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Vestiging van een overheidsinstelling voor jeugdbescherming in Vorst:
College vraagt dat minister Glatigny inwoners informeert

Onder de vorige bestuursperiode heeft de regering van de Federatie Wallonië-Brussel (FWB)
beslist om een overheidsinstelling voor jeugdbescherming (IPPJ) te vestigen in een gebouw
aan de Van Volxemlaan in Vorst, dat eigendom is van de FWB. Het College van Burgemeester
en Schepenen van Vorst heeft de minister van Jeugdbijstand, Valérie Glatigny, meermaals
geïnterpelleerd om de vordering van het project te kennen en ervoor te zorgen dat ze de
buurtbewoners informeert. Maar deze interpellaties bleven onbeantwoord.
Eind 2018 werd er een openbaar onderzoek uitgevoerd over het project voor de vestiging van
de IPPJ. Op 26 februari 2019 heeft een overlegcommissie een gunstig advies uitgebracht, maar
onder talrijke voorwaarden die een aanzienlijke herziening van het project vereisen. In
augustus 2020 zou de FWB een nieuw dossier hebben ingediend bij het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, dat nu moet beslissen over de gevolgen die hieraan moeten worden gegeven, en meer
bepaald over de toekenning van de vergunning en de lancering van het project.
Alain Mugabo, schepen van stedenbouw (ECOLO): “Op 7 november 2019 heeft het College
minister Glatigny meegedeeld dat het op de hoogte wilde blijven van de gevolgen en de
vordering van het project voor de opening van de IPPJ in Brussel. Op 30 april 2020 werd een
nieuwe brief verstuurd waarin dit verzoek om een dialoog met het College en de buurtbewoners
werd herhaald. Stéphane Roberti, burgemeester van Vorst, heeft minister Glatigny uitgenodigd
om per videoconferentie een vergadering bij te wonen, maar tot op heden hebben wij nog geen
antwoord van haar ontvangen. Dat is jammer en teleurstellend. In het kader van het openbaar
onderzoek vroegen verschillende inwoners - terecht - om op de hoogte te worden gehouden van
de opvolging die de minister en haar administratie aan dit dossier geven. De beste manier om
een project zo goed mogelijk in een wijk in te passen, is om een dialoog te voeren met de
buurtbewoners, te antwoorden op de terechte vragen die kunnen worden gesteld, correcte en
nauwkeurige informatie te verschaffen over de contouren van het project, ... Wij vragen de
Minister met aandrang contact met ons op te nemen om ons op de hoogte te brengen van haar
plannen aangaande deze IPPJ. De Vorstenaren hebben recht op informatie.”
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