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Interpellatie van de h. Wyngaard: Toekomst van het terrein na de definitieve sluiting van het  gemeente-
lijke containerpark. 
 

De h. Wyngaard geeft aan dat de gemeente het terrein, waar het gemeentelijke containerpark gele-
gen was, heeft gerecupereerd. Volgens informatie die circuleert zouden alle of sommige delen van de dien-
sten Werken en/of Werken naar daar verhuizen en zou er parking komen. Of die parking boven- of onder-
gronds zou zijn, is ook nog niet duidelijk. 

De h. Wyngaard wenst graag een antwoord op de volgende vragen: welke projecten wil het college 
ontwikkelen op dit terrein? Zijn hier al beslissingen over genomen en, indien ja, wat is de planning hiervan? 
Moet de bodem gesaneerd worden indien er graafwerken nodig zijn? Welke gemeentediensten zullen naar 
dit terrein komen en niet naar de Fabricomsite gaan? 

 
Schepen Biermann antwoordt dat de gemeenteraad in het kader van de begroting 2016 5 miljoen 

euro heeft voorzien voor het "operationeel centrum Stalle". Hier zal een groot deel van de werkplaatsen van 
technische diensten komen, momenteel gesitueerd in de Auguste Dansestraat 25, de Beeckmanstraat 83, de 
Gelovigenstraat en het arsenaal van het Sint-Pietersvoorplein voor opslag. Het gaat om garages, houtbewer-
kerijen, opslagplaatsen, werkplaatsen, refters, kleedkamers, sanitair voor arbeiders, enz. Het is de bedoeling 
om indien mogelijk al het rollend materieel op deze site te plaatsen. Hiervoor is een ondergrondse parking 
nodig en die kost te veel in het kader van de begroting. 

De timing, rekening houdend met het feit dat er een bouwaanvraag ingediend moet worden bij Brus-
sel Stedelijke Ontwikkeling voor eind 2016: bestek in de loop van het tweede trimester 2017, start van de 
werf voor eind 2017, voltooiing voor eind 2018. De gemeente heeft reeds een bodemstudie laten uitvoeren 
waaruit bleek dat er geen vervuiling en grondwaterlagen zijn. De voornoemde activiteiten onderbrengen in 
het Fabricomgebouw is onmogelijk door de omvang van het rollend materieel waarbij de structuur van het 
gebouw versterkt zou moeten worden en de stedenbouwkundige bestemming aangepast zou moeten wor-
den. Daarom heeft het college beslist om dit operationeel centrum te voorzien op het oude terrein van het 
containerpark. 


