
 

Standpunt N-VA naar aanleiding van het voorliggende voorstel aangaande de 

problematiek Drevensveld. 

Momenteel worden de beleidskeuzes waar men zou kunnen voor kiezen voor het 

Drevensveld ingegeven vanuit plat populisme van SPa met hun voorstel voor een 

parkgebied. Wat hier vandaag gebeurt, is een aanfluiting (van? tegen?) de 

democratie. (om het met de woorden van collega Van Schelfergem* te zeggen). 

Als N-VA willen we liever op een toekomstgerichte wijze het probleem benaderen. 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dateert van 1997. Bij dit plan werd er 

vooruitgekeken tot 2050 m.b.t. de woonnoden die er op ons afkomen n.a.v bv 

vergrijzing, mogelijkheid voor jonge mensen om te kunnen blijven wonen in eigen 

streek en dit nog liefst aan haalbare prijzen. 

Wanneer men een gedeelte wat voorzien is in het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen als woongebied verandert naar parkgebied, zou je eigenlijk in eenzelfde 

pennentrek een ander gebied moeten voorzien als mogelijk woongebied. 

Zomaar een parkgebied afkondigen, zoals SPa nu doet is dus eigenlijk een nogal 

lichtzinnig voorstel… waarom? 

Omdat: 

1° Een gebied wat reeds geruime tijd als woongebied bekend is nu zomaar 

veranderen naar een parkgebied kan leiden tot planschade gevraagd voor die 

eigenaars die dachten er een perceel bouwgrond te hebben. 

2° Een park aanleggen in een gemeente op +/-300 m van een ander park, lijkt ons 

ook teveel van het goede. Over de kost om een park aan te leggen of de jaarlijkse 

onderhoudskost van dit park vind ik nergens een woord terug in dit populistische 

voorstel van SPa. 



 

3° Dat er vandaag geen draagvlak is om dit gebied te ontginnen als woongebied is 

duidelijk via de actiegroep.  

Of er nood is aan bijkomende sociale woningen, serviceflats, ... blijft een open 

vraag, maar de moeite waard om in een gemeenteraadscommissie samen met de 

gemeentelijke administratie, het studiebureau, Solva en zelfs de Gecoro deze 

problematiek grondig te bespreken. Dit is een dossier dat meer overleg vraagt. 



N-VA visie versus Spa  

Wanneer wij onze uitgangspunten toetsen aan “Drevensveld “ voldoet het 

vooropgestelde voorstel niet aan onze visie. 

Geen dure verkavelingprojecten – en respect voor het eigendomsrecht: dat is de 

visie die wij op dit ogenblik altijd hebben verdedigd. 

Anderzijds hebben wij als partij oog voor maatschappelijke evoluties in onze 

gemeente.  

Het binnengebied van Drevensveld is voorzien als “woongebied”.  Zonder het 

eigendomsrecht  te miskennen van de omwonenden, wensen wij in het kader van 

mogelijks maatschappelijke evoluties de optie voor een minimale ontwikkeling te 

behouden.  

N-VA wil op die manier dan ook een langere termijnvisie voor het gebied behouden. 

Het wijzigen van bestemmingen “om populistische redenen” voldoet niet aan een 

“stabiele visie”, en “hypothekeert” maatschappelijke evoluties waar N-VA 

voorstaat. 
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