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Mondelinge vraag van de h. De Bock/De Smet: Illegaal vellen van bomen door NMBS-Infrabel.
De h. De Bock geeft aan dat Infrabel opnieuw tientallen bomen heeft geveld en dit in strijd met de
gewestelijke vergunning. Op foto's in de pers en op de sociale media is te zien dat aanplantingen over honderden meters volledig verwijderd werden. Dit is bovendien de derde keer dat dit gebeurt.
Wat kan de gemeente doen als het gewest geen efficiënte controle uitoefent op de naleving van zijn
eigen vergunningen? De h. De Bock zal minister Smet opnieuw hierover interpelleren, net zoals 2 jaar geleden. De minister gaf toen aan dat het parket de overtreding niet ging vervolgen. Dit heeft Infrabel er niet van
weerhouden om opnieuw bomen te vellen, ook al vormen sommigen geen hinder voor treinen zoals op het
Horzelplein het geval was (over 50 meter werden bomen geveld). Kunnen de gemeente en het gewest samen
optreden tegen Infrabel, dat zijn verantwoordelijkheid hierin bovendien afschuift op zijn onderaannemer?
De h. Desmet haalt aan dat talrijke bewoners en wandelaars hun onbegrip hebben laten blijken over
de gevelde bomen aan de spoorweg in Ukkel en Vorst. Ook in de pers verschenen reacties van gemeenteraadsleden.
Wat is het standpunt van het college over deze massale verwijdering en welke stappen werden ondernomen t.a.v. de NMBS? Hij vroeg eveneens informatie over de kapvergunning en het bestek ter zake en
hoeveel bomen er in maart in totaal werden geveld.
Schepen Sax antwoordt dat de kapvergunningen op 22 september en 5 oktober 2016 werden uitgereikt door het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er
mochten respectievelijk 901 en 685 bomen geveld worden en de voorwaarden werden vermeld in het proces-verbaal van de overlegcommissie van 29/06/2016.
De Groendienst heeft het gewest en Infrabel gecontacteerd zodra duidelijk werd dat deze voorwaarden niet werden nageleefd en de gewestelijke inspectie heeft een proces-verbaal opgesteld. De schepen
heeft Infrabel verzocht om een heraanplantingsprogramma ter compensatie te voorzien en het college heeft
minister Bellot gecontacteerd met het verzoek sancties in deze zaak te nemen.
De gemeente is niet in het bezit van bestekken die door Infrabel werden opgesteld.
Schepen Cools verklaart dat de voorwaarden van de overlegcommissie strikter waren dan de voorwaarden in de vergunningen. Het college heeft tot nu toe nog geen officiële kennisgevingen over opgestelde
vergunningen en processen-verbaal ontvangen.
Het gemeentebestuur heeft echter recht op inzage in deze vergunningen en het is gebleken dat de
ernstige inbreuken niet geverbaliseerd werden. De Groendienst en Stedenbouw zullen zich organiseren om
een verbalisatie te bekomen, met een eventuele administratieve boete van de gewestelijke sanctionerend
ambtenaar. Het college zal dit dossier van nabij volgen om een herhaling van dergelijke problemen in de toekomst te vermijden.
De h. Wyngaard denkt dat het gebrek aan gezond verstand eventueel het gevolg kan zijn van belangrijke
besparingen bij Infrabel in de werkingskosten.

