
Beste Buurtbewoner, 

Graag willen we u informeren over een problematiek die heel wat mensen in Strombeek-Bever bekom-
mert, met name de verhuis van het Turks Cultuurcentrum (en moskee) ‘Hicret’ naar het handelshuis 
‘De Gedekte Tafel’ aan de Grimbergsesteenweg.

Momenteel beschikt deze geloofsgemeenschap over een pand in de Villegasstraat en blijkbaar is dit 
voormalige café te klein geworden voor hun activiteiten. 

Anderzijds bestaat er een terechte bekommernis bij de handelaars op de Grimbergsesteenweg. Van-
daag reeds is er in deze straat bijzonder weinig parkeerruimte. Wanneer er daar bovenop ook nog een 
(groter) cultuurcentrum komt, dan dreigt dit de parkeerdruk fors te verhogen, zodat de leefbaarheid van 
de winkels helemaal in het gedrang komt.

Gemeenteraadslid Bart Laeremans heeft over deze kwestie begin april een reeks vragen overgemaakt 
aan het gemeentebestuur. Uit het antwoord is gebleken dat de omvorming naar cultuurgebouw en 
moskee een bestemmingswijziging inhoudt. Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd aan 
het schepencollege. 

Op het terrein zelf mag deze nieuwe bestemming maar uitgeoefend worden in de zone die langs de Op het terrein zelf mag deze nieuwe bestemming maar uitgeoefend worden in de zone die langs de 
straat ligt (zo’n 18 à 20 meter diep). Het terrein zelf is driemaal groter. Dat betekent in de praktijk dat 
de vereniging alleen al op het gelijkvloers toch meer dan 250 m² ter beschikking heeft voor haar activi-
teiten.  

Dat is een relatief grote oppervlakte, waarmee een druk activiteitenprogramma kan worden uitge-
bouwd, zodat een behoorlijk groot aantal mensen hier op regelmatige wijze op bezoek kan komen. 
Alles wijst erop dat ‘Hicret’ zich zal richten tot een ruimer gebied dan enkel Strombeek-Bever. Dit zou 
de draagkracht van de buurt overschrijden, in de eerste plaats door het grote gebrek aan parkeerruim-
te. 

We hebben onze bekommernis ter zake meegedeeld aan het college tijdens de gemeenteraad van 28 
april. Zoals reeds gemeld, moet het schepencollege nog een standpunt bepalen over de bestemmings-
wijziging. U kan ter zake altijd uw standpunt meedelen via een persoonlijke brief (of mail) aan het Col-
lege van Burgemeester en Schepenen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen. 

Uw Strombeekse mandatarissen:

    Karlijne Van Bree                          Vera Van Impe 
    karlijne.vanbree@vernieuwing.org               vera.vanimpe@vernieuwing.org
    0474 93 12 19                            0475 39 08 68

    Luk Raekelboom                           Martine De Coppel
    luk.raekelboom@vernieuwing.org                martine.decoppel@vernieuwing.org
    0495 90 16 84                            0479 68 36 01
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