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Mondelinge vraag van de h. De Bock: gebrek aan overleg inzake de evenementenzone rond Vorst Nationaal en
de gevolgen voor Ukkel.
De h. De Bock wijst erop dat Vorst enkele maanden geleden een evenementenzone rond Vorst Nationaal
heeft ingevoerd om de parkeerproblemen tijdens voorstellingen aan te pakken. De invoering gebeurde pas op 1
januari 2020 na erg veel kritiek. In deze zone liggen straten die zowel in Vorst als Ukkel gelegen zijn en de
invoering van een tarief van € 5/uur (19-24 u.) kan leiden tot een parkeerverschuiving naar Ukkel, ten nadele van
de inwoners. Was er overleg hierover tussen Ukkel en Vorst? Hoe kan deze verschuiving vermeden worden?
Schepen Wyngaard antwoordt dat er hierover geen specifiek overleg was tussen Ukkel en Vorst.
Om het avondparkeren tijdens evenementen te regelen werd er een evenementenzone ingevoerd
(€ 5/uur van 19.30-24 u.). De inwoners vlakbij Vorst Nationaal beschikken over een bewonerskaart voor hun eigen
voertuig. De gemeente Vorst heeft deze maatregel echter genomen om bezoekers aan te moedigen alternatieve
verplaatsingsmethodes te overwegen. Zo biedt Vorst Nationaal soms gratis openbaar vervoer aan.
Het is nog te vroeg om dit ontradend effect te evalueren. Zijn dienst heeft tot op heden nog geen klachten
van inwoners ontvangen over de parkeerdruk in deze evenementenzone. De gemeente Vorst voert momenteel
een preventie- en sensibiliseringscampagne (overgangsfase) en binnen enkele weken worden er vergoedingen
geïnd. Het college verkiest de toestand eerst te observeren en pas te reageren bij klachten van inwoners en niet
op voorhand al personeel te mobiliseren en materiaal te voorzien die misschien niet nodig zouden zijn.
De h. De Bock betreurt het gebrek aan overleg tussen Ukkel en Vorst omdat er voorafgaand geïnformeerd
zou moeten worden wanneer beslissingen gevolgen kunnen hebben voor buurgemeentes. De gemeente Vorst
heeft een zone van 1 km rondom Vorst Nationaal afgebakend. Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de
parkeerdruk in de betrokken wegen. Overleg tussen beide gemeentes is aldus erg noodzakelijk.
Schepen Wyngaard zal dit dossier van nabij opvolgen.

