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Feedback over de Gemeenteraad:  

 
Gezelligheid troef aan het Initiatiefplein en maatregelen ter bestrijding van overstromingen in 

gebieden met overstromingsrisico 
 

 
 
Op donderdag 25 september hield de Gemeenteraad zitting in de Raadzaal van Sint-Agatha-Berchem.  
 
Onder de verschillende punten die op die dag werden behandeld, dient de aandacht te worden 
gevestigd op het punt met betrekking tot de inrichting van twee speelpleinen en van een 
multisportterrein aan het Initiatiefplein. Een speelplein voor 2-tot 6-jarigen en een tweede voor 6- 
tot 12-jarigen, evenals een multisportterrein waarvan de inrichting voor 50% door de COCOF (de 
Franse Gemeenschapscommissie) wordt gesubsidieerd via het Brussels Gewest. De nieuwe 
infrastructuur wordt aangelegd te midden van de Moderne Wijk en moet een plek worden waar het 
aangenaam ontspannen is voor de gezinnen en de jongeren van een wijk die eerder al een sterke 
aangroei van de bevolking kende. Het project wil een constructief antwoord bieden op de 
buurtproblemen die tegelijk zijn ontstaan met de scherpe toename van het aantal bewoners. Die 
pleinen vormen dan ook een 'pluspunt' voor het samenleven. Het agendapunt werd dan ook met 
algemeenheid van stemmen goedgekeurd. 
 
Op de agenda van de Gemeenteraad van gisteren stond tevens een wijziging van het reglement voor 
de toekenning van een premie ter bevordering van het onderzoek naar de bescherming van 
woningen tegen wateroverlast zodat de kosten voor dergelijk onderzoek voortaan (tot een bedrag 
van 500 EUR) tegen 100% worden terugbetaald, in de plaats van de tot nog toe geldende 50%. 
 
Met de uitzonderlijke weersomstandigheden van de laatste jaren nam het aantal overstromingen 
halsoverkop toe. Tegelijk met de bouw van stormbekkens, in samenwerking met Hydrobru, stelt de 
gemeente de betrokken burgers preventieve maatregelen voor. Sinds maart 2013 kunnen 
Berchemnaren aanspraak maken op een premie wanneer ze onderzoek laten uitvoeren naar 
mogelijke werken om hun woning te beschermen tegen wateroverlast als gevolg van terugloop van 
water in het rioleringsstelsel van gebouwen. 
  
"Het College hield eraan dat de kosten voor dit soort van onderzoek voortaan volledig zouden worden 
terugbetaald. Het gaat hier immers om een erg aanbevelingswaardige maatregel waardoor eenieder 
de nodige werken kan laten uitvoeren om zich te beschermen tegen wateroverlast. De doorlichting 
die we onze inwoners aanbevelen, heeft in hoofdzaak betrekking op woningen in gebieden met een 
overstromingsrisico, maar Berchemnaren die in de loop van de afgelopen 10 jaar schade hebben 
geleden als gevolg van wateroverlast - en die daartoe de tussenkomst van de verzekering hebben 
gevraagd - mogen eveneens een aanvraag voor een premie indienen." verduidelijkt Joël Riguelle, 
Burgemeester van Sint-Agatha-Berchem.  
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Ter herinnering: in het kader van de strijd tegen wateroverlast heeft de gemeente tevens andere 
maatregelen genomen: 
 

- drie keer per jaar worden over heel het grondgebied van de gemeente de rioolgaten 
schoongemaakt; in de zogenaamde zones met overstromingsrisico gebeurt dat zelfs een 
vierde keer. Bij problemen kan er tevens beroep worden gedaan op een wachtdienst. 

 
- Momenteel legt Hydrobru een stormbekken (dat wellicht in gebruik wordt genomen in de 

loop van het tweede semester van 2015) aan onder de Hunderenveldlaan. Ook de bouw van 
een tweede stormbekken is al gepland; alleen moet hier nog de precieze locatie van worden 
bepaald. Bij die beslissing wordt in ieder geval geopteerd voor de meest aangepaste en 
minst belastende oplossing voor de bewoners.  
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