
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant : 

G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst: 

 
Kuregem is een heel dicht bevolkte wijk die weinig groene ruimtes telt. Het is daarom 
des te belangrijker dat we de bestaande parken goed onderhouden. Dat doet de 
Gemeente niet. Steeds meer buurtbewoners klagen over de staat van het Crickx-park 
en het “Petite Eiland”. Het Crickx-park is in 2011 door buurtbewoners heringericht maar 
ligt er vandaag verloederd bij. Het net van het voetbaldoel is gescheurd en de wip is 
kapot. Er is nu een hekken rond geplaatst. De trampolines zijn ook aan vernieuwing 
toe. In “La Capitale” geeft Schepen NEUZY toe dat de reparatie van de wip al te lang 
op zich laat wachten. Hij belooft het Crickx-park te vernieuwen. De vergunning voor de 
herinrichting van het gebied zal in de komende weken door “Beliris” worden ingediend. 
Maar de gemeenteambtenaar moet ervoor zorgen dat de voorzieningen goed 
functioneren en in goede staat zijn. 
 
Ook de erbarmelijke staat van de middenberm van de Grondelsstraat “Petite Eiland” 
gaat vaak over de tongen. De autoluwe straat moest een plek worden voor natuur, 
sport en spel, maar daar is weinig van te zien. Overal liggen lege blikjes, flessen en 
sigarettenpakjes. Mensen laten er hun hond uit “omdat er geen alternatief is”. In het 
artikel beschouwt Schepen NEUZY de huidige staat van “Petite Eiland” van 
“voorbijgaande aard”. Er zouden volgens hem in de winter minder buurtbewoners 
aanwezig zijn, waardoor mensen er een puinhoop van maken. Een vreemde 
redenering. Er komen net minder mensen omdat het er vuil is én onveilig gezien het 
parkje ook met drugsproblematiek kampt. Eerder dan de zaken om te draaien en het 
probleem te minimaliseren, zou de Gemeente beter zijn verantwoordelijkheid nemen 
en voor propere parken zorgen. Zo moeilijk kan dat niet zijn. 
 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

- Wat zijn de concrete maatregelen uit het Netheidsplan van 2021 om de groene 
ruimtes in Anderlecht en in het bijzonder in Kuregem op te waarderen? Wat is 
gebleken uit de eerste evaluatie van het Netheidsplan op 18 mei? 

- Over het Crickx-park:  
o Komt er nieuw voetbalnet of wordt het bestaande gerepareerd? Wanneer 

wordt de wip gerepareerd? Moeten er nieuwe trampolines komen? 
o De gemeenteambtenaar slaagt er niet in om ervoor te zorgen dat de 

voorzieningen in goede staat zijn. Wat is de verklaring hiervoor? 
o Wat zijn de concrete plannen voor de vernieuwing van het park en 

hoeveel zal dit aan de Gemeente kosten? 
- Betreffende “Petite Eiland”: 

o Hoe vaak wordt het park schoongemaakt?  
o Hoe gaat de Gemeente ervoor zorgen dat de veiligheid gegarandeerd 

is? 
 
 
Monsieur l’Echevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante : 
Mijnheer de Schepen NEUZY geeft lezing van het volgend antwoord: 
Meneer het gemeenteraadslid, een onderdeel van het Netheidsplan, is de fusie van 
ploegen van de tuinmannen met de straatvegers, om zo het onderhoud van onze 



parken te optimaliseren. Deze fusie is nog lopende, en ik heb gevraagd om de ploeg 
van sector Kuregem, specifiek te versterken met tuinmannen. Het betreft 4 posten, 
waarvoor de aanwervingen lopende zijn. Oorspronkelijk was het opzet voorzien met 
een aantal inschakelingscontracten, ook wel artikel 60 of stagiaires genomen. Helaas 
was het OCMW niet bij machte om ons kandidaten door te sturen, het opzet is dus 
naar aanwervingen van tuinmannen geschakeld. Ik hoop dus dat de Gemeente 
binnenkort zijn verantwoordelijkheden ten volle zal kunnen invullen voor wat betreft het 
onderhoud van Kuregemse parken en groenruimten, eenmaal deze aanwervingen 
afgerond zijn.  
Over het Crickx-park: Ja, voetbalnetten zijn besteld, en worden binnenkort vervangen. 
Ook de wip zal gerepareerd, zodra de overheidsopdracht geactiveerd wordt. Noteer 
dat in 2021 een aantal reparaties werden gerealiseerd in het bewuste park, samen met 
de burgers. We stellen immers vast dat er bijzonder veel vandalisme gebeurt in het 
park, en het samenwerken en zich eigen maken van de burgers van het park hadden 
we aangegrepen om dit vandalisme mogelijk in te dijken. Helaas, stellen we vast dat 
het vandalisme hiermee geen halt toegeroepen werd. 

We kijken daarenboven uit naar het nieuwe “Beliris” project, om de timing van de 
heraanleg van het Crickx park te kennen. Noteer dat deze werken volledig extern 
gefinancierd zullen worden. 

Wat het onderhoud betreft, moeten we ook toegeven dat er in december te weinig 
effectieven op het terrein waren, de onderbezetting was het gevolg van hoog aantal 
zieken, maar ook door geplande verloven. Ik heb al enkele weken terug gevraag om 
de situatie te regulariseren. 

Betreffende “Klein Eiland”: Vandaag is deze zone eigenlijk geen park. Het betreft een 
verlaten industriële site, met inderdaad een stuk van de Grondelstraat met een 
middenberm. Het onderhoud van het bewoonde deel van de Grondelsstraat gebeurt 3 
tot 4 maal per week. Het stuk, van de Grondelstraat dat zich in de industriezone 
bevindt, slechts 1 keer per week. We stellen vast dat het gebrek aan bewoning, en dus 
aan sociale controle er inderdaad leidt tot meer sluikstort. Dit wil echter niet zeggen 
dat het sluikstort niet wordt weggehaald, en niet zeggen dat er geen sancties worden 
gegeven. 

Op de middenberm van de Grondelsstraat werd het college eind 2021 gevraagd om 

een collectieve moestuin te installeren, hetgeen werd goedgekeurd. We juichen 

immers elk constructief initiatief toe dat onze openbare ruimte mooier maakt. Helaas, 

werd deze moestuin slachtoffer van recurent inciviek gedrag: vandalisme, maar ook 

sluikstort. De organisatie de verantwoordelijk was voor dit project heeft ons recent laten 

weten dat ze niet meer wilden verdergaan met het project. We onderzoeken hoe we 

de situatie van de middenberm zullen laten evolueren. Of er nieuwe initiatieven 

genomen worden, en hoe we de aanwezige materialen kunnen ontruimen dan wel 

kunnen hergebruiken in andere projecten. 


