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Mondelinge vraag van de h. De Bock: Weigering van het college om 4 bijkomende percelen van het Avijlplateau
te klasseren.
De h. De Bock heeft via de pers vernomen dat het college geen bijkomende klasseringen wil op het
Avijlplateau omdat dit de ontwikkeling van het burgerinitiatief "Demain Avijl" (permacultuur) zou verhinderen.
Volgens de h. De Bock gaat het college in tegen de algemene beleidsverklaring waarin staat dat men het
Avijlplateau wil behouden. Deze prachtige groene plek wordt erg gewaardeerd door inwoners en wandelaars. Hij
wil graag meer uitleg over de weigering tot klassering.
In 2014 heeft de Brusselse regering 80% ervan geklasseerd, waarbij de mogelijkheid behouden bleef om
huisvesting te bouwen rondom de site. Het burgerinitiatief zou aan de rand van het plateau gecreëerd kunnen
worden, waardoor 99% van de site behouden kan blijven. Een klassering heeft ook geen invloed op de
bestemming van de betrokken percelen en verhindert het bouwproject van de BGHM niet.
Schepen Biermann antwoordt dat de Brusselse regering het hart van het plateau (80% van de
oppervlakte) heeft geklasseerd. De gemeentelijke Milieudienst had al een beheersplan opgesteld en dit is nog
steeds geldig. Het Avijlplateau is een groene long van de gemeente. De inwoners van de wijk hebben het project
"Demain Avijl" opgesteld dat in het algemeen een opwaardering van de natuur van het Avijlplateau en projecten
rond sociale integratie nastreeft. Om dit te verwezenlijken is een nauwe samenwerking met de gemeente vereist.
Volgens het college zou het contraproductief zijn om in dit stadium elk bouwwerk te verhinderen en het
opportuun zou zijn om de aanvraag tot bijkomende klassering te herzien. Het college is niet tegen de klassering
maar verzet zich wel tegen de klasseringsaanvraag in de huidige formulering. Het beheersplan van de
Milieudienst omvat verschillende aspecten voor het behoud.
Er is nog geen bouwaanvraag ingediend voor het voorontwerp van de BGHM. Een klasseringsprocedure
zou bouwaanvragen ook opschorten.

