Punt 18. Complex Griottes.- Vervanging van de synthetische bekleding
van twee terreinen.- Goedkeuring van het project, de raming, de
plaatsingsprocedure van de opdracht en de financiering van de uitgave.
Punt 19. Complex Griottes.- Vervanging van de synthetische bekleding
van twee terreinen.- Goedkeuring van het engagement van de gemeente op
vrije toegang te verlenen aan de twee taalgemeenschappen van twee
synthetische terreinen.

De h. Hayette vindt dat het dossier Griottes symbool staat voor het chaotische
beheer van de meerderheid. De bewoners willen dat de terreinen minder bezet
worden en dat het natuurgebied Kinsendael beschermd wordt. De PS komt
regelmatig tussen om oplossingen voor te stellen, zoals voor geluidsoverlast en
wildparkeren, maar wordt door het college karikaturaal voorgesteld als “antivoetbal”
terwijl de PS enkel wat respect voor de bewoners vraagt. De voorstellen voor minder
geluidsoverlast: één of twee geluidsmuren langs de kantine, lagere bezetting van de
terreinen, verbod op trommels en hoorns tijdens sportcompetities.
Tijdens de vorige legislatuur had de meerderheid beslist om de traditionele
terreinen om te vormen tot synthetische terreinen (gazon vervangen door zwart
bandengranulaat). Dit vereist minder onderhoud en maakt er een professioneler
sportterrein van. Het wijkcomité heeft geklaagd over geluids- en lichtoverlast in het
kader van een burgerinterpellatie. De synthetische bekleding heeft beperkingen. Er
zijn nog geen bewijzen dat de gezondheid wordt aangetast maar het is wel
aangetoond dat dit granulaat nefast is voor de biodiversiteit. Het regenwater stroomt
van het tweede terrein naar het natuurgebied Kinsendael en vervuilt het bronwater
en geen enkel lid van de meerderheid die hierop reageert!
Deze sportterreinen zijn ontmoetingsplaatsen in een residentiële wijk vlakbij
het natuurgebied. De oppervlaktes in bandengranulaat moeten regelmatig vernieuwd
worden omdat ze niet duurzaam zijn. Talrijke Waalse gemeentes hebben plastic
vervangen door kurk. De Brusselse overheid heeft een budget van 10 miljoen
goedgekeurd om tegen eind 2020 36 sportterreinen van het Brusselse gewest te
vervangen. Het sportcentrum André Deridder zou in dit kader moeten genieten van
een subsidie van € 400.000. Welke bedragen werden reeds vastgelegd sinds 5 jaar
ten bate van dit sportcentrum? Het zou logischer zijn dat dit dossier beheerd zou
worden door de schepenen van Werken en Sport i.p.v. de schepen van Facility
Management. De vervanging van granulaat door kurk kan de beschadiging van de
site Kinsendael afremmen. De toekenning van de subsidie is onderworpen aan een
voorwaarde rond tweetaligheid van clubs, wat een stijging van bezettingen van de
infrastructuren inhoudt.
De bezetting is verdubbeld sinds de installatie van de synthetische terreinen,
hoewel de stedenbouwkundige vergunning uit 2016 had bepaald dat er geen
significante stijging van de bezetting van de terreinen en de daarbij horende
geluidsoverlast voorzien was. Sporters en inwoners verzoeken is niet altijd evident en
dezelfde fenomenen zijn te merken in de nabijheid van de voetbalterreinen van het
centrum André Deridder, het voetbalcentrum Dieweg of de hockeyterreinen van
Royal Racing Club. De h. Hayette vraagt de schepen van Sport om een structurele

oplossing te vinden voor deze buurtproblemen. Als voorbeeld verwijst hij naar de
beslissing van de rechtbank van Baden-Wurttemberg in het voordeel van de
inwoners van Fribourg-en-Brisgau omwille van overlast waarbij een lokale sportclub,
die € 76 miljoen heeft geïnvesteerd in een nieuw stadium, geen wedstrijden meer
mag organiseren na 20 uur en op zondagen tussen 13 en 15 uur.
De PS zal zich voor beide punten onthouden om de wijk KinsendaelKriekenput niet te bestraffen omwille van riskante keuzes van het college.
Schepen Biermann antwoordt dat het gewest al subsidies had voorzien voor
de twee synthetische terreinen van Les Griottes. Enkele jaren later hebben studies
aangetoond dat het rubbergranulaat schadelijk is voor de omgeving en aldus
ongepast is in de nabijheid van een Natura 2000-gebied. Het zou ook een negatieve
invloed kunnen hebben op de gezondheid. Deze overwegingen hebben het gewest
aangezet om een subsidie toe te kennen om rubber te vervangen door kurk. De
ondergrond van de sportterreinen heeft geen directe invloed op de bezettingsgraad
van de clubs.
Inzake de vermelde tweetaligheid geeft de schepen aan dat het gewest een
formele verklaring van Ukkel heeft gevraagd om zich te engageren om zijn
sportinfrastructuur toegankelijk te houden voor alle sportclubs, zowel Nederlandstalig
als Franstalig, zonder discriminatie. Het gaat er dus niet om tweetaligheid op zich op
te leggen aan de clubs.
De h. Desmet vindt dat het probleem met de gezondheid en de omgeving van
synthetische terreinen op heden opgelost is.
De h. Cools vindt dat de h. Hayette terecht de overlast door een overmatige
bezetting van het complex Griottes heeft aangehaald. De gemeenteraad moet hier
niet beraadslagen over het beheersbeleid van de sportinfrastructuur maar over twee
welbepaalde punten: de vervanging van plastic door kurk via gewestelijke subsidies
en de vraag van het gewest aan Ukkel om de wet te respecteren en discriminatie te
verbieden. Uccle en avant zal voor deze twee punten stemmen.
Schepen Wyngaard betwist de bewoordingen van de h. Hayette.
Wildparkeren werd verboden in de Noordkriekenstraat, er werden paaltjes
geplaatst en het trottoir werd verbreed. Op de site mogen max. 9 voertuigen
parkeren. De bezettingen worden vooraf uitgehangen aan de ingang en de clubs
mogen deze niet wijzigen tijdens de week zodat inwoners hun avonden en weekends
kunnen organiseren. De activiteiten moeten stoppen vóór 21.15 uur terwijl op andere
Ukkelse sites dit pas om 22 uur is.
De tests door de diensten van schepen De Brouwer hebben aangetoond dat
het natuurgebied Kinsendael niet vervuild is. Uit voorzorg heeft de gemeente beslist
om tussen te komen met gewestelijke hulp.
De clubs werden ontmoet om nog eventuele grieven te bespreken.
Er wordt momenteel gezocht naar oplossingen om de geluidsoverlast door de
kantine te verminderen.
Het college overweegt om de bestaande bladblazers te vervangen door stillere
elektrische versies.

