6 december 2021

Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren schepenen,

Betreft: Parking sportpark Moerkensheide en toegangsweg
Zonder enige discussie is het sportpark Moerkensheide een enorme meerwaarde voor onze
gemeente. Vriend en tegenstander benijden onze accommodatie. Jammer genoeg kan dit niet
gezegd worden van de parking en de wegen van en naar de parking.
In de natte maanden staat de parking vaak onder water. Voor de donkere maanden ontbreekt
goede verlichting. Heel vaak zijn er diepe putten. Doorheen het jaar wordt de parking op drukke
momenten niet optimaal benut omdat de wagens her en der parkeren.
De weg naar, maar nog meer de weg van het sportpark, is dermate versleten, dat het enkel nog
wachten is totdat een wagen schade lijdt en de eigenaar de gemeente aansprakelijk stelt.
Bij de realisatie van het sportpark werd de parking en de omgeving voorlopig aangelegd in
afwachting van de verhuis van het recyclagepark. Dit laatste is nog niet voor morgen. Intussen
is de situatie niet meer houdbaar en dringen enkele ingrepen zich op.
Reeds eerder kwam ik tijdens de gemeenteraad tussen met de vraag om de parking beter te
verlichten. Een extra lichtmast, centraal op de parking kan dit probleem verhelpen. Aan deze
paal/pyloon zouden de verenigingen met activiteiten op het sportpark ook nog een bord kunnen
hangen waarop zij deze activiteiten aankondigen. Iets wat in of rond het gebouw omwille van
de afspraken met Farys zo goed als onmogelijk is.
De waterproblematiek is alom gekend. Dit gebied is waterziek en uit de Watertoest 2017 blijkt
dat een deel van de parking mogelijk overstromingsgevoelig is. Best wordt er gekeken om het
overtollige water beter te laten afvloeien naar de grachten en beken. Misschien kan het trekken
van nieuwe grachten, of een bijkomende wadi helpen. Het aanplanten van een bufferbos zal in
elk geval ook daar helpen. Niet toevallig stonden er in dit gebied vroeger veel populieren en
(knot)wilgen.
Bij grootschalige evenementen staat de parking goed vol. Niet elke wagen heeft evenwel
dezelfde parkeerdiscipline. Wagens staan soms ver uit een, dan weer haaks enz… Zolang er
geen andere waterdoorlatende verharding komt, kan dit opgelost worden met betonblokken
(bv. T-stukken of lage jumboblokken) zodat de parkeerzones duidelijk zijn afgebakend.
Voordeel aan deze blokken is dat ze bij een latere (her)aanleg kunnen gerecupereerd worden.
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Tot slot de toegangswegen. Hieronder een recente foto.

Deze weg is meer dan versleten. Elke bezoeker van het sportpark maar ook van het
recyclagepark moet hierlangs. De heraanleg is nodig. Geen oplapwerk door de putten te vullen
met gietasvalt, maar een volledig nieuwe toplaag is nodig.
Daarom volgende vragen:
-

Wil het gemeentebestuur op korte termijn een of meerdere lichtmasten plaatsen op de
parking van het sportpark?
Wil het gemeentebestuur de parkeerplaatsen afbakenen, bv door het plaatsen van
verplaatsbare betonnen elementen?
Wat zal het gemeentebestuur ondernemen om de waterproblematiek aan te pakken?
Zal er een bufferbos worden aangeplant?
Kan het gemeentebestuur dringend werk maken van de heraanleg van het stuk
Parkwegel tussen de rotonde en het recyclagepark?

Ik kijk uit naar uw antwoorden.
Met vriendelijke groeten,

Wim Vanbiervliet
Gemeenteraadslid Ruimte
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Geachte,
Op 6 december 2021 heeft u volgende schriftelijke vraag gesteld omtrent de parking sportpark
Moerkensheide en toegangsweg:
1. Wil het gemeentebestuur op korte termijn een of meerdere lichtmasten plaatsen
op de parking van het sportpark?
2. Wil het gemeentebestuur de parkeerplaatsen afbakenen, bv door het plaatsen
van verplaatsbare betonnen elementen?
3. Wat zal het gemeentebestuur ondernemen om de waterproblematiek aan te
pakken?
4. Zal er een bufferbos worden aangeplant?
5. Kan het gemeentebestuur dringend werk maken van de heraanleg van het stuk
Parkwegel tussen de rotonde en het recyclagepark?
Als antwoord hierop kunnen wij u het volgende laten weten:

1. Op 28 september werd een offerte goedgekeurd van Fluvius om de armaturen
van de verlichtingspalen langs de parking, aan de kant van het gebouw, te
vervangen door LED-armaturen. Daarbij is ook voorzien in een nieuwe paal met
een dubbele armatuur ter hoogte van het omnisportterrein, die enerzijds het
sportterrein/skateterrein en anderzijds de parking bijkomend zal verlichten. De
levering en plaatsing hiervan is voorzien in maart.
2. Dit werd al grondig bekeken en zal verder worden meegenomen in het op te
maken ontwerpplan bij de herlocalisatie recyclagepark, waarbij de aanleg van de
parking zal worden aangepakt.
3. De realisatie van een goede waterhuishouding op het terrein maakt deel uit van
het ontwerp voor de heraanleg van de parking en de zone van het huidige
recyclagepark.

4. De mogelijke creatie van een buffer tussen de E17 en het sportpark is in
onderzoek.
Er is reeds een ontwerp voor de aanleg van een levendig groenscherm op het
sportdomein Moerkensheide. Dat laatste zal desgevallend aangepast en
afgestemd worden op het eerste.
5. Een vernieuwing van de toplaag van de asfaltweg in het eerste gedeelte van de
Parkwegel (zijde Nieuwstraat) staat gepland voor de eerstvolgende opdracht
voor asfalteringswerken.

Hoogachtend
Namens het college van burgemeester en schepenen

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Lieve Van Lancker
Waarnemend burgemeester

