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Mondelinge vraag van de h. De Bock:De sluiting van parking Moensberg gedurende bijna twee jaar en de 
verbaliseringen in de wijk Horzel 
 

De h. De Bock herinnert eraan dat de NMBS meer dan twee jaar geleden het hek van parking Moensberg 
gesloten heeft, waarop nochtans een vijftigtal voertuigen gratis kon parkeren dicht bij het station. 

Dhr. De Bock heeft het college hierover al bevraagd en reeds voorgesteld studenten of werkzoekenden 
voor de parking te plaatsen om de veiligheid ervan te verzekeren en sluikstorten te voorkomen.  

Heeft het college contact opgenomen met de NMBS om deze parking te heropenen? Zou de eventuele 
controle en beveiliging door vrijwilligers en werkzoekenden betaald kunnen worden door middel van een bijdrage 
van € 1 per voertuig? 

De buurtbewoners klagen over de verschuiving van geparkeerde voertuigen naar de weg en wensen dat 
de gemeente hun parkeerplaatsen beschermt. 

Wegens de nauwheid van de Horzelstraat werden verschillende bewoners geverbaliseerd omdat hun 
voertuig op de berm geparkeerd stond.  

 
Schepen Wyngaard antwoordt dat het beheer van parking Moensberg onder de bevoegdheid van de 

spoorwegbeheerder valt en niet van het gemeentebestuur.  
Aangezien de beheerder een snel einde van de definitieve inrichtingen beloofd heeft, zou de parking 

gedurende een jaar ter bede bezet kunnen worden. 
Het zou echter noodzakelijk zijn verlichting, een elektrische paal, een hek en dolomiet te plaatsen om 

sluikstorten en ander vandalisme te voorkomen. 
Hoewel hij het volledig eens is met de voorstellen van dhr. De Bock, twijfelt dhr. Wyngaard aan de 

geschiktheid om in te stemmen met een investering van tienduizenden euro voor een zeker onbepaalde, maar in 
principe relatief korte periode. 

Bovendien zou een dergelijke investering deels teruggevorderd moeten worden via de prijs van de 
parkeerplaatsen, wat de bestuurders ertoe zou aanzetten hun voertuig elders te blijven parkeren. 

 
De burgemeester verduidelijkt dat het aantal opgestelde processen-verbaal in deze wijk gedaald is van 24 

in 2018 tot 8 in 2019. 
 
De h. De Bock hoopt dat de overheid blijk geeft van een zekere toegeeflijkheid tegenover de bewoners 

wanneer ze op de berm parkeren. 


