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In de omgeving van het cultuurcentrum is het vandaag bij momenten een parkeerchaos van jewelste. Met de vooropgestelde
metamorfose van het centrum is er bij de handelaars grote ongerustheid dat er zelfs nog parkeerplaatsen zouden verdwijnen. Ook de
oppositiepartijen Vernieuwing en N-VA schreeuwden al moord en brand. Volgens Vernieuwing zouden er in totaal zelfs 60 plaatsen
verdwijnen met alle geplande ingrepen in het achterhoofd.
Meer plaats voor parking
"Dat klopt helemaal niet", weerlegt schepen Paul Hermans. "Met de Baalhoekparking vorig jaar en de 64 nieuwe parkeerplaatsen die
tegen het najaar voorzien worden aan de sporthal Vertommen komen er al 115 bij op korte termijn."
Ook op langere termijn snijdt de kritiek geen hout volgens Hermans. "We zijn zeker dat er na uitvoering van ons Masterplan meer
parkeerplaatsen zullen zijn dan nu. Zo zal er in heel wat straten éénrichtingsverkeer worden ingesteld. Daardoor komt er meer plaats
vrij en dus is er ook ruimte voor extra parkeerplaatsen. Door de aanleg van randparkings zullen er dan weer heel heel wat pendelaars
weggehaald worden die nu in het centrum geparkeerd staan.
We zijn hier volop mee bezig samen met De Lijn. Wat het parkeerbeleid zelf aangaat zullen we parkeerkaarten invoeren voor
bewoners, handelaars en werkgevers. Er zal ook kortparkeren gelden. Dat is inderdaad vandaag ook al voorzien maar er wordt niet
op gecontroleerd. We gaan samenwerken met een privaat parkeerbedrijf - dat nog moet aangesteld worden - om dit wel te laten
uitvoeren."
Onderzoek naar locaties
Last but not least: de gemeente heeft daarop aansluitend nu ook principieel beslist dat er een ondergrondse parking komt in
Strombeek-Bever. "We zijn momenteel volop aan het onderzoeken welke locaties in aanmerking komen en streven naar een publiekprivate samenwerking met datzelfde parkeerbedrijf. Een studiebureau zal zich hier nog verder over buigen. Ik kan wel al meegeven
dat het zal gaan over een parking met een capaciteit van 80 tot 100 wagens en dat die zeer waarschijnlijk in de buurt van het
Gemeenteplein zal komen." Een precieze termijn kan Paul Hermans nog niet op de aanleg plakken al is het duidelijk dat het over een
project van een paar jaar gaat.
De handelaars zitten intussen niet stil. "We hebben met een 15-tal collega's een tweede bezwaarschrift ingediend tegen het
Masterplan", zegt Nicole Van Duüren van bakkerij Biasetto.
Mag niet verminderen
"Op sommige dagen is de parkeerchaos hier compleet. Als er activiteiten zijn in het CC, bijvoorbeeld op een zaterdag als veel
mensen thuis zijn, is het bijna onmogelijk om hier te parkeren. Het aantal plaatsen mag gewoon niet meer verminderen anders is dat
dramatisch voor ons."
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