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TOEGEVOEGDE DAGORDE GEMEENTERAAD

Zitting van 27/02/2018

OPENBARE ZITTING

7. Vragen van gemeenteraadsleden
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OPENBARE ZITTING

7. VRAGEN VAN GEMEENTERAADSLEDEN

Op verzoek van J. Forton:
Scouts - eenheden PI 39 en GH 88

1) Beschrijving / achtergrond
Met de bouw van de nieuwe polyvalente zal het lokaal van de eenheden 39 en 88 
gesloopt worden.
Momenteel dient dit lokaal voor de opslag van grote tenten en kampmateriaal. 
Daarnaast is dit ook de enige ontmoetingsplaats (bar PI) voor de leden en ouders.
In het “chalet” gelegen op het terrein van de hoeve Van Deuren, is er blijkbaar 
geen plaats voorzien voor deze eenheid.

Waar kunnen deze eenheden terecht na de aanvang van de werkzaamheden voor 
de nieuwe polyvalente zaal?

2) Gemeenteraad van 30/1/18
Art. 1 werd goedgekeurd met eenparigheid der stemmen: er wordt snel een 
oplossing uitgewerkt voor de opvang en opslag van materiaal voor de eenheden 
39 en 88, en dit voor de opgestart van de afbraakwerken van het huidig lokaal.
Op de GR van 30/1/18 hebben wij vernomen dat er 5 opties waren voor de 
scouts, er werden 2 opties vermeld – vredegerechtsgebouw en uitbreiding van het 
huidige “chalet”- en dit voor een budget van 80 000 €.

3) Vragen
Vraag 1 : Wat zijn de 3 andere opties?
Vraag 2 : Is de opdracht de nieuwe polyvalente zaal al gegund? Indien niet 

waarom?
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Vraag 3 : Voor wanneer zijn de opsart van de werken gepland voor de bouw van 
de nieuwe polyvalente zaal?

Vraag 4 : Is het plaatsen van een container (cf NL school) een optie?
Vraag 5 : op basis van welke optie is het budget van 80 000 € opgesteld



4

Stand van zaken in verband met het Pikdorenveld

Eerst verwijs ik naar het gemeentelijk structuurplan Kraainem (ref doc 120270266.doc) 
opgesteld door Soresma in maart 2006.
Blz. 5, § 14, “De gemeente neemt het initiatief voor overleg met het Vlaamse Gewest 
inzake volgend processen …..de uitbouw van de handels- en bedrijfsfunctie zowel als 
mogelijkheden voor woningbouw voor het deelgebied Pikdorenveld.
§ 15 de gemeente pleegt nauw overleg met de wegbeheerder voor het uiwerken van een 
ontwerp voor de Wezembeeklaan in functie van het herprofileren, ten einde de 
mobiliteitsproblematiek te verbeteren.

Vraag 1 : in het budget 2018 – B3 investeringsenveloppe – enveloppe 2014-2019 RUP : 
Ruimtelijke uitvoeringsplannen , is er een budget voorzien van 70 000 € over 
2017 en 2018. Is het pikdorenveld ook ogenomen in de herziening van de 
RUP ?

Vraag 2 : ondertussen, is de omgevingsanalyse al opgestart?
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