
N. VAN LYSEBETTEN geeft lezing van de volgende tekst :
N. VAN LYSEBETTEN donne lecture du texte suivant :
Enige tijd geleden interpelleerde ik het college over een onbestemd voorwerp in de vijver
van het Vijverpark. 

U vertelde toen dat het om een kunstvoorwerp ging, maar eigenlijk bleek het te gaan om
een windmolentje dat het water moest zuiveren maar dat al jaren niet meer werkte. 
Er zou worden gezocht naar een oplossing om het opnieuw aan de praat te krijgen.

Uw antwoord was toen dat het windmolentje eigendom is van een ingenieur, niet van de
gemeente. En dat het college met deze ingenieur in 2001 een conventie heeft getekend.

De gemeente zou contact hebben opgenomen met de bvba „Eco-turbine” om te bekijken
hoe de toestand kon worden verbeterd. 

Ecolo-collega Philippe Debry voegde er toen aan toe dat het ging om een prototype dat
voor  een  revolutionaire  oplossing  moest  zorgen  op  het  vlak  van  waterzuivering  in
stilstaand  water  zoals  de  vijver  in  het  Vijverpark.  Helaas  raakte  het  water  nooit  echt
gezuiverd en staat de windmolen er enkel nog meer te verroesten. 

In dezelfde omgeving zouden bovendien vaak lege blikjes en ander vuil  achtergelaten
worden.  Het moet zijn dat het „kunstvoorwerp” of de windmolen zo u wil, voor afval wordt
aanzien. Iedereen weet immers dat vuil meer vuil aantrekt. 

Mijn vragen aan u zijn: 

1) Wat was de reactie van de bvba „Eco-turbine” toen u het bedrijf contacteerde om een
oplossing te zoeken? 

2) Zal het toestel worden verwijderd en zo ja, wanneer?
3) Bent u op de hoogte van het feit dat hier op regelmatige tijdstippen afval achtergelaten

wordt en bent u van plan om hier iets aan te doen? 

Ik dank u voor uw antwoord.

Monsieur  l’Échevin  AKOUZ  dit  que  des  contacts  ont  été  pris  avec  « BUBA-
ECOTURBINE ». Compte tenu du blocage et de la non-intervention de cette société, cette
œuvre  artistique  sera,  dans  le  courant  du  mois  de  mai,  enlevée  et  renvoyée  à  son
concepteur, de même que la facture de cet enlèvement. 

N. VAN LYSEBETTEN vraagt wat het college van plan is met het vuil en de modder die
ontstaat als het regent.

Monsieur  l’Échevin  AKOUZ répond  que  les  services  sont  régulièrement  informés  des
dépôts clandestins à cet endroit. Le département « Entretien » se charge donc d'intervenir
régulièrement à cet endroit.


