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Maanden is er onderhandeld tussen de be-
voegde staatssecretaris van N-VA en de stad 
Antwerpen over de ‘meest ideale’  - en dus 
voor hen electoraal ‘minst schadelijke’ - loca-
tie voor een gesloten instelling. En toen viel 
de keuze op Zandvliet. Zonder enig overleg. 
Meer minachting voor de Polder kan het 
Antwerpse stadsbestuur moeilijk betonen.
De uiteindelijke keuze voor een locatie aan 
de Hollandseweg is bovendien de verlooche-
ning van de Structuurschets die in samen-
spraak met de bewoners is opgesteld. Een 
verloochening ook van het bestuursakkoord 
in de Polder, en het met één pennentrek 
wegvegen van alle mogelijke nuttige be-
stemmingen voor dit terrein nabij de A12 
(recyclagepark, een bewaakte vrachtwagen-
parking, een wegrestaurant met renovatie 
van de Weeltjenshoeve…). Open en con-
structief overleg had zeker tot betere oplos-
singen geleid. 
Al op 18 november 2016 verkondigde Bur-
gemeester De Wever trots aan zijn N-VA- 

leden in Hoboken dat in Antwerpen 
een gesloten instelling zal worden ge-
bouwd. Maar ons maak je niet wijs dat 
niemand zich in Hoboken afvroeg waar 
die instelling dan wel zou komen. Erger 
nog, het inplantingsplan (zie foto), dat 
sp.a na veel aandringen in handen kreeg, 
dateert al van 5 december 2016! Hier is 
met een dubbele agenda gewerkt. Dat is 
doodjammer, want de Polder verdient 
transparante communicatie. Een hand-
vol banen en het openstellen van de oprit 
richting Antwerpen volstaan niet als com-
pensatie. Dit dossier is gewoon heel slecht 
onderhandeld. Wat N-VA de komende 
maanden ook zal beweren. Maar de Pol-
derbewoners trappen daar niet langer 
meer in. Een ding staat vast: we weten nu 
hoe het stadsbestuur met N-VA naar onze 
Polderdorpen kijkt. De Polder wordt op-
nieuw stiefmoederlijke behandeld door  
’t Schoon Verdiep. Net nu we daar einde-
lijk van verlost waren…

FEITEN & 
DATA

‘EN TOEN VIEL DE KEUZE OP ZANDVLIET. 
ZONDER ENIG OVERLEG. MEER MINACHTING 
VOOR DE POLDER KAN HET ANTWERPSE 
STADSBESTUUR MOEILIJK BETONEN.’

STAD BESLIST OVER 
HOOFD VAN DE POLDER
NET ALS ALLE POLDERBEWONERS VERNAM SP.A VIA 
DE MEDIA DAT ER EEN GESLOTEN INSTELLING VOOR 
CRIMINELE MENSEN ZONDER PAPIEREN IN ZANDVLIET 
WORDT GEBOUWD. ZONDER DAT DE BEVOLKING VAN 
IETS WEET, ZONDER INSPRAAK OF OVERLEG. ONGEZIEN!

VRAGEN BIJ
LOCATIE 
GESLOTEN 
INSTELLING

LOCATIE
Vlakbij de Nederlandse grens, ver weg 

van een luchthaven? En wat met de  

Polderplannen voor deze locatie?  

Ook hier SEVESO-risicogebied!

COMMUNICATIE 
Totaal gebrek aan communicatie met 

bewoners en Nederlandse buren. Zuiver 

amateurisme. 

VEILIGHEID EN MOBILITEIT 

Wat met ontsnappingspogingen? En extra 

verkeer?

COMPENSATIES? 
Slecht onderhandeld en dus amper echte 

compensaties voor de Polder.

ZONDAG 

14 MEI - 16.50 U. 
Burgemeester De 

Wever en staatsse-
cretaris Francken:  

‘Gesloten instelling 
komt in Zandvliet’. 
N-VA Polder toe-

tert in de pers: 
’Wij zijn tegen.’ 

MAANDAG 

15 MEI - 18 U. 
Behalve het  

inplantingsplan 
weet de districts-
burgemeester niks 

te melden. 
MAANDAG 

22 MEI - 20 U. 
Op het districts-

college en de 
districtsraad krijgt 
sp.a geen info over 

het dossier. 
MAANDAG 

22 MEI – 21.49 U. 
Districtsburge-

meester mailt het 
districtscollege dat 

staatssecretaris 
Francken de vol-

gende ochtend (!) 
in Zandvliet de pers 

te woord staat. 
Zonder vermelding 
van plaats, tijdstip 

of genodigden. 
DINSDAG- 

OCHTEND 23 MEI 

Een persmoment 
met alleen N-VA’ers 

op Den Hoek. 
Helaas, zonder 

extra informatie. 
MAANDAG 

29 MEI – 19.30 U. 
Bewoners en raads-
lid Zander Vliegen 

(sp.a) vragen in 
de districtsraad 
naar concrete 

informatie. 
Vergeefs. De afwe-
zige  districtsburge-
meester heeft zijn 
kennis niet met het 
college gedeeld…  

VRIJDAG 9 JUNI  

Nog steeds géén 
nieuws bij het ter 

perse gaan.
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EEN VRAAG VOOR 
SP.A POLDER? 
EEN SUGGESTIE? 
WIL JE ACTIEF 
ZIJN BIJ SP.A? 

Contacteer dan onze 
voorzitter en eerste 
districtsschepen Marcel 
Bartholomeeussen 
(Marcel.Bartholomeeussen@
stad.Antwerpen.be). 
Onze andere mensen in 
het district zijn schepen 
Nathalie Aertssen 
(nathalie.aertssen@stad.
antwerpen.be) en OCMW- 
en districtsraadslid 
Zander Vliegen 
(zandervliegen@pandora.be)

GESLOTEN INSTELLING IN ZANDVLIET


