Zaventem aan Zet: Speel- en sportruimte
Opvolgvergadering Kersenberg Nossegem
Datum: 20/6/2017
Gelet op de gewijzigde plannen sinds de vorige participatievergadering met de inwoners (9 maart
2016) werd door het college beslist om een nieuwe infovergadering te organiseren.
Aan de hand van een presentatie werd door de bevoegde schepenen en ambtenaren de nieuwe
situatie toegelicht.
De voornaamste wijziging is dat het college heeft beslist om toch een deel van het oorspronkelijk
terrein te verkavelen. Deze opbrengst laat toe om verschillende percelen te verwerven ten westen
van de kleine beek. Op deze gronden zou door de aanplanting van bomen een park kunnen
gecreëerd worden.
Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste reacties van de deelnemers aan de infoavond.
-

Er blijft een grote bezorgdheid over wateroverlast in de omliggende straten en op het
speelterrein. Gaan de werken aan de beek wel voldoende zijn om bij hevige regenval het
water te kunnen afvoeren.

-

Er is grote bezorgdheid over het verkeer. Dit is nu al erg druk in de Kersenbergstraat. Alle
inwoners van de Boerenboomlaan moeten immers via de Kersenbergstraat naar buiten
rijden. In de Kersenbergstraat wordt er langs weerzijde van de straat geparkeerd. Dit zorgt
vaak voor doorgangsproblemen. Er wordt ook vaak te snel gereden. Als er 10 extra woningen
bijkomen met gemiddeld twee auto’s zijn dit 20 extra wagen die ook via de Kersenbergstraat
naar buiten zullen rijden. Oplossing: Er werd voorgesteld om de mogelijkheid van een tweede
ontsluiting van de Boerenboom laan te onderzoeken. Bijkomend kan onderzocht worden of de
ontsluiting van de nieuwe verkaveling eventueel kan lang de noordzijde. Dit is nu een
wandelpad en dus misschien te smal.

-

Aangezien er net een speelbos is ingericht aan de 7 Tommen werd de vraag gesteld over er
eigenlijk wel behoefte is aan een bijkomend speelbos op de Kersenberg. Men betreurt in
ieder geval dat deze uitbreiding niet eerst is voorgesteld aan de inwoners. De omwonende
van het nieuw aan te leggen bos zijn niet vooraf bevraagd over dit plan.

-

Het feit dat het gaat over sociale kavels gaat is positief. Er wordt echter wel de bedenking
gemaakt dat indien hier 10 jonge gezinnen komen wonen deze kinderen ook graag naar
school willen gaan in Nossegem. Er is echter onvoldoende capaciteit in deze school om veel
extra kinderen te kunnen opnemen. Er werd ook gevraagd of er alternatieve locaties zijn
onderzocht om sociale kavels te voorzien?

-

Gaan deze extra woningen zorgen voor inkijk in de tuinen van de aangrenzende bestaande
woningen?

-

Men vreest dat door de uitbreiding naar de overzijde van de beek er meer bezoekers zullen
komen die mogelijks extra afval zullen achterlaten.

-

Extra natuur is positief maar vraagt ook onderhoud. Wie zal dit extra onderhoud op zich
nemen.

-

Er werd de suggestie gedaan om in de nieuw aan te leggen natuur educatieve elementen te
voorzien zoals bijvoorbeeld een vijver waarin reptielen kunnen leven. Misschien kan de buurt
ook betrokken worden bij het aanplanten van het bos? Door fruitbomen te voorzien zorgt dit
ook voor een extra meerwaarde voor de omwonende.

-

Er wordt gevraagd of er verlichting op het sport- en speelterrein is voorzien en of deze
gedoofd wordt vanaf een bepaald uur. Dit zal zo zijn. Vanaf 22 uur zijn de lichten gedoofd en
is het niet de bedoeling dat er nog gesport wordt.

-

Er wordt gevraagd over in functie van veiligheid regelmatig controles zullen gebeuren.

-

Er wordt gevraagd naar de timing. De planning hangt af van de aannemer maar tegen de
zomer van 2018 zou sport- en speelluik moeten gerealiseerd zijn.

-

De vraag werd gesteld over en nog bezwaar kan ingediend worden. De stedenbouwkundige
vergunning moet nog ingediend worden. Dus bezwaar kan inderdaad nog.

