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Cathy Clerbaux, Voorzitster ;
Olivier Deleuze, Burgemeester ;
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José Stienlet, Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Guillebert de Fauconval, Didier
Charpentier, Jos Bertrand, Michel Kutendakana, David Leisterh, Michel Colson, Anne SpaakJeanmart, Hugo Périlleux-Sanchez, Dominique Buyens, Odile Bury, Roland Maekelbergh,
Gemeenteraadsleden ;
Etienne Tihon, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Jean-Marie Vercauteren, Martine Spitaels, Sandra Ferretti, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 17.04.18
#Onderwerp : Interpellatie van Jos Betrand voor de gemeenteraad evaluatie van de werking van de
grondregie.#
Openbare zitting
Ik zou bij het afsluiten van deze legislatuur willen ingaan op het thema van de huisvesting en van de werking
van onze grondregie.
In de beleidsverklaring geeft de coalitie aan dat de huisvesting van jonge gezinnen en families waarvoor een
privé-woning ontoegankelijk is en die niet voldoen aan de voorwaarden voor sociale woningen, een prioriteit
voor de coalitie. Een intentie die in onze gemeenteraad breed gedragen wordt.
De beleidsintentie vermeldt de afwerking van het reeds in 2006 geïnitieerde project Aartshertogen-Zuid en de
afwerking van het project Ottenvangers.
Samen met het gewest zou ook een project Aartshertogen-Noord worden bestudeerd. Ook zou het dossier
van de herbestemming van de Sint-Hubertuskerk verdergezet worden en de reconversie van
kantoorgebouwen in woningen gestimuleerd. Er is ook een gemeentelijk huisvestingsplan opgezet met 5
polen: Aartshertogen-Noord – Giervalken, Groot Kwartelveld met de Chants des Cailles, klein Kwartelveld,
Bosvoorde-station en Sint Hubertuskerk.
Daarnaast zijn er de bouw- en renovatieprojecten die met eigen middelen van de grondregie gerealiseerd
worden: o.a. Terhulpse steenweg, Van Becelaere, Visserijstraat, …
Ik zou van de schepen een up-date willen van de verschillende projecten:
1. Kan de schepen mij informeren over de stand van zaken van de projecten uit de vorige legislaturen
die in de huidige legislatuur moesten afgewerkt worden? Ik zou ook voor elk project willen weten
wanneer ze geïnitieerd werden.
2. Kan de schepen mij informeren over de stand van zaken van de projecten die tijdens deze legislatuur
geïnitieerd werden en die tot een goed einde gebracht werden of waarvan de bouwwerf effectief in
uitvoering is?
3. Ik zou ook van de schepen willen vernemen, welke projecten in plannings- en overlegfasen zitten,
met een mogelijke timing voor de uitvoering.
4. Meer in het bijzonder en voor zover dit niet in een van mijn vorige vragen opgenomen wordt zou ik
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de actuele stand van zaken willen kennen van de volgende projecten: Sint-Hubertus van Bosvoorde /
Station Bosvoorde / Klein Kwartelveld …
De Raad neemt kennis.
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING,
DOOR HET RAAD,
De Gemeentesecretaris,
Etienne Tihon

De Voorzitster,
Cathy Clerbaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Watermaal-Bosvoorde, 18 april 2018
De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Etienne Tihon

Olivier Deleuze
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