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De volgende zitting van de Gemeenteraad vindt plaats op donderdag 24 september 2014 om 20u30 
uur in de Raadszaal (Koning Albertlaan 33 - 1082 Sint-Agatha-Berchem). Het gaat hier om een 
openbare zitting waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd. Bijgevoegd vindt u de agenda.  
 
Onder de verschillende punten die op die dag worden behandeld, dient de aandacht te worden 
gevestigd op punt 8 met betrekking tot de inrichting van twee speelpleinen en van een 
multisportterrein aan het Initiatiefplein.  
  
Bij het stemmen van de begroting werd de herinrichting van het Initiatiefplein opgenomen op de 
lijst van investeringen. Sporten en spelen in de wijken neemt immers een centrale plaats in in het 
algemene beleid dat door het College van Burgemeester en Schepenen werd uitgestippeld. Het komt 
er vandaag dan ook op aan dat het College het dossier waarvoor in de loop van de volgende weken 
een aanbesteding wordt uitgeschreven door de Raad laat goedkeuren zodat de jonge Berchemnaren 
nog voor de zomer van 2015 kunnen genieten van de nieuwe installaties. 
 
De inrichtingswerken omvatten de aanleg van twee speelpleinen: een eerste voor 2- tot 6-jarigen en 
een tweede voor 6- tot 12-jarigen, evenals van een multisportterrein (basketbal en minivoetbal). 
Ook de omgeving rondom de nieuwe installaties wordt heringericht met nieuwe toegangswegen en 
de installatie van banken, vuilnisbakken, afsluitingen en groenaanleg.  
 
Voor die inrichtingen werd een stedenbouwkundige vergunning ingediend die aan de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) ter goedkeuring werd voorgelegd. Het 
Initiatiefplein maakt immers deel uit van de Moderne Wijk, een beschermd architecturaal geheel. De 
door de KCML overgemaakte opmerkingen en vereisten (soort van planten, afwerking, kleuren, etc.) 
werden in het bestek, dat nu donderdag 25 september ter goedkeuring aan de Gemeenteraad wordt 
voorgelegd, opgenomen.  
 
Let ook op punt 10 met betrekking tot de voorlopige goedkeuring van het Gemeentelijk 
Parkeeractieplan of GPAP. 
 
Het is de bedoeling om met het Gemeentelijk Parkeerplan voor Sint-Agatha-Berchem tegen 2018 een 
coherent geheel van maatregelen uit te rollen dat beantwoordt aan de richtlijnen van het Gewest. 
Die maatregelen staan overigens niet alleen voor een uitgekiend parkeerbeleid, maar ook voor een 
hedendaagse mobiliteit waarbij voorrang wordt verleend aan zachte mobiliteit (voetgangers en 
fietsen), multimodale verplaatsingen, het gebruik van nieuwe formules (autodelen, gedeeld gebruik 
van parkeerplaatsen buiten de openbare weg, fietstrommels, ...). 
 
Het GPAP (Gemeentelijk Parkeeractieplan) benadert de territoriale kenmerken van de gemeente op 
een globale en realistische wijze. Het GPAP voorziet tevens in de ontwikkeling van nieuwe blauwe 
zones en de inrichting van een parkinginfrastructuur centraal in de gemeente. Meer lokaal beoogt 
het GPAP een verbetering van de parkeerfunctionaliteit in de wijken, meer voorzieningen voor 
leveringen, kiss & ride zones aan en rond de scholen, evenals een opvoering van de strijd tegen 
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onrechtmatig parkeren. Het GPAP integreert en anticipeert tot slot op de wijzigingen die door de 
buurgemeenten zijn gepland. 
 
Het uitrollen van het Gemeentelijk Parkeerplan verloopt volgens een voorlopige planning en maakt 
in 2017 het voorwerp uit van een evaluatieverslag. 
 
Over dit punt, en diverse andere, wordt tijdens de vergadering van de Gemeenteraad van nu 
donderdag 25 september beraadslaagd. Wij houden u beslist op de hoogte over het verdere 
verloop van al deze punten.  
 
 
Contactpersonen: 
 
Sébastien GYSEN 
Kabinetschef van de burgemeester     
Tel.: 02/464.04.82 - GSM: 0495/62.04.65 
sgysen@1082berchem.irisnet.be     
 
Mireille WALSCHAERT 
Verantwoordelijke Dienst Communicatie  
Tel.: 02/464.04.85 - GSM: 0493/74.26.73 
mwalschaert@1082berchem.irisnet.be 


