
Conseil communal – Gemeenteraad / 26022019 

 

De doorsteek tussen de tuinen van BRASS en Divercity (op vraag van Mijnheer Hacken, 

gemeenteraadslid). (Aanvullend) 

Vorst, 20 februari 19 

 

Interpellatie van het Gemeentecollege betreffende de doorsteek tussen de tuinen van 

BRASS en Divercity 

 

Geachte heer Burgemeester, 

 

Helaas werd de stedenbouwkundige vergunning voor de vestiging van de school De Puzzel 

achteraan de Divercity-site eind vorig jaar afgeleverd. Net als veel burgers betreuren wij het 

feit dat dit project de tunnel onder de spoorweg, die anders een mooie doorgang had kunnen 

vormen voor de zachte mobiliteit die beide wijken met elkaar zou hebben verbonden, afschaft. 

 

Om deze afschaffing te “compenseren”, herinneren we ons dat u voorzag een andere 

doorgang tot stand te brengen, op een paar honderd meter daarvandaan – een opmerkelijk idee 

wat de goede aanwending van publieke middelen betreft! 

 

Dat gezegd zijnde, is er geen verband tussen de planning van de bouw van de school en de 

opening van deze doorgang onder de sporen, maar ik hoop dat de huidige meerderheid zich 

ervoor zal inzetten dit tweede project zo snel mogelijk tot stand te brengen. 

 

Mijn vragen zijn dus de volgende: 

• Zal de opening plaatsvinden voor de bouw van de school, gelijktijdig of erna? 

• Hoe staat het met de financiering van dit project? Zal dit gefinancierd worden via het 

wijkcontract of via het SVC (maar dan ten nadele van een ander project, aangezien het 

SVC afgerond was)? 

• Hoeveel zal de geraamde kostprijs van deze opening bedragen? En de kostprijs van de 

bouw van de school? 

• Zal het project Divercity aantasten – anders gezegd, zal een gedeelte van het net tot 

stand gebrachte park moeten worden vernietigd? 

• Hoe staat het met het fietspad, hoe zal dit lopen, en waarheen? 

 

Ik dank u voor uw antwoorden. 

 

Laurent Hacken 

 

 
 

De heer Spapens: 

 

Ik heb u reeds geantwoord op het feit dat dit niets te maken heeft met deze tunnel, de 

doorsteek is om een openbare ruimte tussen de 4 gebouwen te creëren. 

Het heeft er dus niets mee te maken, we hebben ervoor gekozen een Nederlandstalige 

school te bouwen, deze tunnel werd nooit opengesteld voor het publiek, dat verandert 

dus niks. 

Dit project kadert in het Wijkcontract. 

We hopen op een aanvang van de werken in 2023. Het is een groot project. 
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Het zal voor een miljoen worden gefinancierd in het kader van het Wijkcontract en voor 

een miljoen in het kader van het SVC. Het is nog een benaderend budget. 

 

Voor de fietspaden zijn er 3 verschillende projecten: 

GEN Fiets tot het Zuidstation 

Tweeoeverspark 

Naar de Gerij-site (doorgang in Divercity). 

 


