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Persbericht : 

Feedback over de gemeenteraad van 28.05.2015 

Tijdens de zitting van 28 mei hebben de leden van het College van Burgemeester en Schepenen en de 
raadsleden de punten aan de dagorde besproken, waarbij onder andere de uitbating van de cafetaria van 
het gemeentelijk sportcomplex gelegen Lusthuizenstraat (Fair-Playsteeg). De huidige 
concessieovereenkomst eindigt op 14 oktober 2015. Het is dan ook nodig om een nieuwe concessiehouder 
aan te duiden die alles in het werk zal stellen om de cafetaria op een dynamische wijze uit te baten door 
het voorstellen van verschillende bijkomende activiteiten die het sportaanbod van het complex aanvullen. 
De selectieprocedure is gestart en het lastenboek zal vanaf de zomervakantie beschikbaar zijn.  

Op het gebied van parkeren heeft het gewestelijk Parkeeragentschap « parking.brussels » het gehele 
administratieve beheer alsook de controle van de blauwe zone overgenomen.  Gelet op de nieuwe plannen 
om de blauwe zone uit te breiden en ten gevolge van de verhuizing van het Agentschap heeft de 
Gemeenteraad zijn akkoord gegeven om het Huis van Participatie aan de Gentsesteenweg verder gratis 
ter beschikking te stellen, dit om de permanentie van het Parkeeragentschap alle donderdagnamiddagen 
te behouden.   

Inzake veiligheid heeft de Raad gestemd voor de toekenning van een premie ter aanmoediging van de 
installatie van een « Telepolitie Vision » systeem bij de handelszaken (ziekenfondsen, krantenwinkels, 
apotheken, juweliers, …).  Dit systeem laat toe om, in geval van overval, de beelden gemaakt door de 
bewakingscamera rechtstreeks naar de dispatching van de politie door te sturen. De tussenkomst van de 
gemeente in de installatiekosten bedraagt 150 euro. 

Tenslotte bevestigde de Gemeenteraad zijn wens om een bijdrage te leveren aan de bevordering van 
sportactiviteiten onder de jonge Berchemnaren. Een budget van 5000 euro werd door de gemeente ter 
beschikking gesteld zodat alle Berchemnaren die de leeftijd van 19 jaar niet bereikt hebben, mits nakoming 
van enkele voorwaarden, sportcheques kunnen genieten onder de vorm van een (gedeeltelijke) 
terugbetaling van de aansluitingskosten bij een sportvereniging of inschrijvingskosten voor een sportstage.  
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