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Diestse Citadel kan geen gevangenis worden
Toekomst van beschermde militaire kazerne onzeker
Het is nog niet duidelijk wat er na het vertrek van de para's met de Citadel zal gebeuren. De stad
Diest koopt de kazerne niet.
De Citadel zelf kopen is onbespreekbaar, zelfs niet aan een
symbolische euro.
Bob Simons, schepen van Militaire Betrekkingen
Diest
Wat moet er met de Citadel gebeuren, als de para's wegtrekken
uit Diest? Minister Geert Bourgeois (N-VA) verschaft
duidelijkheid aan volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe
(Open VLD) : 'Een grootschalige infrastructuur - zoals
bijvoorbeeld een ziekenhuis of een gevangenis - is uitgesloten.
De nieuwe gebouwen zijn storend en maken best plaats voor
een andere invulling die past in het historische kader.
Bovendien moet de omgeving onbebouwd blijven.'
De uitspraken van Bourgeois worden in Diest niet op gejuich
onthaald. Schepen van Militaire Betrekkingen en Financiën Bob
Simons (SP.A) vreest zelfs dat er zo nooit een koper zal worden
gevonden voor de Citadel. 'Als de nieuwe gebouwen moeten
sneuvelen en de omgeving niet bebouwd mag worden, hou je
alleen de historische gebouwen over. Daar kan je geen kant
mee uit. Kijk maar eens hoeveel problemen we in de
binnenstad hebben om historische panden te restaureren. Je
moet met honderd-en-een dingen rekening houden.'

Achillespees
Simons
ziet
de
toekomst
van
de
beschermde
negentiende-eeuwse vesting dus somber in. 'Ik vrees dat de
Citadel - als de para's er vertrekken - de achilleshiel van de
stad zal worden. Een verlaten domein, waar vandalen
ongestoord hun gang kunnen gaan. De Citadel zelf kopen is
onbespreekbaar, zelfs niet als we het domein voor één
symbolische euro krijgen. Het onderhoud alleen al, is
onbetaalbaar.'

Sluiting
En dus blijven ze in Diest hopen op een mirakel. De Citadel is
een van de 23 kazernes die minister van Defensie Pieter De
Crem (CD&V) wil sluiten, maar Simons hoopt nog steeds dat
het zo'n vaart niet loopt.
'De discussie gaat door achter de schermen. We hebben ons
nog lang niet neergelegd bij de sluiting van de Citadel.'
De Citadel - officieel het Kwartier Luitenant Freddy Limbosch is al sinds 1953 de thuisbasis van de vierhonderd militairen van
het eerste bataljon parachutisten. (ibo)
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