
Bijn.a duizend handtekening 
tegen verkaveling Hoekakker 
EKEREN 
Nadat districtsraad van het masterplan Hoekakker in Eke
ren-Donk gunstig adviseerde, lijkt het of stil is geworden 
rond het protest van het Buurtcomté Hoekakker. Niets is 
minder waar. "We werken nu vooral achter de schermen", 
zegt woordvoerder André Didden. "Onze petitie die nog 
steeds loopt, gaat naar de duizend handtekeningen." 

Hoekakker in de wijk Donk is nuari, waarbij een meerder
een onbebouwd en groen ge- heid het masterplan 
bied van 18 hectaren. Het be- Hoekakker gunstig adviseer
staat grotendeels uit weilan- de, steeg de petitie tegen dat 
den en akkers. Vooruitzicht en plan in één keer met 50 hand
de Ideale Woning zijn eige- tekeningen. Het buurtcomité 
naar van het gebied. Na de be- kan zich niet vinden in het 
wuste districtsraad van 30 ja- nieuwe voorstel. De 600 wo-

EKEREN 

Kandidaten voor 
zomerbar gezocht 
De stad Antwerpen en het dis
trict Ekeren zoeken kandida
ten om een zomerbar uit te ba
ten in het poortgebouw van 
kasteel Veltwijck in Ekeren. 
De bar komt op de gelijkvloer
se verdieping van de zijvleugel 
van het poortgebouw, zo'n 44 
vierkante meter groot. Daar
naast zijn er een inkomhal, toi
let en een ruimte die als keu
ken dienst kan doen. De terras
zone biedt een mooi uitzicht 
op het park. De concessiehou
der kan de zomerbar exploite
ren van 1 juli tot 25 september. 
Bij een positieve evaluatie kan 
dat verlengd worden voor de 
zomermaanden in 2018. (jas) 

ANDRÉ DIODEN 
WOORDVOERDER 

"Na de Donkenaren 
komt er steun van 
landbouwers en 
gelijkgestemden uit de 
regio. Hoekakker wordt 
een symbool tegen de 
verkavelwoede" 

ningen die oorspronkelijk wa
ren voorzien, werden geredu
ceerd tot 360 in .een eerste fa
se en, na onderzoek naar 
draagbaarheid en haalbaar
heid, bijkomende 90 woningen 
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in een tweede fase. De bouw
hoogte wordt beperkt tot 
maximum vier verdiepingen 
voor meergezinswoningen en 
voorzieningen en maximum 
drie verdiepingen voor eenge
zinswoningen. Er komt een 
ondergronds parking voor de 
nieuwe bewoners en bezoe
kers van de voorzieningen. 

Uitdoven 

Wie dacht dat het protest 
stilaan zou uitdoven, heeft het 
mis. "Het draagvlak wordt I{l"o
ter", zegt de woordvoerder. 
"Na de Donkenaren komt er 
steun van landbouwers en ge
lijkgestemden uit heel de re
gio. Hoekakker wordt een 
symbool tegen de verkavel-

woede." 
N a het advies van de dis

trictsraad is het in april eerst 
aan het college in Antwerpen 
en daarna aan de gemeente
raad om het voorontwerp van 
het masterplan goed te keu
ren. 

Betonstop 

''Wij vrezen dat gemeenten 
nog net voor de aangekondigde 
betonstop van de Vlaamse re
gering, vlug een en ander wil
len regelen, zo ook voor Hoek
akker. Wij willen dat ten alle 
prijzen vermijden", zegt Did
den. Het Buurtcomité wil alle 
middelen uitputten om Hoek
akker te vrijwaren van bebou
wing. (jas) 
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