no parking !
De Stad Brussel besliste op 1 december 2014 een aanbesteding uit te schrijven voor de bouw van vier nieuwe parkeergarages in de Vijfhoek, waarvan
een onder het Vossenplein. Onze buurt heeft geen nood aan een dergelijke
parking. De smalle straten van onze wijk slibben nu al dicht met auto’s. Een
parking Vossenplein zou de verkeersstroom nog verder bemoeilijken. De
werf die deze parking voorafgaat, zou de ‘Jeu de Balle’ onherstelbaar verminken. De jaren durende werken zouden daarenboven catastrofale gevolgen hebben op het leven van de rommelmarkt, die van de handelaars en
de buurtbewoners.
De Schepen bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Wagenpark, Els
Ampe, verspreidt haar argumenten voor de bouw van de parking met de regelmaat van de klok via media en huis-aan-huisbladen:
« Een mooi historisch plein zonder bulten. »
è Wij willen geen plein zonder ziel waar, na jaren van grote werken, de verluchtingspijpen en toegangen (in- en uitgang voor de wagens, liften voor de
voetgangers) de huidige historische en esthetische aantrekking van het plein
verminken.
« Herinrichting in overleg met de bewoners, handelaars en marktkramers. »
è Met wie lacht men eigenlijk? Overleg nadat een beslissing is gestemd door
de Gemeenteraad !?
« Garageboxen aan een lage prijs voor de buurtbewoners (voor hun auto’s, fietsen
en kinderwagens) en een openbare parking voor bezoekers. »
è Van de 20.000 beschikbare parkeerplaatsen binnen de Stad Brussel zijn gemiddeld maar 14.000 plaatsen bezet: in onze wijk zijn de parkings van het Poelaertplein en de Hallepoort onderbezet. Een betere signalisatie en democratischer tarieven zouden het gebruik van de bestaande parkeergarages zeker en
vast ten goede komen.

«Werken op een beperkt deel van het plein = de werf zal zich beperken tot een
deel van het plein = toegang tot de handelszaken gedurende de werken.»
è Denkt men echt dat iemand dit gelooft ? Een werf van een dergelijke omvang
zal een deel van de wijk blokkeren en brengt ongetwijfeld grote hinder met zich
mee voor de marktkramers, handelaars en buurtbewoners.
è De Schepen van Handel, Marion Lemesre, verklaart zelfs dat de markt zal
worden verplaatst gedurende de werken. Alleen is er in de buurt geen plek die
groot genoeg is om plaats te bieden aan alle marktkramers. Een tijdelijke verhuis zou de marktkramers verspreiden over verschillende plaatsen, wat de
dood zou betekenen voor ettelijke handelszaken die hun activiteiten en klanten
ontlenen aan een ligging vlakbij de markt.
è De Stad Brussel doet alsof de werken niet van lange adem zullen zijn. Eerst
gingen de werken 24 maanden duren, toen waren het 30 maanden. Nu heet het
dat de werf 18 maanden zal duren. De stad heeft gewoon geen idee. Wie de uitvoering op een dergelijk complexe werf kan voorspellen, kan meer dan koffiedik
kijken. Vooral aangezien het project op geen enkele studie rust, het minst nog
van al op een studie van de ondergrond. We kennen allemaal voorbeelden van
Brusselse werven waarvan de geplande duur uiteindelijk met twee of drie werd
vermenigvuldigd. We hebben geen enkele reden om er op dat vlak gerust in te zijn.
« Het geld van de belastingbetaler wordt niet gebruikt voor de financiering van de
parking (parking en inrichting worden betaald door de privé-sector). »
è Wij zijn niet vergeten dat de laatste parkings in Brussel (Flagey en Spiegelplien) volledig zijn gefinancierd door de overheid.
è Men vergeet daarbij te vermelden dat het privé-bedrijf dat de uitbating bemachtigt een concessie van 35 jaar zal genieten en daarbij ook de verantwoordelijkheid krijgt toevertrouwd de publieke ruimte rond de parking in te richten!
In 1969 was de woonproblematiek de inzet van de eerste strijd van de Marollen.
Een hele wijk stond toen op het punt in de privé-handen van projectontwikkelaars te belanden. Geconfronteerd met het verzet van de buurtbewoners heeft
de stad toen ingebonden, gronden gekocht en er sociale woningen gebouwd.
Inwoners van de Marollen, zeg neen tegen deze parking ! Neen tegen de
vernietiging van de sociale verbondenheid van deze volkswijk. Nee tegen de
verwoesting van één van de mooiste gezichten die Brussel rijk is.
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