Secrétariat

Openbare zitting van 21.09.2015
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
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.
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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. 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?
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Mevrouw Carton De Wiart leest zijn interpellatie.
De burgemeester antwoordt:
“Mevrouw Bertiaux heeft het Gewest hierover al enkele keren geïnterpelleerd. Dit dossier
is niet eenvoudig op te lossen voor zover er verschillende betrokkenen zijn. Het grootste
deel van het park is gelegen op het grondgebied van de stad Brussel, maar zij is er niet
de eigenaar van; het is het is het BIM dat de beheerder is en wij, wij beschikken over het
voorste gedeelte van het park, tot aan de trappen.
Voor zover ik weet, worden de meeste vergunningen rechtstreeks afgeleverd door het
BIM zonder dat de betrokken steden en gemeentes er zelfs maar van op de hoogte
gebracht worden. In dat opzicht heb ik de moeite genomen om een ontmoeting te
regelen, die tien dagen geleden plaatsvond, met de heer Yvan Mayeur, die het naar
mijn mening uitgebreid had over het feit dat deze situatie – in dit geval de onbeperkte
aflevering van vergunningen, extreem luide evenementen die de ramen van de
aanpalende huizen doen beven zozeer dat ik heel laat ’s nachts op de hoogte
gebracht moest worden van deze overlast – niet kan voortduren.
Wat verwarrend is, is dat ik erop toegezien heb dat men op niveau van de politie
nagegaan is of er klachten geweest zijn en dat blijkt dat er tijdens het betref ende
weekend een klacht geweest zou zijn, maar dat was uiterst miniem. Laat het duidelijk
zijn, mijn bedoeling is niet om de overlast te ontkennen die, ik zeg het nog een keer,
onaanvaardbaar en buitensporig is. Ik weet overigens dat Europese en andere
wetgevingen voorzien dat parken van dit type beschouwd moeten worden als parken
voor rust en herbronning in de stad en niet als plaatsten die geneigd zijn om lawaai,
bijeenkomsten en heel wat problemen met zich mee te brengen. Bij zijn vertrek heeft de
heer Yvan Mayeur mij beloofd om, op korte termijn, een vergadering vast te leggen met
de twee gemeentes en het BIM zodat wij het eens kunnen worden over een modus
operandi, een procedure die organisatoren moeten volgen met een maximaal aantal
toegestane decibels. Misschien kan de heer Lenaers zijn ervaringen op dit gebied met u
delen aangezien hij de grote organisator van festiviteiten van de gemeente is.”
De burgemeester geeft het woord aan de heer Lenaers:
“Mevrouw Carton, wij werken in goede verstandhouding samen met het BIM: er is altijd
een wederzijdse wil geweest om nauw samen te werken met het BIM als de gemeente
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een nieuwe activiteit wil organiseren in het park. Sinds wij animatie organiseren in het
park hebben wij nog geen enkele klacht in verband met geluidsoverlast ontvangen. Als
ik mij niet vergis, heeft u dat zelf kunnen vaststellen tijdens de activiteit “kermezzo”.
Als de gemeente een evenement organiseert, dan wordt het park onderhouden door
de diensten van de openbare netheid van Etterbeek, ondanks het feit dat dit normaal
gezien een taak is van het BIM. Ik denk dat er een structureel probleem is binnen het BIM
voor wat betreft het opstellen van personeel en de regels die gecommuniceerd worden
aan het personeel. Bovendien, de burgemeester heeft het al benadrukt, proberen wij al
een hele tijd een coördinatievergadering te organiseren met de stad Brussel die
bepaalde evenementen op de esplanade van het Jubelpark “van zich afschuift”.
Ik wil ook het grote probleem van Autoworld benadrukken, dat haar linkse deel
(wanneer u voor Autoworld staat) omgevormd heeft tot een zaal, die overigens zeer
goed werkt, omwille van de parkeergelegenheid en andere evenementen. Bijgevolg
blijven de mensen die deze plaats bezoeken, rondhangen in het park of steken zij het
park over, wat problemen met zich mee kan brengen, hetzij op vlak van overlast, hetzij
op vlak van vervuiling. Het is een reëel probleem en ik denk dat de burgemeester er,
met zijn evenknie van de stad Brussel, op moet toezien dat ze beter met elkaar
afstemmen met het oog op de invoering van een administratieve procedure. Men zal
zeker de Regie der gebouwen uitnodigen bij het ontwikkelen van deze procedure om
de versnippering van activiteiten zo goed mogelijk terug te dringen zonder dat de
burger hiervan op de hoogte gebracht wordt.”
