
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant :
G. VERSTRAETEN geeft lezing van de volgende tekst:
Ik  hoorde  recent  klachten  van  de  buurtbewoners  rond  de  parking  van  het  Bracops-
ziekenhuis. Op het parkeergedeelte van de René Henrystraat zouden, vooral tijdens de
weekends,  regelmatig  bestelwagens  met  Roemeense  en  Bulgaarse  nummerplaten
geparkeerd staan, waar mensen in overnachten. De klachten die mij bereiken gaan over
een aantal verschillende zaken.
Zo zouden de voornamelijk mannen die op die manier de nacht doorbrengen er ieder
weekend hun vuilnis achterlaten. Ook laat men, zeker in de winter of wanneer het erg
warm weer is, de motor een hele nacht draaien, vermoedelijk om van de verwarming of de
airconditioning van de wagen gebruik te kunnen maken. Maar blijkbaar zou één van de
problemen ook zijn dat het er schijnbaar overdag een komen en gaan is van relatief jonge
mannen,  waarbij  schijnbaar  bepaalde  substanties  verhandeld  worden,  zakjes  van
handtassen wisselen etc.
Bepaalde buurtbewoners zijn bezorgd dat als er niet ingegrepen wordt dit een probleem is
dat zich over de buurt zou kunnen verspreiden.
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:

- Is de gemeente zich bewust van dit probleem?
- Heeft de gemeente al opgetreden op de één of andere manier?
- Zal de gemeente dit verder opvolgen?
- Wat  plant  de  gemeente  te  doen  om  dit  probleem  aan  te  pakken  en  aan  de

bezorgdheden van de buurtbewoners tegemoet te komen?

Mevrouw de schepen MÜLLER-HÜBSCH antwoordt dat ze allerlei klachten op tafel krijgt
maar deze is nieuw voor haar, op vlak van infrastructuur. Er wordt parkeerplaatsen in deze
kleine  straten  voorzien  die  relatief  lang  zijn,  zodat  er  eigenlijk  plaats  is  voor  kleine
camionettes om daar  ook te  parkeren.  Daar  storen ze niemand.  Het  college heeft  de
situatie besproken en een parkeerverbod voor vrachtwagens overwogen maar voorlopig
wordt er politiecontroles gestuurd om de situatie te beoordelen.


