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De Raad van State vernietigt het gewestplan
dat het dorp Doel in havengebied verandert.
Echte gevolgen heeft het arrest (nog) niet.

(V.l.n.r.) Jan Jambon (N-VA, naast Ben Weyts) en Patrick Dewael (Open VLD) haalden stevig uit, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR)

BRUSSEL Doel krijgt op het
(oude) gewestplan opnieuw de
bestemming van ‘woongebied’.
De Raad van State heeft de gewestplanwijziging uit 2000 vernietigd waarbij Doel tot ‘zeehavengebied’ werd omgevormd.
Volgens het arrest zijn bij de opmaak van het gewestplan de Europese milieurichtlijnen geschonden, met name bij het
vastleggen van de grens tussen
de Linkeroeverhaven en het
landbouw- en woongebied ten
noorden daarvan.
Maar concrete gevolgen zijn er
niet, aldus de Vlaamse minister
van Ruimtelijke Ordening, Philippe Muyters (N-VA). Volgens
het kabinet-Muyters is drie jaar
geleden er bij de opmaak van
een nieuw GRUP (gewestelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan)
voor het Antwerpse havengebied ‘rekening gehouden met
vroegere bezwaren van de Raad
van State’. En blijft dat nieuwe
GRUP dus ook na dit arrest onverminderd geldig.

suste de gemoederen. © Benoit Doppagne/belga

Jan Creve van de actiegroep
Doel 2020 twijfelt aan die uitleg.
Hij vraagt zich af of de Vlaamse
regering bij de opmaak van het
nieuwe GRUP wel rekening
heeft gehouden met die bezwaren. ‘De nieuwe ruimtelijke ordening van het gebied is gebaseerd op de gewestplanwijziging die nu vernietigd is.’

‘Vernietiging
gewestplan
blijft zonder
gevolgen’
PHILIPPE MUYTERS,

Vlaams minister van Ruimtelijke
Ordening (N-VA)

Creve toont zich tevreden met
de uitspraak door de Raad van
State. ‘De vernietiging van het
gewestplan is de illustratie van
de onvoorstelbare lichtzinnig-

heid en onzorgvuldigheid waarmee in dit dossier is te werk gegaan. Het maakt ook duidelijk
hoe de Vlaamse overheid de
voorbije jaren een loopje heeft
genomen met de democratische
spelregels.’
Hij hoopt dat de Vlaamse ministers ‘eens de moeite doen om
met de bewoners van Doel te komen praten, want dat hebben ze
de afgelopen vijftien jaar nog
niet gedaan. Als de Vlaamse regering dat niet doet, en deze uitspraak naast zich neerlegt, dan
zit er niets anders op dan opnieuw naar de Raad van State te
stappen om dit GRUP te laten
vernietigen’.
Volgens Creve heeft het arrest
wel degelijk juridische gevolgen. Alle acties die sinds 2000
ondernomen zijn in Doel, zoals
het slopen van huizen, zouden
hierdoor illegaal zijn verklaard.
Advocaat Igor Rogiers van Doel
2020 is voorzichtiger in zijn
analyse. ‘We gaan de implicaties
onderzoeken, maar ik denk dat
wat twaalf jaar lang in Doel gebeurde, onwettig is.’ Volgens Rogiers gaat het in ieder geval om
een ‘morele overwinning’ voor
de inwoners van het dorp. (jir, ig)

‘POLITIEKE DRAMATURGIE’ OVER EUROPA

PS irriteert Open VLD en CD&V
BART BRINCKMAN
BRUSSEL ‘Zes partijen,

BART CARON, Vlaams
parlementslid voor Groen,
heeft de gevolgen berekend
als bij de lokale
verkiezingen van 2006 al
het systeem-Imperiali voor
de zetelverdeling zou zijn
gebruikt, zoals in oktober
2012 voor het eerst het
geval zal zijn.
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Morele overwinning voor inwoners Doel

