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Kabinetten van Bernard Clerfayt en Denis Grimberghs

PERSBERICHT
PARKING ONDER HET LEHONPLEIN: ONDERBREKING VAN DE ONDERHANDELINGEN MET DE PRIVÉ-UITBATER
De privépartner (Interparking) waarmee de gemeente Schaarbeek onderhandelde voor de aanleg van een
ondergrondse parking ter hoogte van het Lehonplein ziet af van dit project.
Na de offerteaanvraag voor de verwezenlijking van dit bouwproject ontving de gemeente slechts één offerte. Die werd echter geformuleerd met een voorbehoud dat voornamelijk betrekking had op de economische vergelijking van de montage. De partner wilde dat de gemeente zich zou engageren voor verschillende
moeilijk aanvaardbare elementen: verplichte afschaffing van bovengrondse parkeerplaatsen, een exclusiviteitsverplichting en eisen met betrekking tot de tarieven.
In deze omstandigheden neemt de gemeente er dus akte van dat geen enkele privépartner geïnteresseerd
is in de aanleg van deze parking onder het Lehonplein volgens de voorwaarden vastgelegd in de offerteaanvraag. Ter herinnering, deze offerteaanvraag legde de uitvoering, de financiering en de uitbating van de parking ten laste van de privépartner.
Uitgaande van elke hypothese, zou dit bouwwerk moeten beantwoorden aan de procedures met betrekking
tot de stedenbouwkundige en milieuvergunningen, en met name de uitvoering van een effectenonderzoek
waarbij de omwonenden hun mening hadden kunnen geven over het project.
Let wel, de gemeente blijft vragende partij voor de aanleg van een ondergrondse parking onder het Daillyplein, dat een gewestelijk plein is.
Het zal aan de volgende meerderheid zijn om dit dossier van de buurtparkings weer op tafel te leggen en
plaatsen en modaliteiten te kiezen voor de verwezenlijking ervan. De gemeente bevestigt haar wil om de
openbare ruimte opnieuw in te richten door minder auto's op de weg te krijgen (terwijl er ook een compensatie naast de weg voorzien wordt, om tegemoet te komen aan de grote vraag naar parkeerplaatsen) en
door zo meer plaats te bieden aan de andere verplaatsingswijzen in de stad.
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