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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE ETTERBEEK
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ;
Patrick Lenaers, Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean
Laurent, Rik Baeten, Aziz Es, Schepenen ;
Eliane Paulissen, Françoise Bertieaux, Bernard de Marcken de Merken, Jean-Luc Robert, André du
Bus, Laurent Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Kathy Mottet, Christophe
Gasia, Christina Karkan, Marie-Louise Servais, Josianne Pardonge, Damien Gérard, Virginie
Taittinger, Christian De Beco, Arnaud Van Praet, John Buyani Ilungu, Imad Benarafa, Stéphane Van
Vaerenbergh, Sandra Jen, Viviane Scholliers, Farida Tatou, Françoise de Halleux,
Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Rachid Madrane, Ahmed M’Rabet, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 21.09.15
#Onderwerp : Interpellatie van mevrouw Françoise Carton de Wiart over de vele festiviteiten die in het
Jubelpark georganiseerd worden en de hinder die de inwoners van Etterbeek ondervinden.#
Openbare zitting

Secretariaat
Het Jubelpark is eigendom van de federale staat en wordt beheerd door het gewestelijk bestuur van
leefmilieu. De evenementen op zijn grondgebied worden ofwel door de Stad Brussel ofwel door de gemeente
Etterbeek goedgekeurd naargelang ze gepland staan aan de ene of de andere kant van de grote esplanade.
De ligging van het park (dicht bij de Europese wijk, metrostations en een levendige wijk, dit wil zeggen
bewoond en met handelaars zoals de Tongerenstraat, de Keltenlaan en de Tervurenlaan) is erg aantrekkelijk
voor iedereen die een evenement wil organiseren. Geen enkel bestuur lijkt aan deze aantrekkingskracht te
kunnen weerstaan.
Dit jaar werd het park van de lente tot de herfst bezet, vernield en vervuild.
Ruim voor de droogte worden de grasperken rondom de fontein getransformeerd tot een stoffig terrein.
Eind juni is het onmogelijk om de peuken van de filtersigaretten – die niet biologisch afbreekbaar zijn – te
tellen. Er zijn er bijna evenveel als er sterren zijn.
Op andere avonden overspoelt de geur van sardientjes de d’Oultremontstraat tot de Linthoutstraat.
Ten slotte gebeurt het ook dat de buren niet op een redelijk uur kunnen gaan slapen omwille van het lawaai.
Mijn bedoeling is niet om de ene organisator te stigmatiseren en de andere weer niet. Dezelfde regels moeten
voor iedereen en in het hele park gelden.
De gebruikers van het park begrijpen niet waarom het deel van het park gelegen nabij het Schuman-rondpunt
goed en regelmatig onderhouden wordt terwijl het deel met de fontein verwaarloosd wordt en overbezet is.
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De geruchtenmolen draait op volle toeren…

• Welke zijn de regels die de gemeente Etterbeek volgt?
• Hoe verloopt de samenwerking met het gewestelijk bestuur van leefmilieu? En met de Stad Brussel?
• Welke lessen trekt het College uit het jaar 2015 in het Jubelpark en de overlast in zijn omgeving?
De raad hoort de interpellatie.
33 stemmers : 33 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De gemeentesecretaris,
Christian Debaty

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 24 september 2015

De gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Christian Debaty

Patrick Lenaers
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