
Vergadering
Dìenst(en)

Aillet¿r

Datu m raad

Dossìernr.

Voorwerp agendapunt

Schepen

.r

. Gem een tebes tuu¡ lVemm eI

GEMEENTERAAD IN OPENBARE ZITTING
Secretariaat
An Buggenhout

GRt20t3t26l
Motie betreffende de invullinq van de site van parking C

19/1212013

ToelÍchtíng

Kredieten - artikel begroting :

- geraamde kost :

- beschikbaar krediet

Voorstel

Bestist COnformvoorstel

Opvol gi ng/
takenlíjst

o uiteenzettíng en on tln,erpbeslìssing Schepencollege t pagìna 7 van 3



. Gc nt e e rtte b e s1il tt,' ll/e u n e I

N{otie betreffende de invulling van de site van parking C
Motivering:
Gelet op de motie ingediend dool Dhr. Wies Herpol nl

Gelet op het feit dat begin rnei 2013 variuit liet Brussels Hoofdstedelijk Gewest het
voolstel wetd gefonnuleerd tot de uitbouw van eerl nationaal voetbalstadion op palking C
rnet het oog op de kandidatuur van Brussel als één van de gaststeden vool het Europees
karnpioenschap voetb a\ in 2020;
Gelet op de Intentieverklaring van de Vlaamse, Brusselse en federale regeringen orntlent
de bouw vall eell nationaal voetbalstadiorr op het grondgebied van Grimber'gen,
ondefiekend in septernbet 2013;
Gelet op de oprichting valr drie onderzoekswerkgoepen, waarvan één ervool moet
zorgen dat de overheden samenkomen oln na te gaan wat de problernen rnet rnobiliteit,
veiligheid en vergunningen zijn, zoals aangegeven door minister Philippe Muyters,
Vlaams rninister van Financien, Begroting, Werk, Ruirntelijke Ordening en Sport in de
plenaire vergadering van het Vlaarns Parlernent op 27 november'2013;
Gelet op het feit dat de gemeente Wemmel niet fonneel betrokken werd bij het dossier
omtrent de inplanting van een voetbalstadion op parking C;
Gelet op de rnotie van26 septernber 2013 van de gerneenteraad van Grirnbergen
betreffende de invulling van de site van parking C, waarin onder andere de oplichting
van een Grirnbergs Overleg¡llatfonn Parkirrg C dat is sarnerigesteld uit
vertegenwoordigers van alle partijen uit de gerneenteraad, afgevaardigden van de

GECORO, de Milieuraad en de omwonenden, en voorgezeten door de burgemeester,
onder andere bevoegd voor ruimtelijke ordening en veiligheid, werd bepaald;
Gelet op de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruirntelijk UitvoeringsPlan (GRUP)
betreffende de afbakening van het Vlaarns Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) door
de Vlaarnse Regering op l6 december 2071, waarin voor de site van parking C een
gernengde en gediversifieerde ontwikkeling en een optirnale verankering in de ruirntelijke
context werden vastgelegd;
Gelet op het Gemeentelijk Ruirntelijk Structuurplan zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Wemmel in zitting van27 januari 2011;
Overwegende dat de draagkracht van de Noordrand reeds zwaaÍ onder druk staat door
projecten als Uplace, Neo en Docks Bruxsel, die allernaal hun verkeersafwikkeling zullen
laten gebeuren via de nu al ovelerzadigde Ring 0;
Overwegende dat er enonne verkeers- en parkeerproblemen te verwachten zijn wanneer
verschillende evenernenten tegelijk worden georganiseerd (tentoonstellingspark,
spektakelzaal, Neoproject, voetbalstadìon, ...);
Overwegende dat de bouw en het gebruik van dergelijke infrastructuur niet alleen
overlast kan veroorzaken voor de inwoners van de omgeving, rnaar feitelijk de

leefbaarheid van de hele gerneente betreft;

BESLUIT
Artikel 1:
De gemeenteraad geeft opdraclrt aan het college van burgemeester en schepenen te
eisen dat de Vlaamse overheid Wemmel nauw betrekt b¡ de verdere afhandeling van het
dossiel in alle aspecten, en hierbij:
* rninimaal rekening houdt met de strikte naleving van:
- het Wemmelse Gemeentelijk Ruirntelijk Structuurplan (GRS) zoals vastgelegd op de
gerneenteraad van 27 jaruan 2011, en van het Gewestelijk Ruirntelijk UitvoeringsPlan
(GRUP) betreffende de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel
(VSGB) zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering op 16 december 2011;
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- alle wettelijke procedures en tennijnen voor het aflevereu van bouw- elì

rnilieuvergunningen, met onder arldere eell grorldige rnilieueffecteffapportage (MER);
x in het bijzonder aandacht besteedt aan volgende punten :

- de gevolgerl voor de rnobiliteit in de Noordr'and van een stadion of een andere

ontwikkeling op parking C in cornbinatie met het Neoproject, de nieuwe eveuementenhal

in Paleis 12 en de niogelijke realisatie van Uplace en Docks Bruxsel;
- de leefbaarheid van de ornliggende woonbuurten;
- de afwatering van de Heizelvlakte via de Maalbeek;
- de veiligheid en ordehandhaving;
Artikel2:
De gemeenteraad drukt zijn grote bezorgdheid uit otntrent:
- het veiligheidsaspect, de ordehandhaving en de mogelijke financiële gevolgen voor de

gerneente Wernrnel en de politiezone Asse, Merchtem, Opw¡k en'Wemmel (AMOW);
- de tijdsdruk die gepaard gaat met de tijdslirniet voor 2Q20, die dreigt te leiden tot
overhaaste en onzorgvrlldi g genornen b esl i ssingen;
De gemeenteraad dringt er bij de Vlaamse, federale en Brusselse overheden dan ook op

aan dat het gerneentebestuur van Wemrnel wordt uitgenodigd orn deel te nemen aan

initiatieven van overleg tussen de velschillende overheden orn na te gaau welke de

rnogelijke problemen inzake rnobiliteit, veiligheid en vergurxtingen zijn.
De gerneenteraad vraagt tevens openbaalheid van alle studies en docutnenten die in dit
verband reeds werden uitgevoerd of opgesteld met inbegrip van de intentieverklaring en

het bijbehorend addendum.
Artikel3:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen otn te
onderzoeken of een aansluiting bij het Grirnbergse Overlegplatform Parking C zoals

bepaald bij motie van26 september 2013 van de gemeenteraad van Grimbergen, mits
ook de politiezone AMOW kan deelnemen, oppoltuun is voor Wemmel.
Dit teneinde de Wernmelse bevolking en de politiediensten zoveel mogelijk te infonneren
en te betrekken.
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