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Interpellatie van de h. Hayette: De Horzelmarkt.
De h. Hayette herinnert schepen Dilliès eraan dat hij als geen ander weet dat politiek hoogtes en
laagtes kent. Sinds enkele maanden lijken er veel laagtes te zijn bij het college: de beslissing tot de aanzienlijke verhoging van de OV zonder compensatie voor kwetsbare gezinnen, of wanneer de fractieleider van de
meerderheid, na zich opgewonden te hebben over de mobiliteitskwesties in Brussel, en in het bijzonder de
toekomst van het voetgangersgebied, het dossier zelf in handen heeft genomen zonder zijn bevoegde schepen hierin te betrekken, of nog het rampzalige beheer van de Horzelmarkt.
Op 31 mei ll. zei schepen van Economie in een artikel in Le Soir het volgende: "renonçait à organiser
le marché du Horzel". Op donderdag 16 juni, in dezelfde krant, stond dan over de markt het volgende: "filait
vers le Diesdelle" en "marché du Horzel fait toujours l’objet d’une réflexion". Op maandag 20 juni 2016 kwam
dezelfde schepen in de commissie spreken over zijn laatste idee. Je kan hem zeker niet verwijten dat hij geen
tijd verliest.
Maar door zijn snelle optreden lijkt schepen Dilliès zich door paniek te laten leiden in zijn beslissingen. Hij heeft in de commissie aangegeven dat hij per scooter heeft opgemerkt dat de blokkering van de SintJobsesteenweg ter hoogte van Horzel monsterfiles creëerde. Maar schepen Dilliès zou dit reeds geweten
hebben indien hij de moeite had gedaan om met de inwoners te spreken. Hij lijkt voor hem moeilijk te zijn
om een dag in Bordeaux te zijn, een andere dag in Parijs, een derde dag in het Brusselse parlement, en daarbij nog de tijd vinden om naast al de recepties met de inwoners te gaan spreken.
In verband met de creatie van een markt aan Diesdelle zullen we in de praktijk zien of dit een goed
idee is. Maar het college offert bewust een markt op voor een andere door te kiezen dit te organiseren op
vrijdagnamiddagen, zonder ermee rekening te houden dat de wijk al een markt op zaterdagmorgen heeft. De
laatste vondst van het college was een voorstel voor een "light" markt aan de groene wandeling en een aperitief. De h. Hayette is van mening dat het college lacht met de inwoners van deze wijk. In realiteit houdt de
meerderheid niet van deze wijk en vindt ze markten uit die op niets trekken en wordt er vooral niet echt
nagedacht over de toekomst van een wijk met een aanzienlijke bevolkingsaangroei.
De kwestie van de Horzelmarkt roept twee essentiële vragen op waarop het college blijkbaar niet wil
antwoorden: de eerste over de afstand van een wijk aan geldbeluste promotoren die geen oog hebben voor
openbare uitrusting en ontspanningsruimtes, en de tweede over de mobiliteit in Ukkel omdat er steeds file is
in deze wijk, niet enkel op marktdagen. Het is te betreuren dat steeds dezelfde wijken alle aandacht krijgen.
De "Horzel" zou wel eens kunnen steken.

