
Sint-Pieters-Leeuw - gemeenteraad van 26 september 2019 - 2019_GR_00221 : Aanvraag tot 
subsidie bij het Agentschap Natuur en Bos voor het verwerven van gronden

1/3

gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 26 september 2019

AFDELING TECHNISCHE ZAKEN  - 
Omgeving 

11 2019_GR_00221 Aanvraag tot subsidie bij het Agentschap Natuur 
en Bos voor het verwerven van gronden - 
Beslissing

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 
Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 
de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 
Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios 
Karamanis; mevrouw Lydie De Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; 
de heer Guy Jonville; mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo 
Palermo; de heer Godefroid Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; 
de heer Olivier Huygens; mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer 
Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter 
Vastiau

Afwezig:
mevrouw Aurore Vanden Meersche

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De Vlaamse overheid voorziet projectsubsidies voor projecten in de Vlaamse rand rond 
Brussel die nieuw toegankelijk groen en groene verbindingen tussen de woongebeiden en 
de groenpolen realiseren en de leefbaarheid via groene ingrepen versterken.

Openbare besturen in de Vlaamse rand rond Brussel komen als begunstigde in 
aanmerking voor deze subsidie.

De subsidie kan worden toegekend voor de aankoop en/of inrichting van onroerende 
goederen. De subsidie bedraagt 50 %van de effectieve aankoopkosten.

Het project komt slechts voor subsidie in aanmerking als er voldoende garanties zijn dat 
de aangekochte gronden op korte termijn ook effectief zullen worden ingericht en 
opengesteld.

Binnen het projectgebied van het strategich project Zuidelijke Zennevallei dient zich de 
mogelijkheid aan een groene ruimte 'Damiaanpark' aan te kopen. Een belangrijke 
doelstelling van het strategisch project is om een netwerk van bestaande en nieuwe 
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groene ruimten te realiseren in de vallei van de Zenne en Zuun. Het subsidiedossier is 
hier een uitwerking van.

Met de aankoop en inrichting als natuurpark kan een nieuwe stapsteen in het groen-
blauwe netwerk van de Zuunbeek worden gerealiseerd. Dit cruciaal gelegen terrein kan 
op verschillende manieren geïntegreerd worden:

 In samenhang met de Zuunbeek
 De ernaast gelegen visvijvers waar een participatief traject met de gebruikers 

opgezet kan worden
 De omwonenden en inwoners van de woonwijk
 De verbinding met de projecten voor Wildersport omgeving en Ruysbroeckveld.

Juridische gronden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Berekening subsidies:

- aankoop gronden:

Investeringsbedrag: 105.750 euro

subsidiebedrag ANB: 52.875 euro

Stemming op het besluit
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De raad gaat akkoord met het indienen van het subsidiedossier 'Damiaanpark' in het 
kader van de projectsubsidie voor toegankelijk groen in de Vlaamse rand rond Brussel 
door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Artikel 2
Luc Deconinck, burgemeester, wordt aangeduid als gevolmachtigde van de gemeente 
voor het aanvraagdossier.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 
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algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens


