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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renovatie Paviljoen Astridpark
Het paviljoen in het Astridpark is nog altijd in zeer slechte staat. De ramen zijn nog
altijd
vernield en het dak, de deur en de muren hebben dringend renovatie nodig. Zoals we
eerder al signaleerden aan het college, is de situatie zo urgent dat het paviljoen niet
langer
verhuurd kan worden. Deze gemeentelijke infrastructuur zou ter beschikking moeten
staan
van de Anderlechtse inwoners.
In de begroting van 2014 is een som van 50 000 euro ingeschreven voor het
opmaken van
een studie voor de planning van de renovatie van het paviljoen.
Is er al een aanbesteding gebeurd of bestek bekend?
Indien de studie al toegewezen is, aan wie is dit gebeurd en wat is de deadline?
Welke criteria werden in de studie opgenomen?
Wat zijn de kosten van de studie en welke omvang zal ze hebben?
Is ook het gebruik van het paviljoen na de renovatie het onderwerp van de studie?
En tenslotte, gezien de urgentie van de situatie: wanneer denkt het collega dat de
eigenlijke renovatiewerken in zijn geheel of gedeeltelijk kunnen beginnen?
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Betreft : uw vraag aan het College in verband met de renovatie van het
paviljoen in het Astridpark.

Geacht Gemeenteraadslid,

In de begroting van 2014 werd inderdaad 40.000 euro voorzien voor een
studie en begin van renovatie van het paviljoen in het Astridpark.
Het blijft immers de wil van het college om van dit paviljoen opnieuw een
multifunctioneel lokaal te maken dat maximaal benut wordt, dus zowel
overdag, ’s avonds als in het weekend. Hierdoor kunnen de burgers er
optimaal van genieten en wordt het risico op vernieling drastisch
verminderd.
Er wordt vooral gedacht aan een recreatiecentrum voor senioren zoals het
vroeger was en een “antenne” voor de gemeenschapswachten die in de
buurt werken. Natuurlijk zal er dan ook, zoals in de andere
recreatiecentra, een beheerder aangesteld worden. Ook een bezetting

door verenigingen ’s avonds en in het weekend wordt onderzocht zodat er
ook preventie- en opvoedingsprojecten kunnen plaatsvinden.
De dienst “Gebouwen en Huisvesting” heeft een van zijn architecten
aangesteld om dit project voor de dienst Sociale zaken uit te werken. De
architecte heeft intussen het gebouw al bezocht en heeft een studie over
de renovatie aangevat.
Al naargelang het bedrag van de ramingen en de beschikbare budgettaire
middelen zullen dan de renovatiewerken kunnen starten. Intussen blijft het
gebouw volledig afgesloten zodat er geen verdere vernielingen kunnen
gebeuren.
Het is alvast de wil van het college om voor de realisatie van deze
werkzaamheden samen te werken met projecten van sociale economie.
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