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Schriftelijke vraag 20/34 van de h. Desmet: openbaar park Paola.
Er werden in augustus 2020 twee nieuwe tuinen geopend voor het publiek: de tuin van het
Kunstenhuis (Dekenijstraat) die tot op heden enkel tijdens culturele evenementen toegankelijk was
en het Raspailpark, dit laatste op uitdrukkelijk verzoek van de inwoners die ook al zijn gestart met de
eerste saneringswerken.
Vlakbij Raspail was ik verbaasd over het aangekondigde erg kleine openbare park Paola. Het lijkt
meer op een treurige tuin op een helling naast een privéwoning dan een openbare ruimte.
Is dit wel degelijk een gemeentelijke openbare ruimte?
Was zijn desgevallend de intenties van het college op korte of middellange termijn om deze ruimte
aantrekkelijk in te richten die, buiten het nodige onderhoud, door de overheid vergeten lijkt te zijn?

Antwoord:
Het betreft effectief een openbare ruimte en het wordt onderhouden door de Groendienst.
Met het hoofd van de Groendienst hebben we de nieuwe buren van deze tuin ontmoet voor een
ander onderwerp en we hebben met hen gesproken over dit punt.
In de filosofie van het project ARBRES van het Centre d’Ecologie urbaine, die zich inzet voor
fruitbomen in de stad en de terbeschikkingstelling van het fruit, willen we een project ontwikkelen
voor de aanplanting van fruitbomen, in de vorm van een collectieve boomgaard waar inwoners de
bomen kunnen verzorgen en fruit kunnen plukken en verdelen. Het lijkt ons interessant om te kiezen
voor klein fruit op lage hoogte, eventueel druiven omdat de helling en de ligging van het terrein
hiervoor geschikt is. Deze keuzes moeten gemaakt worden met geïnteresseerden die zich willen
inzetten voor dit project dat ontwikkeld zal worden in samenwerking met Pépinière Citoyenne.
De timing van het project zal afhangen van de werklast van de gemeentediensten: indien de
achterstand wegens covid weggewerkt kan worden, zou er al deze winter aangeplant kunnen worden
na de voorbereidende vergaderingen.

