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Gemeente verheugd over compromis rond Doel: 

dorp kan terug heropleven 

Dienst Communicatie 
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Gisteren keurde de Beverse gemeenteraad bijna unaniem de verbondstekst goed, beklonken door alle 

betrokken partijen die hier samen met de Vlaamse regering de afgelopen maanden voor rond de tafel 

zaten. Na decennialang tegenstellingen tussen actiegroepen voor het behoud van Doel en de haven, 

tussen landbouw- versus natuurbelangen, hebben alle betrokken partijen elkaar gevonden. De gemaakte 

afspraken over natuur, landbouw, wonen en landschap geven alle partijen voldoende garanties om de 

bezwaren bij de Raad van State in te trekken. Hierdoor komt er eindelijk rechtszekerheid op lange termijn 

voor Doel.  

Het compromis bestaat erin dat Doel terug een woonfunctie krijgt. De haven kan binnen de voorziene 

ruimte uitbreiden. Doelstellingen voor zowel landbouw als natuur zullen behaald kunnen worden zonder 

dat dit ten koste gaat van extra inname van landbouwgrond. De komende jaren komt er ook een 

intensievere procesbegeleiding voor de heropleving van Doel. 

Burgemeester Marc Van de Vijver: “We juichen toe dat na decennialang strijd voeren, de strijdbijl begraven 

wordt en er rechtszekerheid komt voor Doel. Dit betekent dat bewoners, landbouwers en ondernemers 

terug kunnen investeren in de streek. Het Vlaamse Gewest engageert zich ook om een plan van aanpak op 

te stellen voor de verschillende leegstaande en verwaarloosde gebouwen in de polder.” 

“Nog belangrijk voor onze gemeente is dat de Vlaamse regering zich engageert om in te gaan op onze eis, 

namelijk een verbinding realiseren tussen de N70 en de E34. De Vlaamse regering besliste om dit 

planproces op te starten. Deze verbinding zal een oplossing bieden aan de overbelasting door doorgaand 

en sluipverkeer van de dorpskernen van vooral Vrasene, maar ook Melsele, Beveren en Nieuwkerken. 

Zwaar verkeer en woon-werkverkeer richting haven kunnen dan via die nieuwe verbinding verlopen en de 

dorpskernen vrijwaren.” 

Het is de gemeente menens om voluit te gaan om Doel nieuw leven in te blazen. Burgemeester Marc Van 

de Vijver: “Niet alleen willen we Doel weer bewoonbaar maken, we zetten ook volop in op de toeristische 

waarde van het Scheldedorp. We renoveren niet alleen de molen van Doel maar we willen ook het 

restaurant van de molen vernieuwen én op een hoger niveau bouwen zodat je vanuit het restaurant kunt 

genieten van het Scheldelandschap. We hebben ook beslist om het Brits Monument, dat verplaatst werd 

omdat Doel zou verdwijnen, terug naar de authentieke plaats op de Scheldedijk te brengen. Symbolisch 

maar ook belangrijk voor families wiens dierbaren rusten op het kerkhof van Doel, is dat we de 

begraafplaats zullen renoveren. Op termijn moet ook de bareel verdwijnen aan de toegangswegen van 

Doel.  

We staan aan een nieuw en hoopvol beginpunt voor deelgemeente Doel. We hopen hiermee het 
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vertrouwen met de Doelse gemeenschap te herstellen.” 

 

 

Meer informatie 

Marc Van de Vijver 

Burgemeester 

T 0485 50 36 36 

E marc.van.de.vijver@beveren.be 
 

 


