Schriftelijke vraag gesteld door de heer Loewenstein: Terrein 7
1. Welke acties heeft het College ondernomen sinds 23 juni 2020, de datum van
kennisname van de aanwezigheid van werfafval op terrein nr. 7?
2. Welke dringende maatregelen heeft het College genomen om de veiligheid van de
gebruikers van terrein nr. 7 te waarborgen na de nieuwe melding van 25 september 2020
en wanneer werden deze maatregelen genomen?
3. Welke stappen zijn er genomen tegen de aannemer en wat is de huidige staat van het
dossier?
4. Heeft de sportdienst maatregelen genomen om de uurroosters voor gebruik van de
terreinen aan te passen en de rugbyclub te laten trainen en hun wedstrijden te laten spelen
op een veilig terrein? Zo ja, welke?

Antwoord van Mevrouw Père en de heer Ouartassi:
Beste gemeenteraadslid,
Wij hebben uw schriftelijke vraag goed ontvangen en bezorgen u de volgende antwoorden:
1) Sinds 15 juni 2020 onderhoudt een dienstverlener het natuurlijke terrein. Hij is minstens
eenmaal per week aanwezig op het terrein om de staat van het terrein te controleren, te
sproeien, te maaien (1x per +/- 3 weken), te zaaien, enz. Indien nodig ruimt hij ook het afval
op. Wat volgens hem eenmaal gebeurd is, op 28/09/2020, waarbij het bedrijf eerst het weinige
afval (stenen en stukken terracotta in de buurt van het terrein) heeft verwijderd. Maar hierna
zijn er geen andere problemen geweest en het bedrijf bevestigt dat hun machines zwaar
beschadigd zouden zijn als dat wel het geval was.
Er zijn bovendien verschillende bezoeken/inspecties geweest sinds het probleem werd
gemeld:
1. Bezoek aan de site door de schepenen van Sport en Openbare werken in juni; er werd
geen enkel probleem geconstateerd.
2. De dienst werken is ter plaatse geweest op 24/07/2020.
3. De sportdienst is ook verschillende keren ter plaatse geweest.
2) Om deze situatie op te helderen, werd er op 8 oktober jongstleden een vergadering ter
plaatse georganiseerd in aanwezigheid van de sportdienst, de dienst werken, de schepen van
Sport en de schepen van Werken, de vertegenwoordiger van de rugbyclub en de aannemer die
het onderhoud verzekert. Er werd rechtstreeks informatie naar het College verstuurd. De
toegang tot het terrein werd verboden.
3) Er is een aangetekende brief opgesteld die naar de aannemer zal worden verstuurd en
waarin de definitieve oplevering geweigerd wordt. Er is ook verzocht om een bodemanalyse
om elk verborgen gebrek uit te sluiten.
4) De sportdienst had geanticipeerd door tijdvakken voor te behouden op terrein 2. Terrein 3
en het terrein buiten de site worden sindsdien ter beschikking gesteld van de club.

We hopen dat dit uw vraag beantwoordt en blijven volledig ter beschikking voor bijkomende
informatie.
Met vriendelijke groeten,

