GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Schriftelijke vraag van de h. Franchimont betreffende de visvijver in de Linkebeekstraat.
Er is zo goed als geen informatie te vinden over de visvijver in de Linkebeekstraat. Na lang zoeken heb ik enkel informatie gevonden in een sportbrochure van 2007 en in een Wolvendael van 2012.
• Waarom staat er geen informatie op de gemeentelijke website?
• Hoe gebeurt de promotie ervan?
• Waar kunnen visliefhebbers informatie terugvinden?
• Wat zijn de openingsuren en -dagen?
• Wat zijn de toegangsvoorwaarden?
• Welk profiel hebben de gebruikers?
• Hoeveel vissers zijn er per week/maand?
• Welke infrastructuur is er beschikbaar en wie beheert die?
• Kunnen Ukkelaars deze plaats bezoeken/huren voor feesten/activiteiten?
• Wat zijn de huurvoorwaarden?
• Hoeveel keer werd de plaats verhuurd in de afgelopen 5 jaar? Voor welke evenementen? Door particulieren of verenigingen?
• Overweegt de gemeente deze plaats op korte of middellange termijn te verkopen?
Antwoord
- Er staat geen informatie op de gemeentelijke website omdat de maximumcapaciteit door mond-totmondreclame al bereikt is.
- Aan het begin van elk jaar wordt de visvijver vermeld in de Wolvendael op de pagina's van de schepen van
Sport.
- Vissers ontmoeten elkaar geregeld op verschillende sites waar zij hun bevindingen delen en er bieden zich
vaak nieuwe vissers aan bij de Sportdienst.
- Openingsuren met aanwezigheid van een beambte: 8 tot 16 uur. Buiten deze uren kunnen onze leden hun
sleutel gebruiken.
- Toegangsvoorwaarden: zich lid maken bij de Sportdienst en het lidgeld betaald hebben (jaarabonnement:
Ukkelaars € 70 - Niet-Ukkelaars € 80).
- Profiel van de vissers: alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. Op weekdagen zijn het voornamelijk
gepensioneerden en tijdens weekends gezinnen (30 leden).
- Het weer bepaalt het aantal bezoekers. Er zijn meer vissers in het voorjaar en tijdens de zomer. In het
najaar daalt het aantal sterk en in de winter zijn er slechts enkele bezoekers die blijven vissen.
- De Sportdienst beheert het volledige complex (visvijver, hoek met tafels en stoelen, opbergruimte,
grasperken, parking voor 10 auto's).
- Om de rust van de vissers en de omwonenden niet te verstoren worden er nauwelijks andere activiteiten
in deze ruimte georganiseerd.
- De lokalen werden verhuurd aan een aquariumclub (gedurende meerdere jaren) en aan Ratinet tijdens de
renovatie van de Ferme Rose en uitzonderlijk aan een wijkcomité (gratis) en aan de MR.
- De dienst Gemeente-eigendommen heeft geen enkele instructie inzake verkoop gekregen.
- Er wordt nagedacht over de herinrichting en het behoud van de plaatsen - door de gemeente en een studiebureau - en de gemeente heeft hiervoor gewestelijke subsidies aangevraagd.

