwoordigd in de overleggroep
‘Bedrijventerreinen Rieme-Noord’. Wanneer de onteigeningsplannen en inrichtingsplannen
voldoende concreet zijn, zullen ook vertegenwoordigers van bewonersgroepen op de
vergaderingen worden uitgenodigd, naar analogie met het Team Zandeken. Ook een
informatievergadering, waarop alle eigenaars van de te onteigenen percelen zullen worden
uitgenodigd, zal in een volgend stadium worden georganiseerd. De bewoners kunnen met hun
vragen steeds terecht bij de sociaal bemiddelaar die, zodra er meer informatie is, hierover een
nieuwsbrief zal verspreiden.