VA N O N Z E R E DACT E U R

‘We zouden 73
gemeenteraadsleden minder
geteld hebben’

DE STANDAARD
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RUIMTELIJKE ORDENING

‘Un ministre ferme sa gueule ou
démissionne.’ CD&V en Open VLD
vonden de kritiek van een PS-minister
op het plan van Europees voorzitter
Herman Van Rompuy misplaatst.
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zeven
meningen, nul beleid. Het lijkt de
Vlaamse regering wel.’ Groen-kamerlid Stefaan Van Hecke kwam
tijdens het vragenuurtje gevat uit
de hoek. Het interview van Paul
Magnette in De Standaard over
het werkstuk van Herman Van
Rompuy legde opnieuw de diepe
verdeeldheid in de federale regering over Europa bloot. De PS wil
dat Europa meer aandacht be-

steedt aan relance, Open VLD
vindt dat eerst alle rekeningen op
orde moeten zijn. Het officiële regeringsstandpunt, vertolkt door
minister van Buitenlandse Zaken
Didier Reynders (MR), vatte de
tegenstelling mooi samen: meer
fiscaal-economische integratie
en een gezamenlijke aanpak van
de schulden. ‘Het is een beetje zoals de discussie over de kip en het
ei, maar op het einde moeten beide er zijn’, sprak hij.
Zowel oppositie als een deel van

de meerderheid schoot voordien
met scherp op de kritiek van minister van Overheidsbedrijven
Magnette op de plannen van de
voorzitter van de Europese Raad
om de eurocrisis te bezweren.
Magnette uitte zijn commentaar
voor rekening van de PS, hij sprak
niet als minister. Het drukte de
ergernis nauwelijks. Magnette
volhardde immers in de boosheid. Ook in januari trok hij fel
van leer tegen de manier waarop
Europa de lidstaten op begrotingsvlak in de pas laat lopen.
CD&V-kamerlid Kristof Waterschoot hield zich een beetje in.
Hij juichte het plan toe, de uitspraken van Magnette bestempelde hij als een ‘vergissing’.
‘Mensen hebben het recht om
zich te vergissen’. Open VLD-fractieleider Patrick Dewael verkoos
een hogere versnelling. ‘Un ministre ferme sa gueule ou démissionne’, parafraseerde hij een Frans
politicus. ‘Een minister sluit zich

aan bij de consensus of hij neemt
ontslag.’ Hij waarschuwde voor
cherry picking. Een pleidooi voor
solidariteit om het schuldenprobleem op te lossen kan alleen gepaard gaan met diepgaande hervormingen. En hij besloot: ‘Ik ken
eigenlijk geen enkele minister die
nu eens in naam van de regering
spreekt en dan weer in naam van
de partij. Als Di Rupo bij alle ministers persoonlijke standpunten
toelaat, dan heeft hij morgen
geen regering meer.’
Reynders suste de gemoederen.
Het plan van Van Rompuy was
niet te nemen of te laten. De voorzitter van de Raad vroeg om een
oriëntatie en een procedure om
voort te werken. Hij herhaalde
dat de Belgische regering meer
Europese integratie voorstaat.
Maar de minister van Buitenlandse Zaken beaamde dat de ene
zienswijze eerder pleit voor de integratie van het begrotingsbeleid,
de andere vertrekt dan weer van

de noodzaak dat landen meer solidariteit aan de dag leggen. Beide
waren noodzakelijk, al bleef de
vraag wat er eerst moest komen.
N-VA-fractieleider en lid van de
oppositie Jan Jambon sprak over
een ‘kakofonie’. Hij had niet helemaal ongelijk. Dezelfde ochtend
noemde Europees commissaris
Karel De Gucht (Open VLD) Mag-

