Conseil communal – Gemeenteraad / 26022019
Interventie van Vivaqua in de wijk Ulysse-Telemachus-Minerva-Penelope-Neptunus (op
vraag van Mevrouw Goldberg, gemeenteraadslid). (Aanvullend)
Interpellatie GR 26 02 19
Betreft: Interventie van Vivaqua in de wijk Ulysse-Telemachus-Minerva-Penelope-Neptunus
Vivaqua is begonnen met de renovatie van de rioleringen in de wijk Ulysse-TelemachusMinerva-Penelope-Neptunus.
Deze werkzaamheden vormen de aanleiding om de balans op te maken van de slechte staat
van de voetpaden van deze lanen, die door de wortels van de bomen worden opgetild en
oneffen gemaakt. Onder de vorige meerderheid voerde de Dienst Openbare Werken gerichte
renovatiewerken uit. Deze interventies waren nuttig en werden gewaardeerd, maar regelden
het onderliggende probleem met de wortels van de bomen niet. In 2011 diende de
meerderheid dààrvoor een project in om de bomen in deze wegen te vellen en er nieuwe te
planten. Er werd bovendien een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd, maar deze werd
nooit uitgevoerd vanwege de stroom van protest door de bewoners. Volgens de inlichtingen
waar ik over beschik, was de vorige meerderheid van plan deze wegen op te nemen in het
volgende driejarige investeringsprogramma (na het reeds begonnen programma en met
betrekking tot de Glasblazerij-, Kersbeek- en Bemptlaan), een gewestelijk programma dat de
renovatie van wegen van gevel tot gevel voor 50% subsidieert, waarbij het budget in totaal 1,5
miljoen euro mag bedragen.
Vragen:
Is de renovatie van deze wegen nog steeds opgenomen in het toekomstige driejarige
investeringsprogramma?
Zal de huidige meerderheid rekening houden met de enorme verwachtingen van de
bewoners van deze wijk teneinde het probleem van de herhaaldelijk zorgwekkende staat van
deze wegen in zijn geheel te onderzoeken en er een grondige oplossing voor aan te brengen?

Dominique Goldberg
Gemeenteraadslid DéFI

Mevrouw Père:
Uw interpellatie wekt veel interesse bij mij op. Er werd een reeks werkzaamheden
opgestart waaronder de vervanging door VIVAQUA van de drinkwaterleidingen.
Vervolgens is het de beurt van de vervanging van de elektriciteitskabels en Proximus.
De diensten werken in functie van de opgestelde cartografie.
Het college heeft geen beslissingen genomen wat betreft het driejarige plan, bepaalde
straten werden gerenoveerd, maar het driejarige plan met betrekking tot de wegenis
gaat diepgaand herwerkt worden.
In functie van de analyse van de dienst wegenis die zijn plan eind maart begin april zal
voorleggen, zal het college beslissen of de Neptunus wijk deel zal uitmaken van het
driejarige project. Zodra we meer informatie hebben, zullen we hierover spreken in een
commissie.
De heer Loewenstein:
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Er werd een cartografie opgesteld in heel Vorst. Er bleven wegen met bomen over in de
Neptunuswijk die een diepgaande renovatie moesten ondergaan, onder meer de
aanwezigheid van bomen.
Mevrouw Goldberg:
De vorige meerderheid had voorzien om deze werkzaamheden in te schrijven in het
driejarige plan.

