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Voor behandeling in de gemeenteraad van 28 januari 2019
Indiener : H. Keldermans
Vraag: Vragen van buurtbewoners omtrent site “Verbeemen”.

Toelichting
Enige jaren geleden (2016) werd door de stad het plan voor site “Verbeemen”
voorgesteld in het Lyceum aan de Caputsteenstraat.
Er ging een woonerf komen met ééngezinswoningen en woningen op de
spoorwegberm, met voldoende groene zone.
Eerst moest de grond gesaneerd worden.
Eind 2017 werd het volledig overgroeid domein gezuiverd van struiken en bomen.
Daarna was het, en is het nog steeds, stil afwachten op de eerstvolgende stap, nl. het
saneren van de grond zelf.
Tot op heden is hiervan nog niets in huis gekomen.
Nu horen de buurtbewoners geruchten dat het voorgestelde plan er niet zal komen,
omdat de kosten voor het saneren van de grond te hoog zouden liggen.
Anderzijds zijn er geruchten dat site” Verbeemen” de locatie zou worden voor de
realisatie van een grote moskee, inclusief grote minaret, zoals op de moskee in
Beringen.
De buurtbewoners stellen zich veel vragen maar blijven op hun honger.
De communicatie vanuit de stad laat veel te wensen over.

Vraag
Klopt het dat de eigenaar van site “Verbeemen” de kosten van het saneren van de
grond niet kan of wil dragen ?
Kan de stad de eigenaar verplichten om de grond te saneren en zal de overheid zelf
saneren indien de eigenaar de kosten niet kan dragen ?
Klopt het dat het voorgestelde woonproject op de lange baan geschoven is door
moeilijkheden met de sanering van de grond of is dit project definitief afgevoerd ?
Zijn er andere plannen dan het voorgestelde woonproject op de site “Verbeemen”,
zoals bv. de bouw van een moskee ?
Wanneer gaat de stad de buurt op de hoogte stellen van de stand van zaken op de
site “Verbeemen”?
Welke maatregelen gaat het stadsbestuur nemen om de communicatie met
buurtbewoners vlotter te laten verlopen in de toekomst ?

Datum: 22 januari 2019
Naam: H. Keldermans

*indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor vergadering op maandag is dit op woensdag), bij
voorkeur vroeger, teneinde de administratie toe te laten de vraag/interpellatie te onderzoeken
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

