1 februari 2019

Persbericht:
Gemeenteraad van 31 januari
De zitting van de gemeenteraad die gisterenavond om 20u plaatsvond startte met de eedaflegging van
de heer Houari Bailiche en mevrouw Mélanie Van Hoeck, allebei leden van de groep Ecolo Groen. Ze
zullen voortaan de mandaten overnemen van Julie Walravens en Christel Hendricx, die besloten
hebben de gemeenteraad te vertalen om zich tot de raad van het OCMW te richten.

Aanleg van de Keeperenbeek
Naast het nieuwe stormbekken dat in de Broekstraat gebouwd werd lanceren we een vernieuwend
project voor de bestrijding van de overstromingen door de aanleg van een regennetwerk. Met
betrekking tot de werken van de aanleg van de Kweeperenbeek werd er een overeenkomst
goedgekeurd tussen Leefmilieu Brussel en de gemeente Sint-Agatha-Berchem. Dit project wordt door
Leefmilieu Brussel gesubsidieerd en wordt, in het kader van de Nieuwe Stadsrivieren, door de SGWV
(Staten-Generaal van het Water in Brussel) geleid. Om samen mogelijke oplossingen te zoeken om de
overstromingen te bestrijden werden er met de inwoners reeds verschillende ontmoetingen
georganiseerd. De bedoeling is om de overstromingen die de wijk heeft gekend beter te beheersen.
Momenteel, bij hevige en korte regenbuien, vloeit het regenwater in overvloed af in de riolering, wat
overstromingen in het rioleringsnet met zich meebrengt. Het project heeft tot doel het heldere water
uit de rioleringen te halen en zo een nieuw rivierbed te creëren zodat het water naar de Molenbeek
vloeit en de bewoners te betrekken door de voorwaarden te implementeren die hen in staat stellen
om hun regenwater te ontkoppelen van het rioleringsnetwerk.De werken zouden, onder de controle
van VIVAQUA, kunnen aanvangen in de lente van 2019 en worden beëindigd in herfst van 2019.

Een permanentie van Comensia/de gemeente/het OCMW in de Moderne Wijk
Een ander interessant punt op de agenda van deze gemeenteraad betreft de terbeschikkingstelling
van een gemeenschappelijk lokaal door de OVM Comensia (vroegere Moderne Wijk) voor de
Preventiedienst van de gemeente in het kader van de oprichting van een sociaal-educatieve eenheid.
Uitgaande van een aanvraag van de wijk zal de Preventiedienst de lokalen van het Samenwerkingsplein
in de Moderne Wijk gebruiken voor de oprichting van een sociaal-educatieve eenheid. Deze eenheid
zal door de conflictbemiddelaar van de Preventiedienst beheerd worden. Men zal er in eerste instantie
twee namiddagen per week schoolondersteuning ontwikkelen voor de leerlingen van het
basisonderwijs die in de Moderne Wijk wonen. De bemiddelaar zal ook voor de behoeften van de wijk
beschikbaar zijn. Daaropvolgend zal Comensia er zijn permanentie organiseren en zal het OCMW daar
een aanspreekpunt ontwikkelen. De lokalen zullen later ook dienen voor de animaties van onze
culturele instellingen.
Voor meer info over de gemeente: www.berchem.brussels
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