
Verslag raadscommissie ad hoc: 16 maart 2015 
 

Openbare zitting 

 

Aanwezige leden: Koen Van Roey, voorzitter, René De Becker, Julia De Coster, Ilse De Kée, Tom 

Jespers, Melody Debaetselier, Mia Vandervelde,  effectieve leden van de raadscommissie, Stef 

Ryckmans (ter vervanging van Katrijn Willems), plaatsvervangend lid van de raadscommissie en 

Roger Broos, Marinus Van Greuningen leden met raadgevende stem. 

Aanwezig in het kader van de agendapunten: 

Chris Taes (burgemeester), Bart Nevens (schepen), Harold Vanheel (schepen), Sabine Ledens 

(schepen). 

 

 

Agenda: 

 

1. Motie met betrekking tot de geplande winkelcentra in Brussel 

 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19:08 uur 

 
De voorzitter wijst er op dat er een herenakkoord werd afgesproken met alle partijen om een motie die 

aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd, voorafgaand ter bespreking voor te leggen 

aan de commissie ad hoc. Hierdoor verhoogt de kans om een tekst in consensus voor te leggen aan de 

gemeenteraad en de motie unaniem goed te keuren wat toch een belangrijk signaal is. 

 

De ontwerptekst van Groen wordt als discussietekst gebruikt om van gedachte te wisselen.  

 

Alle aanwezigen krijgen uitgebreid de mogelijkheid om hun standpunt en visie toe te lichten. De 

voorzitter neemt hiervan nota. 

 

Er wordt afgesproken dat de voorzitter een ontwerp van motie zal opstellen voor de gemeenteraad van 

04 mei 2015. De (door de gemeenteraad goedgekeurde) motie zal dan namens de gemeente ingediend 

worden tijdens het openbaar onderzoek van het GRUP. 

 

De voorzitter vraagt of er nog iemand iets wenst te vragen. Niemand vraagt nog het woord. 

 

De voorzitter sluit de zitting omstreeks 19u55. 

 

De verslaggever, 

 

 

Paul Lebrun 

gemeentesecretaris 

 

Hieronder het ontwerp van motie opgesteld door voorzitter van de raadscommissie ad hoc. 

 

Motie met betrekking tot de geplande winkelcentra in Brussel 

 

De Kortenbergse gemeenteraad is bezorgd over de mogelijke komst van de geplande winkelcentra in 

Brussel (Uplace, Neo en Dockx) en de impact ervan op de Kortenbergse kleinhandel, op de mobiliteit 

in de regio, op de leef- en luchtkwaliteit in de regio en het Vlaamse karakter van onze regio. 

 



1. Op de Kortenbergse kleinhandel: we zijn bezorgd dat de concurrentiedruk van grote winkelcentra 

de lokale middenstand kan benadelen en dat de kernversterkende inspanningen van de gemeente 

teniet kunnen gedaan worden. 

 

2. Op de mobiliteit in de regio: vandaag de dag heeft het gebied op en rond het noordelijk deel van 

de Brusselse Ring al te kampen met ernstige verkeerscongestieproblemen. We vrezen dat de komst 

van de geplande winkelcentra de problematiek kan verergeren, en voor meer sluipverkeer kan 

zorgen in de ruime omgeving. 

 

3. Op de leef- en luchtkwaliteit in de regio: we zijn bezorgd dat extra verkeer de hoeveelheid fijn stof 

in de regio kan verhogen, en de gezondheidsrisico’s kan verhogen. 

 

4. Op het Vlaams karakter van onze regio: we zijn bezorgd dat de komst van grote winkelcentra in 

Brussel het Vlaamse karakter van onze regio onder druk kan zetten. 

 

De Kortenbergse gemeenteraad vraagt aan de bevoegde instanties om bij besluitvorming over de 

geplande winkelcentra rekening te houden met de vermelde bezorgdheden. 

 

 


