
 

Intendant wordt aangesteld  
  

          

 

             Citaat uit KW 26/02/2020 (volledig artikel hier)  

“Er is te weinig vertrouwen om het Ventilus-project zonder pardon verder te zetten.”  
Dat zegt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), die daarom eerstdaags een neutrale 
intendant zal aanstellen voor minstens  zes maanden. Ze heeft daarvoor de goedkeuring 
gekregen van de Vlaamse regering. 
"Deze neutrale figuur moet in eerste instantie in overleg gaan met alle betrokkenen en 
antwoorden zoeken op openstaande vragen”, aldus minister Demir. 
“Er zijn geen verdere stappen mogelijk zonder extra overleg om het vertrouwen te winnen. 
We mogen niet voorbijgaan aan de vaak terechte bekommernissen van omwonenden en 
lokale besturen. Alleen als er open met elkaar omgegaan wordt, mét wederzijds begrip, kan 
het vooropgestelde project stappen vooruit zetten” zegt de minister.  

 

 

Wat is een intendant?  
Op de website van de Vlaamse Overheid lezen we:   
Een bemiddelaar bij onenigheid of gevoelige dossiers. 

Soms is het dossier gevoelig of zijn de standpunten van de 
betrokkenen schijnbaar onverzoenbaar. In zo’n situatie 
kan een onafhankelijke bemiddelaar of intendant worden 
aangesteld die op basis van de standpunten en plannen 
van alle betrokkenen op zoek gaat naar een consensus. Bij 
grootschalige infrastructuurwerken kan er dan een 
intendant worden aangesteld.   De Antwerpse ring is 

wellicht het meest gekende voorbeeld waarbij een intendant werd ingeschakeld. Bij de 
aanleg van de overkapping van de ring in Antwerpen wordt de intendant een verbindende 
figuur genoemd die de samenwerking vergemakkelijkt tussen overheden, 
burgerbewegingen, experten, organisaties en individuele burgers over zowel de 
leefbaarheids- als mobiliteitsoplossingen voor de Antwerpse ringzone.  

 

  

 
Wij zijn bereid om op een constructieve manier samen te werken maar zonder onze eigen 
bezorgdheden te laten varen. 
De aanstelling van een neutrale intendant betekent voor ons vooral dat de 
informatiestroom en dialoog opnieuw op gang kan komen.  Ons burgerplatform is alvast 
bereid om op een constructieve manier verder te overleggen. Tegelijk blijven we ijveren 



voor de gezondheid en leefomgeving van alle betrokkenen. 
 

We willen dat de Vlaamse regering kiest voor 
toekomstgerichte technologieën die de laagste 
effecten op de omgeving hebben en niet voor 
oudere technieken. We zijn immers niet tegen 
groene energie, maar Vlaanderen moet 

consequent zijn en ook het transport ervan moet op een duurzame en maatschappelijke 
aanvaardbare manier gebeuren. 
We weten dat Ventilus de zwaarste hoogspanningsverbinding van België zou 
worden.  Momenteel is er een volledige wetteloosheid omtrent straling bij 
hoogspanningsleidingen. Er wordt tot op vandaag niets gemeten, laat staan dat dwingende 
regelgeving of handhaving bestaat. Natuurlijk zorgt dat voor een enorme bezorgdheid bij 
iedereen in de zoekzone.  
 
De spontane acties van buurtbewoners en het gebrek aan terugkoppeling daarop 
maakten dat de aanstelling van een intendant onafwendbaar werd. 
Het was oorverdovend stil in het dossier Ventilus de laatste maanden. Ook daarvoor was er 
van communicatie eigenlijk nog weinig sprake. Behalve een spelletje blufpoker van Elia dat 
het project er hoe dan ook komt op de wijze zoals voorzien. 
 

Op onze bezorgdheden over de gezondheid en het totaal 
gebrek aan regelgeving omtrent straling kregen we geen 
reactie. De conclusies van de werkgroepen gezondheid en 
landbouw worden na meer dan een half jaar nog steeds 
niet openbaar gemaakt. De alternatieven die we in de 
werkgroep technologie aanreikten om tot een duurzame 

oplossing te komen, werden zonder toelichting afgewezen. 
Samen met ‘Begraaf Ventilus uit Zedelgem’ en enkele individuen dienden wij in oktober 
2020 een verzoekschrift in. Daarin vroegen we om de beginselen van de startnota te 
herbekijken zodat alternatieve oplossingen mogelijk worden. De commissie heeft onze 
vragen doorgestuurd naar Minister Zuhal Demir.  
Het minste wat we kunnen zeggen is dat de dialoog de laatste maanden totaal onbestaande 
was.  Duizenden mensen die bezorgd zijn om hun eigen gezondheid en leefomgeving 
worden maanden aan een stuk genegeerd. Er zijn zoveel vragen waar we tot op vandaag 
geen antwoord op kregen. 
Vertegenwoordigers van Burgerplatform Leefbaar E403 en Burgerplatform Begraaf Ventilus 
zijn langs geweest bij verschillende lokale, Vlaamse en Federale politici en ministers om 
onze bezorgdheden te verduidelijken. Helaas kwam ook daarop heel weinig respons. Maar 
we gaven niet op. 
 
Het is belangrijk dat we onze bezorgdheden blijven uiten, alleen zo worden we gehoord.  
De aanstelling van een intendant is ook het resultaat van het feit dat wij allen onze vragen 
en bezorgdheden onafgebroken blijven uiten sinds april 2019. De vele acties voor en achter 
de schermen van Burgerplatform Leefbaar E403 leiden wel degelijk tot nieuwe inzichten. 
We mogen dan ook onze eisen en bezorgdheden omtrent Ventilus niet laten schieten, 



 

nooit! 
 
Blijf de acties steunen, blijf de affiches uithangen, en blijf uw lokale politici keer op keer 
aanspreken over Ventilus. Vraag hen wat ze doen/gaan doen om onze gezondheid, ons 
zicht en onze eigendommen te beschermen.  Maar vraag vooral dat ook zij aandringen op 
het aanpassen van de plandoelstellingen zodat ondergronds op gelijkstroom verder 
onderzocht wordt. 
 
Alleen de aanhouder wint! 
Daarom zijn we ook bereid juridische stappen te zetten als zou blijken dat er ook met een 
intendant geen vooruitgang geboekt wordt. 
 
 
Burgerplatform Leefbaar E403 vzw   
Duurzaam onderweg met energie !   
 
Hoe kan je ons helpen? 

 Vraag bezorgde buren, vrienden, familie om  zich ook in te schrijven op  onze 
nieuwsbrief 

 Like onze facebookpagina, sociale media hebben een zeer grote impact. 

 Hang onze affiches in uw wagen en aan uw raam. De affiche kan je hier downloaden 

 Verspreid het verzoekschrift naar uw lokale politici. 

 
Iedereen van ons Burgerplatform helpt op vrijwillige basis, maar om onze slaagkansen te 
verhogen laten wij ons – waar nodig – bijstaan door experten en juristen, drukken wij 
affiches, flyers, borden… en dit kost centen. Wie onze acties een financieel duwtje in de rug 
wil geven, kan een bedrag storten op onze rekening 
BE68 9733 6729 0534 BIC ARSPBE22.  Graag vermelding 'steun BLE403'. 
 

 
 



 

BurgerplatformLeefbaarE403@gmail.com  

 

BurgerplatformLeefbaarE403  

 

www.BurgerplatformLeefbaarE403.be  

 

Geen hoogspanning langs autosnelweg E403
  

  

   

 
 

 


