
Verslag actiecomité “Red Potaarde Park” 23.04.2012  
 
Aanwezig : Jef Baeck, Gerda Le Maire, Hilde Knaepen, Eduardo Belo, Bobo 
Koyangbwa, Jacqueline Marinus, Patric Belgrado, Frederik Saeremans, Thierry 
Timmermans, Roger Huybrechts, Hans Devos, Ingrid Vercauteren, Gerda Jans, 
Lieven Lema, Wim Jespers, Eddie Boelens, Marc Roelandt. 
 
INLEIDING  
 
Eddie bedankt de aanwezigen en herhaalt de bedoeling van het actiecomité  “Red 
Potaarde Park” : verzet bieden tegen de huidige bestemming (1,5 Ha park) zoals 
door de Vlaamse regering vastgelegd in het GRUP Vlaams Stedelijk Gebied Rond 
Brussel. Deze keer zijn er ook nieuwe gezichten bij, en iedereen stelt zich even kort 
voor. 
 
PETITIEACTIE  
  
Verschillende aanwezigen zijn reeds met de petitie rond gegaan, en vertellen over de 
resultaten en reacties van de buurtbewoners : 

- Wim heeft reeds een groot deel gedaan van de Potaarde, Oude Mechelsestraat 
en Landhuizenlaan ; is ontgoocheld door het gebrek aan communicatie 
vanwege de gemeente en vindt dat er uiteindelijk met Matexi zal moeten 
onderhandeld worden over het aantal te bouwen woningen. 

- de beide Gerda’s hebben ook petitieformulieren neergelegd in het cafetaria 
van de Singel. 

- Ingrid merkt op dat sommige mensen het breder zien en spreken over het 
Masterplan voor Strombeek ; anderen denken dat ‘Vernieuwing’ hen zal 
redden. 

- Hilde zal nog langsgaan bij franstaligen in Haneveld. 
- Eddie heeft een aantal petities uit Jan Mulsstraat en Achtbunderstraat 

 
Alles samen zijn er reeds ongeveer 400 handtekeningen verzameld. Reeds meer dan 
100 affiches zijn verspreid.  Wie doet nog wat : 

- Jef : Strombeeklinde en Kasteelstraat ; 
- Ingrid : Grimbergsesteenweg ; 
- Lieven en Gerda : Valkendal, Bloemendal, Kleine Winkellaan ; 
- Hilde : Begoniastraat 
- de Gerda’s : Brouwerijstraat ; 
- Evelyne : Ijsvogellaan. 

Er wordt afgesproken van alle petities een PDF te maken. Lieven verzamelt die. De 
originele petities worden bij Gerda Lemaire verzameld. 
 
Verdere ACTIES  
 

- Lieven maakt een Blog en zorgt voor de communicatie samen met Frederik ; 
- De petitie zal ook via facebook en online verspreid worden. Onze doelgroep 

blijft wel beperkt tot fusiegemeente Grimbergen. 
- Thierry stelt voor via de Singel Stappers, en via café Pee Klak nog meer 

mensen te sensibilseren ; ook eens een infovergadering voor geïnteresseerden 
te houden met Evert Lagrou over wat de GECORO precies heeft voorgesteld ; 
indien de Raad van State het GRUP vernietigt, zouden wij een ontwerp 
moeten klaarhebben zoals wij de inrichting van de Potaarde zien, en dit aan 
het schepencollege voorleggen.  



- Op de jaarmarkt van Strombeek volgende zaterdag, zal Ingrid verder petities 
inzamelen. Groen is er aanwezig en zal de petitie en affiche  eveneens aan 
sympathisanten voorleggen.  

- Afgesproken wordt een brief te sturen naar alle politieke partijen in de 
gemeenteraad, met verzoek ons hun standpunt terzake bekend te maken 
voor half augustus. Wim, Hans en Frederik stellen deze op. 

- De tekst van de petitie wordt ook in het Frans vertaald door Jef, zodat 
iedereen kan begrijpen wat hij/zij tekent ; opgelet : de petitie wordt in het 
Nederlands afgegeven. 

- Naar gewoonte zal waarschijnlijk géén spreekrecht gegeven worden op de 
gemeenteraad van eind september, dus zal Wim om spreekrecht vragen op de 
gemeenteraad van eind augustus en ons standpunt daar bekend maken. 
Leden van het actiecomité zullen ruim aanwezig zijn als publiek. 

 
 
Volgende vergadering : dinsdag 26 juni om 20.00 – uitnodiging met juiste 
plaats volgt nog. 
 
Heb je nog affiches of petitieformulieren nodig, mag je langsgaan bij Gerda Le Maire, 
H. Drapsstraat 24 – 02/267 75 56. Ook om formulieren af te geven. 
 
Verslag : Marc 


