[Texte]

23 september 2016

Uitnodiging : Persconferentie donderdag 29 september om 11u
Sint-Agatha-Berchem, Stationswijk (GGB 14) –
De gemeente doet een oproep aan de gewestelijke en federale autoriteiten
om de mobiliteit en de economische activiteit van de wijk te stimuleren
Officiële overhandiging van het MEMORANDUM aan de Ministers van Mobiliteit

L’Oréal – Gebouw Bridge – Keizer Karellaan 584, 1082 Sint-Agatha-Berchem
Gelijkvloers - Parking mogelijk op het voorplein

Agenda van deze donderdag 29/09 om 11u
11u00 Onthaal
11u15 Voorstelling van het Memorandum – vaststellingen en oplossingen
11u30 Vragen & antwoorden
11u45 Officiële overhandiging aan de bevoegde Ministers
12u00 Receptie met hapjes
15 jaar geleden werd de wijk van het station en de Keizer Karellaan in Sint-Agatha-Berchem als « Gebied
van Gewestelijk Belang » (GGB) erkend, met alle ambities die uit een « Stadspoort » voortvloeien : een
nieuwe stadpool bestemd voor huisvesting, kantoren, handelszaken, productieactiviteiten, voorzieningen
van collectief belang of van openbare diensten en voor een multimodaal transportcentrum rond het GENstation en de overstapparking.
Hoewel, 15 jaar later, de uitgevoerde inrichtingen inderdaad nieuwe inwoners en vooraanstaande
ondernemingen (Randstad, L’Oréal, Regus, Dun & Bradstreet, enz.) hebben aangelokt, lijkt de toekomst
met betrekking tot het vervolg van de beloofde multimodale infrastructuurwerken minder rooskleurig. Dit
met het risico dat plaatselijke economische actoren hun deuren dreigen te sluiten. De spreiding van de
werken, en het vooruitzicht van nog een tiental jaren storingen door de werven en een negatief impact op
de mobiliteit in de wijk kunnen immers de inwoners en ondernemingen enkel aansporen om te vertrekken.
Op 9 juni jl., o.a. in reactie op de bezorgdheid van de inwoners en de ondernemingen, organiseerde de
gemeente Sint-Agatha-Berchem samen met Infrabel een infosessie ter attentie van de buurtbewoners en
economische actoren van de wijk, om een voorstelling te geven van de stand van zaken, evenals van de
werken die tot in 2024 gepland zijn en de bijhorende mobiliteitsproblemen.

[Texte]
Vandaag doet het College van Burgemeester en Schepenen een oproep aan de gewestelijke en federale
autoriteiten zodat ze ten opzichte van het huidig vastlopen van dit project reageren. Het College heeft
hiervoor een memorandum samen met de ondernemingen van GGB 14 opgesteld en zal dit memorandum
aan de bevoegde Ministers van mobiliteit, nl. de Heren Bellot en Smet, overhandigen, in de hoop dat ze
hierna de voornaamste actoren in dit dossier zullen mobiliseren.
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