Secretariaat

Schriftelijke vraag van de heer Damien Gérard aan het college van burgemeester en schepenen in verband
met de werkzaamheden voor de heraanleg van het Rinsdelleplein.
Ik zou u dankbaar zijn als u mij zo snel mogelijk een nauwkeurig tijdschema (aanleg van het hondentoilet en
het speelplein, aanplantingen, bloeitijd, enz.) zou bezorgen van de werkzaamheden voor de heraanleg van
het Rinsdelleplein tot “bloemenweide” zoals die op 20 december 2016 voorgesteld werd aan de inwoners
en oorspronkelijk begin oktober 2016 gepland stond.
Damien GERARD - Fractieleider CDH

Antwoorden van de heer Jellema, schepen van Ontwerp en aanleg van groene ruimten
Mijnheer het gemeenteraadslid,
De werkzaamheden voor het inzaaien van de graszones en de bloemenzones zullen in maart uitgevoerd
worden in functie van de weersomstandigheden.
De graszones zullen zes weken na het inzaaien toegankelijk zijn zodra ze voor de eerste keer gemaaid
werden.
De struiken zullen eind maart, begin april aangeplant worden.
De toegang tot de nieuwe zone waar honden vrij kunnen rondlopen en waar een zandbank aangelegd
wordt zal eveneens zes maanden na het inzaaien toegankelijk zijn, dat wil zeggen midden of eind april.
Tijdens de openbare vergadering werd duidelijk uitgelegd dat deze bouwplaats in twee fases zou verlopen.
Tijdens de eerste fase in november en december werden bepaalde betonnen constructies en
vloerbedekkingen afgebroken. Vervolgens werden de struikhagen verwijderd, werden nieuwe geplaveide
zones aangelegd in de buurt van de glascontainers, werd de kastanjehouten afsluiting geplaatst en werd
de bodem voorbereid op het inzaaien.
Tijdens de tweede fases zal er ingezaaid en aangeplant worden in maart en april. Dit kan enkel gebeuren in
de lente wanneer het niet te hard regent of vriest. Op dit moment zijn die voorwaarden niet vervuld. Zodra
de weersomstandigheden het toelaten, zullen de werkzaamheden hervat worden.
Met vriendelijke groeten,
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