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Burgerinterpellatie: Basketterrein Sauvagèrepark
De hh. Keroubi en Debdabi (auteurs van de burgerinterpellatie) wensen meer inlichtingen over het dossier van het basketterrein in het Sauvagèrepark. In 2017 hadden ze geprotesteerd tegen de installatie van een
minipitch in het park omdat er geen overleg was met de gebruikers. Ze zijn niet principieel tegen een dergelijke
infrastructuur maar vinden dat het niet past in deze omgeving. Deze minipitch respecteert de geschiedenis van dit
basketterrein niet dat al in 1970 werd aangelegd en als het ware toebehoort aan het historische en culturele erfgoed. Ze hebben o.m. de vzw Sauvagère Outdoor Structure Consulting opgericht en krijgen veel aanhangers middels petities (1.000 handtekeningen) en een Facebookpagina (600 leden).
Dankzij nauw overleg met elk machtsniveau en goede wil werd er beslist om de minipitch te verplaatsen
en het basketterrein te renoveren. Het college was voorstander van deze verplaatsing. Volgens het akkoord vallen
de kosten ten laste van het gewest. Het gewest heeft deze financiering goedgekeurd maar vroeg de gemeente de
gepaste formulieren over te maken, wat de laatste 6 maanden nog steeds niet is gebeurd, wellicht omdat het
beheer van dit park momenteel overgedragen wordt van de gemeente naar het gewest. Het terrein is al meer dan
1,5 jaar onbespeelbaar en de auteurs wensen dat het opnieuw in orde is tegen de zomer 2019.
Kunnen de auteurs helpen bij de opmaak van administratieve dossiers om de procedure te versnellen?
Heeft de gemeente de dossiers vervolledigd en overgemaakt aan het gewest?
Kunnen de auteurs opgenomen worden in de procedure van de burgerinspraak?
Kan er meer overleg zijn met de auteurs van de burgerinterpellatie?
Zal het college rekening houden met de adviezen van de gebruikers van sportinfrastructuur alvorens werken aan te vatten?
Kan het park openblijven tot 21.30 uur i.p.v. 20.30 uur zoals voorheen?
Zullen de raadsleden deelnemen aan het debat nu vrijdag van de auteurs van de burgerinterpellatie over
de Brusselse basketterreinen in de open lucht?
De h. Cools steunt in naam van Uccle, en avant ! deze burgerinterpellatie. Uccle, en avant ! betreurt de
wijziging van de openingsuren. In het algemeen sluiten gemeenteparken om 22 (zomer) of 20 (winter) uur. Door
de overdracht naar het gewest zal het park vroeger sluiten. Er was ook een vraag van clubs om over een sleutel te
beschikken om na de sluitingsuren toch toegang te kunnen hebben.
Er moeten nog andere basketterreinen in de open lucht ingericht worden, zoals in de Homborchwijk.
De h. Hayette vindt dat de liberale schepenen slechts naar bepaalde inwoners luisteren en hoopt op verandering nu Ecolo binnen het college aanwezig is. De socialisten steunen de eisen van de vzw die terecht zijn en
stellen vragen bij de lange termijn om administratieve documenten over te maken. Het college had in de eerste
plaats moeten luisteren naar de voornaamste belanghebbenden: de basketspelers.
De h. De Bock vindt dat men, alvorens te investeren, steeds het advies moet inwinnen van de hoofdbegunstigden. Hij is voorstander van een systematische evaluatie en dialoog. Talrijke ongebruikte ruimten kunnen
ook aan een redelijke prijs als sportterrein ingericht worden.
De h. Desmet geeft aan dat Ecolo voorstander is van het verplaatsen en de renovatie en is tevreden over
de creatieve voorstellen van de nieuwe oppositie.
De h. Vanraes toont veel interesse omdat hij zelf 20 jaar basket heeft gespeeld en coach is geweest.
Het beheer van sportterreinen zou beter zijn op gewestelijk niveau maar de concretisering hiervan vereist
tijd. Nu minister Fremault de zaken in handen heeft genomen, zal er binnenkort een kwalitatief terrein komen.
Dergelijke terreinen moedigen sport bij jongeren aan. Men moet wel zorgen voor een aangepaste ondergrond en
kwalitatieve borden. Een uur extra toegang mogelijk maken vormt qua veiligheid geen enkel probleem.

Schepen Wyngaard bedankt de actieve inzet van vzw SOSC in dit dossier. De auteurs hadden verwezen
naar de daling van het aantal terreinen in de open lucht en dat er concurrentie was met andere sportdisciplines
(basket vereist een bepaalde ondergrond in tegenstelling tot voetbal).
Het park wordt nu beheerd door Leefmilieu Brussel. Het gewest speelt dus een sleutelrol in dit dossier. Hij
bedankt de samenwerking met minister Fremault waardoor de toestand gedeblokkeerd werd. Er is nu maandag
ook een vergadering gepland tussen de auteurs, hemzelf en Leefmilieu Brussel.
Elke partij is voorstander van de verplaatsing. De nieuwe locatie moet in overleg tussen de gemeente,
Leefmilieu Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaald worden. Dit terrein moet opnieuw als basketterrein ingericht worden zoals voorheen.
Het college zal zeker een beroep doen op de expertise van de vzw in het kader van burgerinspraak.
De openingsuren hangen echter af van de gewestelijke instanties.
Hij geeft nog aan dat de borden van het basketterrein aan de Berg van Sint-Job binnenkort gerenoveerd
zullen worden.
De hh. Keroubi en Debdabi bedanken de fracties voor hun steun en de consensus binnen de gemeenteraad en hopen eenzelfde resultaat te bekomen op gewestelijk niveau.

