
GEMEENTERAAD 26 FEBRUARI 2019 

Vraag 1 – verkaveling centrum Itterbeek 

Reeds enkele jaren koopt een projectontwikkelaar de gronden in het binnengebied tussen 

de Itterbeeksebaan en de Weidestraat in het centrum van Itterbeek op, met het oog op 

het verkavelen van dit hele gebied.  

In zitting van 28 januari 2019 ging het college van burgemeester en schepenen akkoord 

met het opstarten van een “geïntegreerd ontwikkelingstraject” in samenwerking met het 

door de projectontwikkelaar aangesteld studiebureau. Een verandering in het bestuur 

spoort blijkbaar aan tot actie, kunnen we maar vaststellen. 

Het gaat hier voor Itterbeek om een heel belangrijk project. Niet alleen omwille van de 

centrale ligging maar ook omdat er nog een heel aantal publieke eigendommen, van o.a. 

de parochie/kerkfabriek en het OCMW, aansluit op dit binnengebied. 

Het is dan ook belangrijk dat voor een dergelijk project vroeg klaarheid wordt geschapen, 

vandaar volgende vragen. 

1. Over welke gronden gaat het hier? Zal het “geïntegreerd ontwikkelingstraject” enkel 

lopen voor de gronden van de verkavelaar of zal er meteen ook gekeken worden 

naar een (nieuwe) bestemming voor de gronden in publieke eigendom? Wordt de 

kerkfabriek betrokken bij het project? 

2. Wat is de visie van het nieuwe bestuur op dit gebied? Vanuit welk uitgangspunt 

start de gemeente dit project? 

3. Is binnen het traject voorzien dat er een terugkoppeling naar en participatie met de 

buurtbewoners komt, naast een bespreking op de bevoegde 

gemeenteraadscommissie? 

4. Is het bestuur bereid om de eigendommen van het OCMW te verkopen of kan het 

bestuur garanderen dat deze eigendommen, waaronder het speelterrein aan de 

kerk, publieke eigendom zijn én zullen blijven in de toekomst? Indien het bestuur 

die garantie stelt, zal dat dan ook duidelijk worden gecommuniceerd aan de 

projectontwikkelaar en het studiebureau? 

5. Zal het studiebureau enkel betaald worden door de verkavelaar? Zo ja, is het 

opportuun dat een studiebureau belast wordt met het opmaken van een 

ontwikkelingsplan voor publieke gronden, waarbij de daarin gemaakte keuzes een 

rechtstreeks gevolg hebben op de verkoopbaarheid, en dus de waarde, van de 

gronden van de projectontwikkelaar? Zo neen, spoort het betalen van het 

studiebureau door de gemeente met de wetgeving overheidsopdrachten? 