De burgemeester neemt opnieuw het woord:
“Dit jaar hebben wij drie klachten van geluidsoverlast ontvangen van bewoners in
verband met het Jubelpark op 21/06, 07/07 en 08/07. De eerste klacht betreft het feest
van de muziek en er werd een pv opgemaakt door het BIM naar aanleiding van het
overschrijden van de geluidsnormen, vastgesteld via een meter (zie hieronder).
De twee andere klachten gaan niet over de activiteiten van het park, maar over
avonden die georganiseerd werden door de brasserie van Autoworld. Wij hebben de
directeur hiervan meteen op de hoogte gebracht, die de brasserie eraan herinnerd
heeft dat het concept afterwork toegelaten is, maar “outdoor party” niet. Daarna
hebben wij geen enkele klacht meer ontvangen.
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Ik heb u, denk ik, een volledig antwoord gegeven, eerst door te improviseren en
vervolgens door er de teksten bij te nemen die ik van mijn diensten ontvangen heb en ik
dank de heer Lenaers voor zijn tussenkomst.”
De burgemeester geeft het woord aan mevrouw Carton De Wiart:
“Bedankt, mijnheer de voorzitter. Ik ben blij met de antwoorden van het college en in
het bijzonder met de antwoorden van de schepen van Animatie en de burgemeester,
ook al heb ik de schepen van Openbare Netheid niet gehoord. Daar had ik op gehoopt
aangezien de heer Lenaers opgemerkt heeft dat, wanneer de gemeente Etterbeek een
feest organiseert, het de Etterbeekse diensten zijn die schoonmaken. Men merkt
trouwens het verschil op. Ik zou echter de nadruk willen leggen op wat de bewoners dit
jaar hebben meegemaakt en wat, volgens mij, ondraaglijk is. Ik ben inderdaad
verbaasd dat deze evenementen plaats mogen hebben zonder aflevering van een
politietoestemming door de burgemeester van Etterbeek. Het lijk mij dat u, normaal
gezien, op de hoogte gebracht moet worden van alles wat er gebeurt.”
De burgemeester geeft het woord aan de heer Lenaers:
“Mevrouw Carton, wanneer de evenementen plaatsvinden op het grondgebied van de
stad Brussel, brengt Polbru onze politiezone nooit op de hoogte en dat is een grote
moeilijkheid die de burgemeester naar voren geschoven heeft bij zijn evenknie van de
stad Brussel. ”
De burgemeester geeft het woord aan mevrouw Carton De Wiart:
“Ik neem nota van deze informatie en veronderstel dus dat het een punt is dat op de
agenda staat van de vergadering tussen de burgemeester en zijn evenknie van de stad
Brussel. Ik behoud mij, in dat opzicht, het recht voor om een volgende keer eventueel te
interpelleren om de resultaten van dit onderhoud te krijgen met de bedoeling te weten
of men inderdaad tot een akkoord gekomen is op alle gebieden: het lawaai, de netheid
en de algemene staat van de slijtage van het park dat absoluut in gemeenschappelijk
overleg beheerd moet worden.”
De burgemeester geeft het woord aan de heer Lenaers:
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“Als u bij de evenementen aanwezig was, dan heeft u zelf kunnen vaststellen dat wij,
naast de openbare vuilnisbakken die vast zijn in het park, het aantal vuilbakken
verviervoudigen als er evenementen zijn. Bovendien worden die dagelijks opgehaald. ”
Het gaat daar dus om een zaak van het personeel dat door het BIM aangesteld werd
om het park schoon te maken, aangezien het park buiten de georganiseerde
activiteiten druk bezocht wordt door het publiek, dat, in de zomer, weinig respect heeft
voor het park en de goederen die het ter beschikking krijgt.”
De burgemeester geeft het woord aan mevrouw Carton De Wiart:
“Het is inderdaad een park dat veel gebruikt worden. Men moet dus vermijden dat er
meer evenementen gehouden worden, wie ook de organisator is. Laten we proberen
om de beste evenementen te nemen. Ik dank u.”
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