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Mondelinge vraag van de h. Hublet: Toekomst van de zalen Van Offelen en 1180 en het gemeentelijke
terrein waar Royale Pétanque Uccle-Centre gelegen is.
De h. Hublet geeft aan dat hij werd aangesproken door o.a. Lions Club Longchamp, la Gilde des Archers d’Uccle, Pétanque Uccle-Centre en gebruikers van zalen 1180 en Van Offelen. Om de gemeentelijke
financiën te saneren wil het college bepaalde onroerende goederen verkopen, waaronder het terrein dat
gebruikt wordt door Pétanque Uccle-Centre (PUC). De afbraak van zalen 1180 en Van Offelen is echter nooit
aan de orde geweest. Er circuleert een petitie tegen de verkoop van het terrein in de Robert Scottstraat.
CDH wenst verduidelijking over de verkoop en toekomst van deze zalen, de herlocatie van PUC en la
Gilde des Archers en dat inwoners en gebruikers van de complexen op de hoogte worden gebracht.
De h. Desmet:
Polyvalente zalen van Ukkel-Centrum
De h. Desmet verwijst naar zijn vraag over Pétanque Uccle-Centre van februari. Sindsdien is er veel
ongerustheid bij burgers over de toekomst van zalen 1180 en Van Offelen. Royale Pétanque Uccle-Centre is
de oudste Belgische petanqueclub met 70 banen en wordt hoog ingeschat. In de aangrenzende zalen kunnen
talrijke sporters hun discipline beoefenen (volleybal, basketbal, martial arts, …) en scholen, la Ligue d’Impro,
mindervaliden, … maken er eveneens gebruik van.
Volgens sommige informatie zou het college de drie zalen willen afbreken wegens de slechte staat ervan. Waarop heeft het college zich gebaseerd en heeft het college de zalen al dan niet als een goede huisvader beheerd? Wat zijn de toekomstperspectieven voor deze sportzalen?
Schepen Cools antwoordt dat het college hem had gevraagd om het volledig gemeentelijk patrimonium te onderzoeken inzake de bezettingsgraad en de eventuele mogelijkheid tot verkoop. Hij heeft ook de
voorzitters van de petanqueclub en la Gilde des Archers d’Uccle ontmoet voor overleg. Schepen Cools geeft
aan dat er nog geen enkele definitieve beslissing is genomen en de sportclubs hebben de bevestiging gekregen dat het volgende seizoen zonder problemen kan plaatsvinden.
Het college werd gecontacteerd door promotoren die de sportzalen willen heropbouwen en denkt na
over een eventuele publieke-private samenwerking. Men moet kiezen tussen een grote renovatie of een
nieuwbouw.
Schepen Cools benadrukt dat hij het sociale weefsel en de sportmogelijkheden nooit in gevaar wil
brengen en dat er ook geen sprake is van een groot stedenbouwkundig project, wat ook niet gepast is op
deze locatie.
De h. Hublet vraagt om deze verduidelijkingen via de Wolvendael en folders over te maken aan de bevolking teneinde de geruchtenmolen te stoppen.
De h. Desmet is echter van mening dat er nog talrijke andere bezorgdheden niet vermeld werden, zoals de toekomst van andere clubs of scholen die de site gebruiken en de eventuele aanleg van een parking op
de terreinen die nu als petanquebanen gebruikt worden.
Schepen Cools betwist formeel deze aantijgingen van de h. Desmet.

