GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Interpellatie van mevr. Van Offelen: petanque in het park.
Mevr. Van Offelen vindt petanque een leuke activiteit voor senioren omdat ze op die manier in contact
blijven met anderen en de natuur. Het spel is erg goed voor de lichamelijke en mentale gezondheid.
Ukkel beschikt over twee petanqueclubs: PUC (oudste club in België, gesticht in 1953, met 200 leden,
binnen- en buitenbanen) en Uccle-Stalle (enkele binnenbanen). Er is ook nog een petanquebaan op het
Avijlplateau. Zijn er nog andere banen in Ukkel? Ze heeft zelf de petanquebaan van het prachtige park Tenbosch
in Elsene bezocht dat zich perfect heeft geïntegreerd in de omgeving.
Talrijke Ukkelaars - vooral senioren - wensen te kunnen beschikken over een petanquebaan in hun wijk,
bij voorkeur in parken (Montjoiepark, Brugmannpark, Kattuin) of vlakbij kinderspeeltuinen. Mevr. Van Offelen
denkt zelf aan het Raspailpark omwille van de nabijheid van het toekomstige gemeentehuis. Petanque kan voor
ontspanning zorgen voor het gemeentepersoneel.
Een gehomologeerde petanquebaan is 12 tot 15 m lang, 4 m breed, kost tussen € 2.000 en € 3.000 en
vereist weinig onderhoud. Overweegt het college om petanquebanen te voorzien in of vlakbij de kleine parken op
het Ukkelse grondgebied?
Schepen De Brouwer geeft aan dat er ook petanquebanen zijn aan de kruispunten Eikenboslaan en SintJobsesteenweg. Ook in de Zandbeektuin is er een baan aanwezig (van het gewest).
Bij elke herinrichting van groene ruimtes onderzoekt de Groendienst de gepastheid van een
petanquebaan. Voor een installatie op een locatie moet er ook een vraag naar zijn. De eventuele installatie van
petanquebanen vlakbij kinderspeeltuinen zal onderzocht worden.
De Kattuin is te klein om er petanque te kunnen spelen en het ligt ook vlakbij de petanquebaan van
Zandbeek. Voor het Montjoiepark had de Commissie voor Monumenten en Landschappen al het principe
goedgekeurd voor de installatie van een petanquebaan op het voormalige tennisterrein. Dit park staat op de
bewaarlijst en er zijn minder verplichtingen dan voor geklasseerde sites. Er wordt gewerkt aan de aanvraag voor
een stedenbouwkundige vergunning voor het Raspailpark (geklasseerde site) en er is hierin geen petanquebaan
voorzien maar deze mogelijkheid kan wel bestudeerd worden. Een petanquebaan in het Wolvendaelpark lijkt erg
ingewikkeld wegens de klassering van de site. Deze hypothese zal geanalyseerd worden voor het Brugmannpark
waarvoor een begeleidingscomité is voorzien in het beheersplan.

