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De bewoners van de dorpskom in Oosthoven zijn niet tevreden met de bouwaanvraag die De Ark heeft ingediend bij de gemeente
Oud-Turnhout. De sociale woonmaatschappij wil er veertien woongelegenheden, twee commerciële ruimtes en een ondergrondse
parking bouwen. Intussen ondertekenden al honderd mensen uit het centrum het bezwaarschrift.

"Op de infovergadering van 25 januari zijn we geschrokken van de omvang van dit project", zegt Patrick Segers, woordvoerder van de
buurtbewoners. "Het lijkt ons duidelijk dat er bijkomende verkeersdrukte zal ontstaan, waar de zwakke weggebruikers uit Oosthoven
dagelijks mee geconfronteerd zullen worden", legt Patrick Segers uit. "De situatie in de Polderstraat is nu al heel gevaarlijk. Door
de aanwezigheid van een basisschool en een voetbalvereniging passeren daar dagelijks veel jonge fietsers. Als de uitgang van de
ondergrondse parking daar bijkomt, wordt het daar nog erger", vervolgt Segers.

Volgens Patrick Segers is maar liefst 95 procent van de buurt tegen de bouwplannen. "Deze buurt heeft open ruimte nodig. Ik begrijp
dat er betaalbare woningen komen, maar de omvang hoort niet bij het dorpsbeeld dat we voor ogen hebben."

Schepen van Ruimtelijke Ordening Leo Van Miert (sp.a) kent het dossier als zijn broekzak. "Ik heb begrip voor de bezorgdheid van de
buurtbewoners, maar dit project komt volledig tegemoet aan de verplichtingen die het gemeentebestuur heeft opgelegd. We moeten
zorgen voor betaalbare woningen en tegenwoordig wil men vooral in de hoogte bouwen", legt hij haarfijn uit.

Oplossingen zoeken

"Bovendien is dit project niet nieuw, maar nu pas is er protest. De meerderheid in de gemeenteraad staat volgens mij achter de
plannen. We beseffen dat de verkeerssituatie in de Polderstraat een kritisch punt is en willen zo snel mogelijk oplossingen zoeken",
besluit Van Miert. (BVDH)
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