De kinderen van jeugdvereniging De Paardenklas van V* mogen geen paarden meer
voederen. De paarden staan in weiden met een agrarische bestemming en dan mag daar
niets met educatieve functie worden uitgevoerd.
Jeugdvereniging De Paardenklas werd tien jaar geleden door V* in het leven geroepen. 'Veel
kinderen kwamen naar onze weiden in de Caeyzelestraat om te kijken naar onze tien oude
paarden', vertelt V*. 'Dit bracht mij op het idee om hier iets mee te doen. Ik vond dat we de
kinderen bij het leven van de paarden konden betrekken. Daarom mochten ze van mij de dieren
voederen en borstelen, en onkruid uit de weide halen. Intussen gaf ik hen les over de dieren. Op
die manier ontstond De Paardenklas en groeide dit uit tot een jeugdvereniging.'
Agrarisch gebied
Maar dat was buiten de dienst Stedenbouw gerekend. In het kader van een andere zaak tegen
Raymond Plovier, de partner van V*, achterhaalde een ambtenaar van Stedenbouw dat De
Paardenklas een recreatief educatieve functie heeft, terwijl een paardenweide een terrein is met
een agrarische bestemming.
En daar mag helemaal geen les worden gegeven. Daarom liet de dienst Stedenbouw in augustus
vorig jaar alle activiteiten stopzetten.
V* moet eerst een bestemmingswijziging aanvragen vooraleer ze De Paardenklas kan
voortzetten. Die wijziging kan enkel via een stedenbouwkundige vergunning. Een andere optie
is dat De Paardenklas naar een manege verhuist. Hoe dan ook, per overtreding moet
Vandenbussche een dwangsom van 5.000euro betalen.
In de natuur
'De kinderen verzorgen de paarden, reinigen de stallen, wieden de weiden. Dat kan toch
allemaal niet in een manege?', reageert Vandenbussche. 'Bij ons gaat het om paarden in de
natuur. Soms nemen we de kinderen mee om op de paarden te rijden en dat mag nu allemaal
niet meer. Ik vind dit vooral erg voor de kinderen. Ik heb er veel zien wenen toen het nieuws
bekend werd. Ik zie dat er nu nog vaak kinderen langs de weide komen om naar de paarden te
kijken.'
Toch is het voor V* genoeg geweest. 'Ik ben inmiddels gestopt met De Paardenklas en zit ook
niet meer in de vereniging. Als het vonnis positief is, mogen de kinderen nog wel eens de
paarden verzorgen, maar dan onder mijn toezicht en zonder verdere betekenis. De
verantwoordelijken van de jeugdvereniging proberen intussen andere organisaties met paarden
te contacteren en doen hun best om activiteiten met paarden te organiseren.'
Meester Philippe Versyp heeft een vordering in kort geding ingesteld om de staking van de
activiteiten te vernietigen. Het vonnis wordt op 22 februari uitgesproken.

