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Herinrichting van het Park van Vorst (op vraag van Mevrouw Goldberg,
gemeenteraadslid). (Aanvullend)
Interpellatie van de Gemeenteraad van 26/02/2019
Betreft: Herinrichting van het Park van Vorst
De herinrichting van het park van Vorst werd in 2010 door Beliris bestudeerd en zal dus door
dit federale fonds gefinancierd worden. Aangezien het project geklasseerd is, neemt het als
referentie de esthetische perspectieven van de periode van de jaren 1930, wat ondermeer
inhoudt dat bomen op de heuvel geveld moeten worden.
In totaal telt het park van Vorst 803 bomen waarvan 47 opmerkelijke bomen. Het
herinrichtingsproject van Beliris voorziet het vellen van 125 bomen waaronder:
56 zieke bomen, die gevaarlijk of aan het wegkwijnen zijn,
15 lindebomen rond de Chalet die zullen worden vervangen voor verjonging en om de
uniformiteit te bevorderen,
5 bomen in het kader van de heropbouw van het huis van de tuiniers,
en 49 bomen om de uitzichten te herstellen
Op deze 125 gevelde bomen, zullen er 107 aangeplant worden.
We hebben in de pers kunnen ontdekken dat de Burgemeester geen velling van bomen
wenste wat, volgens de aangenomen stedenbouwkundige vergunning, het mogelijk moet
maken om een vrij uitzicht op de stad te bieden.
Kan u mij verduidelijken:
Is de positie van Ecolo in de pers dezelfde als de positie van het integrale College?
Wat is de impact van deze nieuwe positie om geen bomen te vellen op de uitvoering
van dit project gefinancierd door Beliris? Brengt dit de hele lopende procedure in
gevaar? Wanneer heeft Beliris voorzien om van start te gaan met de werken?

Dominique Goldberg
Gemeenteraadslid DéFI.

De heer Roberti:
Ik was op de hoogte van dit project. Dat is effectief wat ik in de pers gezegd heb, ik
bevestig dat de zieke bomen hetzij geveld hetzij verzorgd moeten worden.
Het bericht om ze te vellen is afkomstig van het vorige College. De zaken zijn grondig
gewijzigd, de buurtbewoners hopen op een park waar het plantaardige erfgoed
behouden wordt.
Beliris heeft contact opgenomen met de diensten en het project zou niet te veel
vertraging mogen oplopen.
Mevrouw Goldberg:
Is er een planning?
De heer Roberti:
Er is een vergadering met de dienst werken voorzien.
Ik ben niet op de hoogte van de planning maar ik kan inlichtingen vragen en u de
vorderingsstaat doorsturen.
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De heer Loewenstein:
Alle fractieleiders zullen geïnteresseerd zijn om de planning te ontvangen.

