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Hooggeachte gouverneur Briers,

Als geëngageerde bewoners van de Vlaamse Ardennen willen wij graag uw
aandacht vragen voor het volgende:
Zoals u weet heeft de Vlaamse Regering het plan opgevat om het oude dossier
van de doortrekking van de N60 eindelijk ten uitvoer te brengen. Wij zijn ons ervan
bewust dat deze materie buiten uw bevoegdheid als gouverneur van OostVlaanderen valt. Toch willen wij u met aandrang vragen om bij uw bezoek aan de
stad Ronse, aanstaande vrijdag, nog eens goed rond te kijken als u naar de
‘koningin der Vlaamse Ardennen’ afzakt.
Vooral ter hoogte van de stoplichten aan de invalspoort van onze stad (kruispunt
Kruisstraat/Zandstraat/Ommegangstraat) raden wij u aan om van het landschap te
genieten. Wellicht kunt u uw chauffeur ertoe bewegen om i.p.v. de snelle afdaling
langs de Kruisstraat het mooiere traject van de Zandstraat te nemen. U
aanschouwt dan – mogelijk voor het laatst – één van de mooiste vergezichten van
onze Vlaamse Ardennen met uitzicht op de stad in het dal. Want binnenkort hoopt
de Vlaamse regering daar een viaduct aan te leggen, die via een 4-baansweg het
verkeer langs het centrum van de stad omleidt naar de zuidrand.
Los van het hallucinante kostenplaatje (ongeveer 165 miljoen euro voor 5,5 km
snelweg in tijden van budgettaire armoede) is de noodzaak van dit project verre
van bewezen.
Primo, Wallonië is niet zinnens om de “Missing Link” verder door te trekken.
Secundo, het drukke vrachtverkeer dat richting oostrand van onze stad moet, zal
zeker de komende 20 à 30 jaar door het centrum moeten blijven rijden, omdat de
nieuwe weg langs de westrand is omgeleid richting het zuiden, waar een
aansluitende ringweg nog lang op zich zal laten wachten (wat ons werd bevestigd
door bevoegde autoriteiten).
Tertio, het verhoopte economische voordeel weegt ons inziens in de verste verte
niet op tegen de massale destructie van natuurschoon, zeldzame fauna en flora

door de aanleg van de nieuwe weg. Het mobiliteitsprobleem van onze stad wordt
er bovendien niet structureel door verbeterd. Een mobiliteitsexpert van de U Gent
bevestigde ons onlangs dat de aanleg van dergelijke projecten in Vlaanderen niet
noodzakelijk tot betere mobiliteit leidt omdat de verzadigingsgraad van ons
wegennet al lang overschreden is.
Graag zouden wij u deze gedachten meegeven ter overweging bij uw reis naar
onze dierbare parel aan de Ronne. Bedenkt u daarbij dat nog geen maand geleden
de ogen van de hele wereld gericht waren op de schoonheid van dezelfde
Vlaamse Ardennen en dat de Ronde nog passeerde aan het door ons vernoemde
kruispunt. Niet alleen de uitstraling van onze stad komt in het geding. De Vlaamse
Ardennen, het verzameloord bij uitstek van kunstenaars, natuurliefhebbers, wieleren andere toeristen, dreigt onherstelbaar beschadigd te worden door de kille logica
van de economische vooruitgang, die in dit geval bovendien een maat voor niets
blijkt te zijn.
Wij menen dat u als gouverneur van onze schone provincie het recht hebt om bij
uw bezoek aan onze stad ook deze kant van het verhaal te horen. Uiteraard hopen
wij stilletjes dat u her en der tracht om politici en beleidsmakers te mobiliseren om
dit drama alsnog af te wenden.
Wij wensen u verder nog een heel aangename dag toe in Ronse en veel wijsheid
in uw functie als gouverneur van Oost Vlaanderen.
Voor meer informatie en verwijzing naar de meer dan 1000 ondertekenaars van
onze petitie: zie website: www.geenstreepdoorronse.be
Hoogachtend,
Comité ‘Geen Streep door Ronse’

