
 

Gemeente Vorst – Dienst Informatie & Communicatie 

Perscontact: Paula Ntigura – T: 02 370 26 52 – Gsm: 0499 588 375 
 

 
PERSBERICHT 

 

 
Vorst, 2 maart 2018 

 

 
Volledige renovatie van de Berkendaelstraat 

 

 
Het College heeft kennisgenomen van de persmededeling die deze vrijdag (2 maart) werd verstuurd 
door het buurtcomité Brugmann-Berkendael-Albert. 
 
Het wenst te reageren op de talrijke verkeerde argumenten en stelt zich vragen bij het verlangen valse 
informatie te verspreiden.  
 
Van begin af aan werd dit project slechts ingegeven door de wens te zorgen voor een goede inrichting 
van deze straat, de veiligheid en het comfort van de buurtbewoners en van alle gebruikers. Het College 
erkent dat het bucolische karakter van de Berkendaelstraat uitzonderlijk is en betreurt het feit dat dit 
niet kan worden behouden. Helaas blijkt deze maatregel noodzakelijk. 
 
Tijdens alle stappen van de procedure   

- werden de bewoners geraadpleegd (informatievergaderingen, overlegcommissie ...); 
- werden alle stukken van het dossier overgemaakt of op de website gepubliceerd, steeds met 

het oog op het verzekeren van transparantie; 
- werden de wettelijke bepalingen nauwlettend nageleefd; 
- werden de alternatieven onderzocht maar bleken die technisch gezien niet realistisch; 
- heeft het College getracht oplossingen te vinden die zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de 

verwachtingen van de buurtbewoners en daarbij tegelijkertijd rekening gehouden met de 
technische verplichtingen en veiligheidsverplichtingen. 

 
Het is altijd jammer wanneer bomen moeten worden omgehakt. Hier is dit echter verantwoord vanwege 
de gezondheidstoestand van een aantal daarvan, het gevaar dat andere vormen en het bijzonder 
invasieve karakter van hun wortels. 
 
Het College betreurt het feit dat sommige buurtbewoners deze werkelijkheid niet aanvaarden. 
Democratie vergt denkwerk, overleg en beslissingen. Vervolgens heeft het College de 
verantwoordelijkheid de beslissing die in het algemeen belang werd genomen te laten uitvoeren. 
 
Deze werkzaamheden zullen het mogelijk maken de weg van gevel tot gevel volledig te renoveren en 
veilig te maken en nieuwe bomen te planten. Zo zullen de Berkendaelstraat en haar inwoners en 
gebruikers snel opnieuw een gezellige en kwaliteitsvolle ruimte krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


