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Schriftelijke vraag van Marc Cools over het onderhoud van de groene ruimtes in de wijk
Paola/Jongen/Wansart.
Verschillende inwoners van de wijk Paola/Jongen/Wansart maken zich zorgen over het gebrek aan onderhoud van
de groene ruimtes in hun wijk, zoals de square in de Jongenlaan, de ruimte aan de hoek Jongen/Paola, de
bloemenperken voor de Delleweg en de Delleweg zelf waarvan de toegang tot de voetweg nog steeds gesloten is,
en het bloemenperk aan de hoek Van Ophen/Stalle. Is er een tussenkomst van de Groendienst geprogrammeerd
voor deze ruimtes?
Het Raspailpark moet nog steeds gerenoveerd worden. Is er hiervoor al een vergunning uitgereikt? Wat is de
planning van de werken?
De werken aan het nieuwe gemeentehuis lopen vertraging op door de gezondheidscrisis. Aan het einde van deze
werken zou de omgeving ervan met groen ingericht moet worden. Is er hiervoor een kalender beschikbaar?
Antwoord:
Wegens de lockdown is er grote vertraging in het onderhoud van de groene ruimtes. Onze arbeiders doen al het
mogelijke om de achterstand in te halen. De zones van deze wijk werden intussen aangepakt. De omgeving van de
werf van Vivaqua werd volledig hersteld sinds 13 mei 2020 (inzaaien, aanplantingen …).
De voorbereidende studie voor de renovatie van het park werd toevertrouwd aan een studiebureau dat een
schets en een bestek heeft voorgesteld. De Groendienst heeft hierover een reeks opmerkingen geformuleerd.
Zodra het dossier definitief is, zal er een stedenbouwkundige aanvraag ingediend worden en kunnen de werken
van start gaan. De vergunning voorziet eveneens de herinrichting van de groene ruimtes voor en achter het
nieuwe gemeentehuis. De werken vooraan zijn geïntegreerd in de opdracht van Socatra en die achteraan (gazon,
bomen snoeien, renovatie voetweg, …) worden uitgevoerd door de Groendienst.
De vergadering van maart met de Groendienst om de uitvoeringsmodaliteiten vast te leggen werd wegens de
gezondheidscrisis geannuleerd. Er is een nieuwe vergadering gepland. De herinrichtingswerken vooraan worden
momenteel uitgevoerd (toegang voor PBM, ….) en verlopen in samenwerking met de Groendienst en de
Milieudienst. De werken aan de omgeving worden opgeleverd samen met de gebouwen in januari 2021.

