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Burgerinterpellatie: Red het basketbalterrein in het hoger gedeelte van het Sauvagèrepark. 

 
De initiatiefnemer van de burgerinterpellatie is kritisch over de installatie van de agora-space in het 

hoger gedeelte van het Sauvagèrepark omdat dit initiatief niet beantwoordt aan de noden. 
 
Dit terrein moest gerenoveerd worden wegens beschadigingen en waterophoping. Het basketbalteam 

vroeg in mei 2016 per e-mail reeds om het terrein op te frissen om basketbal in de open lucht mogelijk te 
houden: plaatsing van plexiglas, nieuwe flexibele ringen, nieuwe lijnen en vervanging van kapotte tegels. De 
e-mail gaf ook aan dat een agora-space (een soort "kooi") niet verenigbaar is met basketbal en de omgeving 
van het park.  

 
In Brussel zijn er steeds minder basketterreinen in de open lucht te vinden. In Ukkel zijn de terreinen in 

de wijken Carloo, Tomberg en Sint-Jobsplein al verdwenen. De auteurs van de interpellatie hadden aangege-
ven dat ze zelf het betrokken terrein onderhielden en o.a. netten op eigen kosten vervingen. Ze hebben ook 
al meer dan 600 handtekeningen via een petitie verzameld. 

 
Hoe gaat het college te werk bij de renovatie van het basketbalterrein? Hoe verliepen de contacten 

tussen de gemeente en de gebruikers van het Sauvagèrepark? Was er een toelating van de Commissie voor 
Monumenten en Landschappen voor deze werken in dit geklasseerde park? 

 
De mede-initiatiefnemer betwist dat het officiële basketbal niet buiten wordt gespeeld; het is namelijk 

een Olympische discipline. De agora-space is ongeschikt om basketbal volgens de officiële regels te spelen. 
 
Schepen Gol-Lescot antwoordt dat de gemeente uiteraard eerst de toelating heeft gevraagd van de 

commissie. De renovatie heeft ongeveer € 75.000 excl. btw gekost. Aangezien er in het park 2 basketterrei-
nen zijn, wou het college voor één ervan een beroep doen op de subsidies van minister Laanan voor "kleine 
gemeentelijke infrastructuur". Na gesprekken met verschillende gebruikers van het park werd beslist om het 
terrein hogerop alzo in te richten om de veiligheid van de kinderen vlakbij te garanderen. Het is ook geen 
"kooi" maar een "mini-pitch" zoals er reeds 20 jaar in verschillende landen bestaan. Men kan op die manier 
sporten zonder gevaar voor ongevallen. 

 
Het terrein beneden blijft voorbehouden voor basketbal. De schepen begrijpt de interpellanten maar 

wijst erop dat dit een openbaar terrein is dat voor iedereen toegankelijk moet blijven. Voor de directeurs van 
de clubs is outdoor basketbal ook niet van semi-competitieve aard, zoals de interpellanten beweren. 

 
In Ukkel zijn er momenteel drie basketbalterreinen in de open lucht: Neerstalle, Avijlplateau en Sauva-

gèrepark. 


