
Schriftelijke vraag over – Master Development Plan Hermann Debroux 
 
 
Op 19 november 2019 heeft deze gemeenteraad zijn advies over het Master Development Plan Hermann 
Debroux goedgekeurd. 
Zoals we weten is dit een project van een onvergelijkbare omvang en waarvan de impact nog steeds 
vandaag moeilijk precies vast te stellen is. 
Er zijn reacties op dit project, maar het is vooral te wijten aan gebrek aan informatie en communicatie 
dat er lokale comités zijn opgericht. De inwoners maken zich zorgen over de gevolgen van de geplande 
ontwikkelingen in de PAD. 
Hoewel zij hebben kunnen deelnemen aan de voorlichtingsbijeenkomst afgelopen oktober in Oudergem, 
zijn sommige vragen onbeantwoord gebleven of zelfs aarzelend beantwoord, met name wat betreft de 
duur van de werkzaamheden of de geschatte daling van het aantal voertuigen dat Brussel binnenkomt. 
Deze PAD was tot 9 december laatsleden onderwerp van een openbaar onderzoek. Daarna had de 
Commissie voor Regionale Ontwikkeling (RKV) 60 dagen de tijd om een advies uit te brengen. 
We zijn 3 maanden later en de website van Perspective zwijgt over het onderwerp.  
Ik denk dat het essentieel is om deze buurtbewoners serieus te nemen en rekening te houden met de 
angsten voor het project, door informatie en communicatie over zijn ontwikkeling mogelijk te maken. 
We betreurden toen al de afwezigheid van voorlichtingsbijeenkomsten in onze gemeente. 
Daarom willen wij Perspective uitnodigen om zo snel mogelijk de stand van zaken in het dossier en de 
lessen die uit het openbaar onderzoek zijn getrokken, te komen presenteren en weten dat veel bezorgde 
burgers mij ertoe aanzetten dit verzoek vanavond aan u voor te leggen. 
 

Laura Squartini 

DéFI 

 

Antwoord: 

Ik dank u voor uw interpellatie. 
 
Het zou een goed en logisch idee zijn voor Perspective om een bijeenkomst te houden om de voortgang 

van de zaak te presenteren en de lessen te belichten die uit het openbaar onderzoek zijn getrokken. 

Maar zoals ik al aan de raad van 15 oktober heb uitgelegd, valt de organisatie van dit soort 

bijeenkomsten niet onder de bevoegdheid van onze gemeente. 

Mijn dienst had de vraag al gesteld in het kader van het openbaar onderzoek en perspective.brussels had 

geantwoord dat dit niet mogelijk was om de volgende redenen:  

- de faciliteiten bevinden zich voornamelijk in Oudergem; 

- het was niet mogelijk om één gezamenlijke bijeenkomst per gemeente te organiseren. 

 
Ik wil u er ook aan herinneren dat de PAD's onder de bevoegdheid van de minister-president van de 
Brusselse regering vallen en dat de organisatie van dit soort voorlichtingsbijeenkomsten van hem 
afhangt. 
 
Informatie uit Perspectief (mevrouw Deneubourg), hier is wat er gepland is voor de voortzetting van dit 
dossier: 



 
- De regering zal de zaak in de komende dagen aan de CRD voorleggen; zij heeft dan 60 dagen de tijd om 

haar advies over het ontwerp van het PAD-plan uit te brengen. 

- Zij heeft dan 60 dagen de tijd om een besluit te nemen over het ontwerpplan voor de PAD. Voorstellen 

tot wijziging van de tekst zullen dan aan de regering worden voorgelegd. 

- Alle opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek zijn gemaakt, worden geanalyseerd en er zal een 

volledig antwoord worden gegeven bij het opstellen van het bevel. 

 
 
Marie-Noëlle Stassart 
 
 


