
 

Plant ook eens een woonwijk in je tuin 
 
 
Beste buurtbewoner, 
 
Misschien bent u al op de hoogte van de plannen voor het perceel thv. 
Laaglandlei 5 of misschien klinkt u dit nog nieuw. Er zijn bouwplannen klaar voor 
een huizencomplex van 15 eengezinswoningen thv. van dit binnengebied van +/- 
4000m2 in het begin van de straat.  
 
Het is betreurenswaardig te moeten vaststellen dat de laatste stukjes open ruimte 
in de wijk Donk moet wijken voor omvangrijke bouwprojecten op de nog schaarse 
kavels. Terecht maken heel wat buurtbewoners zich zorgen gezien het plan voor 
het bouwen van een gesloten woonerf binnen een bestaande wijk een enorme 
impact zal veroorzaken.  
 
We vragen ons af waarom en hoe onze gemeente zulk een uitgebreid 
woonproject wil gerealiseerd zien. Onze wijk Donk heeft nu reeds zwaar te lijden 
onder toenemende verstedelijking en een drukke verkeersas in de Villerslei met 
toenemend verkeer in de straat, terwijl één van de voornaamste woonkwaliteiten 
binnen de wijk toch nog rust en stilte zijn. Dit zouden we graag willen behouden. 
Heel wat bewoners zijn destijds hier komen wonen omdat ze de rust in de buurt 
belangrijk vonden en opprijs stellen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat buurtbewoners en het buurtcomité de laatste 
jaren het been stijf houden tegen de ongebreidelde opmars van dit soort 
bouwprojecten binnen Schoten.  
 
Ondertussen hebben de omwonenden al twee bijeenkomsten gehouden om een 
standpunt in te nemen en onze stem te laten horen. We willen met dit schrijven de 
buurt inlichten van dit project. We willen ons ook juist laten informeren en daarom 
willen wij een vergadering met de gemeente plannen. We beslisten juridische 
bijstand in te roepen teneinde ons te laten adviseren over de mogelijke strikt 
juridische bezwaren, deze te laten opnemen in een collectief bezwaarschrift om 
zo het verdedigen van onze belangen te maximaliseren. We laten ons ook nog 
even adviseren over het meest strategische ogenblik tot inplannen van het 
overleg/infomoment met de gemeente. 
 
Graag vragen we jullie steun en solidariteit adhv. het ophangen van een 
raamaffiche. Los hiervan is alle financiële steun welkom. De affiches zullen 
binnenkort rondgebracht worden. We zijn ook van plan om met een inzamelactie 
en petitie van deur tot deur te gaan.  
 
De kostprijs voor de juridische hulp in deze fase bedraagt 2200 euro. Uw 
sympathiserende bijdrage kan ook gestort worden op een speciaal hiervoor 
geopende  rek. nummer  op naam van  Els Vervoort  979-7845837-94.    (Argenta-bank)                                                      



Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht via email: projectlaaglandlei@telenet.be of via de wijkvereniging. 
Wij kunnen u zo op de hoogte brengen van de verdere evolutie. 

Op deze manier hopen we een duidelijk signaal naar de gemeente te kunnen 
geven. 
 
Alvast hartelijk dank! 
 
 
Patrick Van de Walle        Wim De Crom           
Laaglandlei 39        Laaglandlei 31 
 
 
 
 


