PV van de vergadering van 21 oktober 2019
Betreft : het plaatsen van een multisportterrein Peereboomlaan
Aanwezig: Pierre KOMPANY, Burgemeester, Jean-Paul VAN LAETHEM, Schepen van Sport, Gregory
RASE, Schepen van Burgerparticipatie.
De verantwoordelijke van de preventiedienst, 2 vertegenwoordigers van de sportdienst en 53
inwoners van de gemeente Ganshoren waaronder de organisator van de petitie.

Begin van de vergadering 18.30 uur
Een bezoek aan de locatie van het multisportterrein had aan het begin van de vergadering plaats
wegens het weer.
Presentatie van het project "Plaatsing van een multisportterrein" door de verantwoordelijke van de
sportdienst
Einde van de presentatie van het multisportproject
Vragen/Antwoorden met inwoners.
1.
Waarom geen hoge hekken plaatsen om te vermijden dat ballen over het hek gaan en 's
avonds de toegang verhinderen?
o De verantwoordelijke van de sportdienst legt uit dat het ingediende project een basis
multisportterrein is en dat de hoogte van de hekken aangepast kunnen worden na een
wijziging van de stedenbouwkundige vergunning
2.

Zullen de hekken tegen vandalisme en geluidshinder beschermd zijn?
o De hekken zijn zo ontworpen dat het geluid zo onopvallend mogelijk is en ze zeer sterk en
bestendig tegen vandalisme

3.

Zou de site nog steeds toegankelijk zijn of zou deze een openingstijd hebben?
o Het terrein kan worden afgesloten met dezelfde openingstijden als de gemeenschappelijke
parken.

- Een bewoner stelde het probleem aan de orde dat het sluiten van de poorten aan Mathieu de
Jongelaan niet altijd op tijd gebeurt. Er wordt uitgelegd dat de gemeente zich terdege bewust is van
het probleem en dat alles in het werk zal worden gesteld om een oplossing te vinden voor 2020
(eventueel via dienstencheques).
De verantwoordelijke van de dienst preventie legt uit wat de rol is van de straathoekwerkers en dat
zij de relaties tussen de verschillende generaties willen benadrukken.
Straathoekwerkers nodigen mensen uit om naar het veld te komen als de jongeren aanwezig zijn en
met hen te spelen en gedachten uit te wisselen.
4.
Een inwoner wijst erop dat opvoeding niet altijd plezier geven betekent. Ze had graag meer
educatieve spelletjes gezien en denkt dat het multisportterrein meer door jongens/mannen dan door
meisjes/vrouwen gebruikt zal worden.

o de straathoekwerkers leggen uit dat in hun activiteiten, een voetbalgroep van meisjes is
gecreëerd en dat zij vraagde partij zijn.
5.
Een inwoner is van mening dat het geld van de belastingbetaler voor andere projecten moet
worden gebruikt.
o De Burgemeester en de Schepen van Burgerparticipatie leggen uit dat de subsidie bestemd
is voor sportprojecten, dat het project voor 75% gesubsidieerd wordt en dat als Ganshoren
zich niet aansluit bij de oproep tot het indienen van projecten, het geld naar andere
gemeenten in Brussel gaat.
6.
Waarom het huidige voetbalveld (groene plaats) veranderen in een multisportterrein,
waarom het niet op een andere site plaatsen?
o De S chepen van Sport legt uit dat verschillende locaties zijn onderzocht en dat een van de
voorwaarden van de projectoproep is dat de installaties zich op maximaal 200 meter van
woningen moeten bevinden.
o Het huidige terrein is niet geschikt (modder bij regenweer, hondenuitwerpselen die vaak
op het terrein achterblijven, etc.). Het is niet mogelijk om bij veel regen te oefenen op het
veld, met een multisportveld dat het wel mogelijk.
7.

Is het multisportterrein alleen voor de jongeren van de gemeente?
o Nee, het is toegankelijk voor iedereen.

Na de uitwisselingen kwamen de volgende punten naar voren:
De bewoners wensen:
1.

Hogere hekken om het multisportterrein te kunnen sluiten:

Voorgestelde openingsuren van 10:00 tot 19:00 uur van 1 oktober tot 31 maart en van 10:00 tot
21:00 uur van 1 april tot 30 september.
2.

Geen basketringen plaatsen

3.

Geen straatmeubilair plaatsen

4.

Geen verlichting plaatsen

5.

Planten toevoegen om het multisportterrein in harmonie te brengen met het milieu

6.
Om bewakingscamera's toe te voegen in de omgeving (op de rotonde van het spelplein, op
het veld en zicht op de Peereboomlaan).
7.

Om op de hoogte te blijven van het project

Einde van de vergadering 20:20 uur.