‘Een minister
houdt zijn mond
of neemt ontslag’
nette een ‘marxistisch politicoloog’ en ‘de jongverkenner van de
PS’. Zelfs europarlementslid
Kathleen Van Brempt oordeelde
dat de PS’er ‘een beetje te ver was
doorgeschoten’. Open VLD-vicepremier Vincent Van Quicken-

borne toonde zich een groot verdediger van Van Rompuy.
In de wandelgangen klonk heel
wat ergernis over Magnettes gedrag. Er vielen woorden als ‘not
done’ en ‘niet voor herhaling vatbaar’. Het zag er evenwel niet
naar uit dat de PS, die zich sedert
de overwinning van François Hollande bij de Franse presidentsverkiezingen gesterkt voelt in haar
analyse van een veel te rechts Europa dat zich te veel bemoeit met
de staatshuishouding van de landen, haar gedrag zal beteren.
Magnette noemde het ‘politieke
dramaturgie’. ‘Ik hoor Open VLDministers de automatische indexering van de lonen betwisten.
Ik veronderstel dat meneer Dewael dan ook hun ontslag zal vragen. Ofwel heeft iedereen het
recht een standpunt te vertolken,
ofwel moet iedereen zwijgen.’ Volgens de PS-minister bleef de sfeer
in de regering overigens ‘uitstekend’.

Patrick Janssens zet kabinetschef Di Rupo op twee
ANTWERPEN ‘Alea iacta est.’
Op haar veertigste verjaardag, gezeten op het Zuiderterras, stuurde ze de verlossende sms naar een
toen nog bedlegerige burgemeester. Yasmine Kherbache aanvaardde de tweede plaats op de
SP.A-CD&V-lijst in Antwerpen.
Voorlopig blijft ze aan de slag als
kabinetschef van Elio Di Rupo.
Maar haar profiel oogt geknipt

om schepen te worden.
Kherbache (van Algerijns-Belgische afkomst) doet bij weinig
mensen een belletje rinkelen. Patrick Janssens vond het prima dat
ze als kabinetschef nooit in de
openbaarheid kwam. Tien jaar
geleden haalde Frank Vandenbroucke haar naar Brussel om
zijn kabinet te versterken. Als advocaat sociaal recht bereidde ze

Vanaf nu valt passie samen met rede.
Kom onze aanbiedingen ontdekken in uw Porsche Centre.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN ANTWERPEN

Yasmine Kherbache, kabinetschef bij premier Elio Di Rupo,
aanvaardde de tweede plaats op de Antwerpse stadslijst.
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het statuut voor de kunstenaar
voor. Nadien volgde ze hem naar
de Vlaamse regering. In 2009
werd ze kabinetschef bij Vandenbrouckes opvolger, vice-ministerpresident Ingrid Lieten. Vorig
jaar moest de SP.A haar afstaan
aan Di Rupo.
Janssens roemde haar voor de
manier waarop ze in Brussel de
Antwerpse dossiers behartigde.
Hij prees haar capaciteit om in
moeilijke omstandigheden de
rust te bewaren en ‘constructief
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over de partijgrenzen naar een
compromis’ te zoeken. Op de mogelijkheid dat uitdager Bart De
Wever haar hard zal aanpakken
wegens haar werkgever, antwoordde hij: ‘Bij de ploegopstelling houd ik nooit rekening met
de strategie van de tegenstander.’
De kandidaat woont op het De Coninckplein, een plek die het ondanks zware investeringen nog
steeds moeilijk heeft. Antwerpen
Noord ligt op een steenworp.
Kherbache ontkent de problemen

niet. ‘Maar we moeten leren om
meer positieve accenten te leggen. In deze buurt is enorm geïnvesteerd. De verkrotting en de
overlast worden aangepakt. Elk
positief verhaal kan uiteindelijk
een domino-effect teweegbrengen. Elke zaterdag spelen hier
heel wat kinderen. In de politiek
heb je de keuze. Ofwel ga je voor
een conflictmodel, ofwel pleit je
voor samenhorigheid. Tussen
jong en oud, maar ook tussen de
verschillende culturen.’ (bbr)

‘Ik kies niet
voor een
conflictmodel’
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