INTERPELLATIE ALAIN VAN HENDE - 8 september 2014
Ik verwijs naar een reeks persartikels hieronder met betrekking op de problematiek van de Vilvoordse Syriëstrijders.
De voorzitter van de Vilvoordse gemeenteraad, tevens burgemeester, maakte zich meermaals sterk dat de Vilvoordse
Syriëstrijders uit de Vilvoordse bevolkingsregisters werden geschrapt.
Ik heb eens de moeite gedaan om dit te controleren aan de hand van de kiezerslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 en de parlementsverkiezingen van mei 2014.
Tot mijn grote verbazing moet ik vaststellen dat drie kopstukken waarvan sprake in de diverse persartikels figureren
op voormelde kiezerslijsten. Op de kiezerslijst voor de verkiezingen van 25 mei 2014 staan zelfs 2 “verdachten” die
moeten verschijnen op het Sharia4Belgium proces dat wordt ingeleid eind september in Antwerpen.
Hoe legt men dit uit? Immers als iemand op een kiezerslijst figureert, dan is betrokkene niet geschrapt uit het
bevolkingsregister.
Betrokkenen konden dus gaan stemmen en zich zelfs verkiesbaar stellen indien ze dit wensten.
Kan de voorzitter van het OCMW, tevens lid van het college, ons toelichten of betrokkenen steun trekken van het
OCMW?
Ik gebruik bewust geen namen en verwijs naar openbare persartikels. De Vilvoordse bevolking heeft recht om de ware
toedracht in deze materie te kennen.
Het eventueel verwijzen van deze interpellatie naar de besloten vergadering zou dan ook een miskenning zijn van het
informatierecht van de Vilvoordenaars.
http://www.knack.be/nieuws/belgie/broer-opgepakte-syriestrijder-gedood-in-syrie/article-normal-97145.html
http://www.hln.be/hln/nl/9556/Opstand-in-Midden-Oosten/article/detail/1648834/2013/06/10/Derde-Belg-gedood-inSyrie.dhtml
http://m.hln.be/hln/m/nl/1/2007994/article/mostRead/index.dhtml
http://www.ringtv.be/videos/proces-tegen-sharia-4-belgium-van-start#.VATAC2NKzq8
http://www.hbvl.be/cnt/aid1608714/proces-sharia4belgium-start-op-29-september
http://www.vvos.be/nl/nieuws/belgische-gemeenten-schrappen-uitkering-syriegangers
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1706558
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/vilvoordse-syriestrijders-passen-verhuistruc-toe
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Het CBS heeft in zijn zitting van 7 juli 2014 de bouwvergunning voor het verbouwen van de winkelruimte van de ex
Free-Time en Gamma-site tot parkeergarage verworpen.
De motivatie voor deze weigering is evenwel nogal magertjes. De zuiver stedenbouwkundige bezwaren die de stad
oppert kan men catalogeren onder de noemer “ambtelijke muggenzifterij”. Zo hebben de voorziene staanplaatsen een
breedte van slechts 2.40 meter in plaats van 2.50 meter!
Een aantal bezwaren geopperd door de brandweer zijn vrij eenvoudig op te lossen en vormden eigenlijk geen bezwaar
om de gevraagde vergunning te weigeren.
Aangezien de gemeente ontvoogd is moet er niet eens een advies gevraagd worden aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
Er werd bijkomend geen enkel bezwaar geopperd tijdens het openbaar onderzoek en buurtonderzoek leert ons dat de
bewoners dit initiatief eerder genegen zijn.
Ik meen dan ook dat de stad hier voorlopig een schitterende opportuniteit aan zich laat voorbijgaan, en de politiek
haar verantwoordelijkheid niet opneemt.
Het voorliggend project zou voorzien in 105 nieuwe parkeerplaatsen in het centrum van Vilvoorde met als troef een
zeer goede omsluiting en dus bereikbaarheid.
Indien we dan wat verder kijken bestaat zeker de mogelijkheid om bijvoorbeeld binnen een PPS-structuur ook de
parkeerplaatsen van de aanliggende VDAB en RVA erbij te betrekken. De site kan vrij eenvoudig en goedkoop tot
één parkeergeheel worden omgevormd mits de juiste afspraken. Dit kan evenwel geen probleem vormen aangezien
de RVA en de VDAB overheidsbedrijven zijn en dus in principe ten dienste staan van de belastingbetaler, die in
Vilvoorde trouwens hard wordt getroffen.
Aldus krijgt men op een zeer goedkope manier bijna 200 extra publieke parkeerplaatsen in het stadscentrum in het
weekend, op een moment dat de twee overheidsparkings (VDAB en RVA) er nu verlaten maar wel afgesloten
bijliggen. Dit zou een zeer goede aantrekkingspool vormen voor ons winkelcentrum dat acuut nood heeft aan extra
zuurstof.
Men zou trouwens ook het leegstaand gebouw van de Inter-Vilvoordse naast de Free-Time site kunnen integreren,
waardoor ook deze kankerplek uit het Vilvoords stadsbeeld zou verdwijnen.
Indien we dit voorstel een kans gunnen om op zijn minst verder onderzocht te worden, is dit zeker een alternatief voor
de ondergrondse parking onder de Grote Markt van Vilvoorde. Deze ondergrondse parking voor 195 parkeerplaatsen
is immers complete waanzin en zal meer dan 7 miljoen euro kosten en bijkomend zorgen voor een pak onnodige
overlast. Indien we zouden afzien van deze waanzin, kan men uiteraard veel sneller werk maken van de mogelijke
heraanleg van een grotendeels parkeervrije Grote Markt.
Om tegemoet te komen aan de ambtelijke futiele bezwaren op het vlak van stedenbouwkundige regelgeving zou men
de beschikbare ruimtes op de eerste verdieping van het Free-Time gebouw kunnen opvormen tot een polyvalente
ruimte waarin de Vilvoordse verenigingen bijvoorbeeld hun eetfestijnen kunnen laten doorgaan. Ook dit soort
inrichting vereist slechts een beperkte investering en zorgt er zeker voor dat er ook in het centrum terug wat meer
beweging komt. Deze realisatie zou trouwens tegemoet komen aan de vraag van het verenigingsleven.
Ik heb zo de indruk dat de extreem goedkope manier waarop men dit initiatief ambtelijk wil kelderen vooral
ingegeven is om geen concurrentie mogelijk te maken voor de ondergrondse parking onder de Grote Markt. Immers
mocht men dit project toelaten dan is er uiteraard concurrentie voor de opvulling van de 195 parkeerplaatsen onder de
Grote Markt, hetgeen wel eens de doodsteek zou kunnen betekenen voor dit waanzinnig project dat zoals blijkt uit de
cijfers van het studiebureau kreunt onder een gebrekkige rentabiliteit van bij de start.
Ik hoop dan ook dat het college hier positief op reageert en dit idee minstens grondig wil onderzoeken.
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