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Mondelinge vraag van de h. Wyngaard: Toekomst van het Sauvagèrepark en de visvijver van Linkebeek.
De h. Wyngaard geeft aan dat de gemeentes een lijst van parken moesten overmaken waarvan het
beheer aan het gewest overgedragen zou kunnen worden. Op de Ukkelse lijst: Sauvagère, Brugmann, Chat,
Montjoie, Raspail en Visvijver. De h. Wyngaard heeft vernomen dat vissers hun abonnement niet konden
verlengen en dat burgers eveneens bezorgd waren over de toekomst van de dieren in het Sauvagèrepark.
Wat is de huidige toestand van de overdracht van dit park en zullen de dieren er kunnen blijven? Wat
is de toekomst van de visvijver? Er was sprake van een werkgroep voor de herinrichting van de site.
Schepen Cools antwoordt dat het college het beheer van het Raspailpark en de visvijvers wou overdragen naar het gewest omwille van de belangrijke investeringen die er nodig zijn maar het gewest heeft
uiteindelijk gekozen voor het Sauvagèrepark en het Brugmannpark.
De overdracht van het Brugmannpark kan vlot verlopen maar inzake het Sauvagère zijn er nog onderhandelingen nodig over de dieren en de conciërgewoning. Het college was altijd voorstander om de dieren te behouden en de schepen is verwonderd over de geruchten die het tegendeel beweren.
Een studiebureau heeft de nodige waterkundige onderzoeken uitgevoerd en er werden hiervoor subsidieaanvragen ingediend. De schepen hoopt dat er vóór 6 december een aannemer aangesteld kan worden
zodat de werken in februari kunnen starten. De schepen van Sport heeft aangegeven dat de vissers tot eind
dit jaar de vijver kunnen gebruiken maar dat er nog geen garanties zijn voor volgend jaar. De doelstelling van
de herinrichting is het behoud van de visactiviteit, de activiteiten van de Buitenschoolse Opvang en - op
lange termijn - een landelijke verbinding tussen de moestuinen vlakbij. Er werden twee infosessies georganiseerd: één vóór de aanvang van het onderzoek en één om de resultaten voor te stellen.
De voorzitter benadrukt dat een overdracht naar het gewest niet betekent dat een groene ruimte zal
verdwijnen. Inwoners moeten van hun groene ruimtes kunnen genieten, ongeacht wie de parken beheert.

