
Voorlopig verslag  
Nog niet goedgekeurd door de sprekers  
Niet citeren zonder de bron te vermelden 

De voorzitter:  

Mevrouw Van Linter heeft het woord.  

Mevrouw Greet Van Linter:  

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, dames en heren, aanleiding 
voor deze vraag is een berichtgeving in de krant La Capitale over een 
colloquium dat vorige zaterdag in Brussel plaatsvond. Uw collega en naar 
uw eigen zeggen goede vriend, minister Vanhengel, heeft er een aantal 
uitspraken gedaan over het bouwen van een voetbalstadium op parking C 
van de Heizel.  

Parking C van de Heizel is eigendom van Brussel-stad, maar ligt eigenlijk 
volledig op Vlaams grondgebied. De inplanting van een voetbalstadium op 
die site zou enorm veel gevolgen hebben voor de Vlaamse rand. Er zou 
een economische impact zijn, er zou overlast zijn voor de rand en er 
zullen automatisch mobiliteitsproblemen bij komen. Uiteraard mogen we 
de verfransing van de rand niet vergeten.  

Minister Vanhengel zegt dat u openstaat voor dit project en dat u ermee 
akkoord gaat. We hebben daar al verschillende keren over gepraat in 
verschillende commissies van dit parlement. Er heerst een 'flou artistique' 
rond het dossier. In de commissie van 5 juni hebben we de zaak nog eens 
grondig bekeken en hebt u verklaard dat er nog geen formeel overleg was 
geweest met de Vlaamse Regering. In de Brusselse commissie heeft 
minister-voorzitter Picqué geantwoord dat er nog geen gesprek is geweest 
met Vlaanderen omdat er nog geen concretisering van het project was. Hij 
vond het tijdverlies om te discussiëren over een zaak waarvan nog niets 
voorligt.  

Een drietal weken geleden heeft premier Leterme een gesprek gehad met 
een aantal actoren zoals burgemeester Thielemans, minister-voorzitter 
Picqué, Jannie Haek, topman van de NMBS en de heer Courtois, de 
bezieler van het project.  

Eerste minister Leterme stelt een aantal mogelijke locaties voor de bouw 
van een nieuw voetbalstadion voor, in het kader van de 
kandidatuurstelling voor de organisatie van de Wereldbeker in 2018. 
Parking C komt in het rijtje pas op de tweede plaats. Hij bestelde een 
studie waarvan de resultaten pas in augustus zullen bekend zijn. Dat is 
een derde factor. 



Een vierde factor staat in het commissieverslag van 5 juni. In uw 
antwoord stelde u toen dit: "Het Departement RWO zal deze voorstellen" - 
het gaat over voorstellen aan de gemeente Grimbergen - "inclusief de 
structurele samenwerking over de Heizelvlakte verwerken in de 
aanbevelingen voor de Vlaamse Regering voor het Vlaams Stedelijk 
Gebied rond Brussel." Verder zegt u: "Wij zullen het behandelen bij de 
ontwikkeling van onze visie over het Vlaams Stedelijk Gebied rond 
Brussel." De afbakening ervan is erg gecontesteerd, maar tot daar aan 
toe. Zoals u zegt, bent u wellicht nog altijd aan een visie ter zake aan het 
werken. Ik denk dat daar de knoop zit. Dat biedt dan een aantal mensen 
de gelegenheid om in de pers een aantal berichten in de pers te 
ventileren. 

Ik heb daarover enkele vragen. Hebt u overlegd met minister Vanhengel? 
Leidde dat tot resultaten? Hebt u met hem een akkoord bereikt, en zo ja, 
is dat een akkoord tussen twee ministers of staat daar de hele Vlaamse 
Regering achter? Bestaat er in de Vlaamse Regering een akkoord over de 
concrete invulling van het strategische project over Parking C?  

De voorzitter:  

Minister Van Mechelen heeft het woord.  

Minister Dirk Van Mechelen:  

Mevrouw de voorzitter, collega's, naar aanleiding van een vraag van de 
heer Van Rompuy hebben we op 5 juni in de commissie over dit 
onderwerp een goede gedachtewisseling gehad. Ik gaf toen een stand van 
zaken. Het werd toen duidelijk dat in het kader van het Plan voor 
Internationale Ontwikkeling van Brussel-Hoofdstad men een 
meerjarenactieprogramma wil realiseren, zoals dat ook geldt voor grote 
steden als Barcelona en Frankfurt. 

Ik heb toen ook gemeld dat de contreien van een piste die tot vandaag 
werd weerhouden - ??? de zoekzone van Schaarbeek ???? - voor 
problemen zorgen. Ten derde zei ik dat in het kader van het 
afbakeningsproces van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel Parking 
C vanzelfsprekend is aangeduid als een locatie die in aanmerking komt 
voor een strategisch project. Over de stand van zaken op datum van 5 
juni heb ik uitvoerig met de heer Van Rompuy kunnen debatteren. 

Ik heb toen ook gezegd dat ik daarover contact zou opnemen met mijn 
collega en goede vriend, de heer Guy Vanhengel van het Brusselse 
Gewest. Ons informeel overleg ging door op 9 juni. Over wat zijn we het 
eens? Een: we zijn het eens om te stellen dat we ons samen met 
Nederland willen kandidaat stellen om in 2018 de Wereldbeker te 
organiseren. Twee: we zijn er ons van bewust dat Brussel, als hoofdstad 
van Vlaanderen, België en Europa, niet mag ontbreken en we op dat vlak 



moeten onderzoeken of Vlaanderen ter zake geen flankerend beleid moet 
voeren. Drie: we hebben afgesproken om met minister Vanhengel en het 
Brusselse Gewest over de ruimtelijke ordening van gedachten te wisselen 
zodra een dossier voorhanden is.  

Het enige wat ik tot op vandaag van dit dossier heb, is dit plan. Het kan 
uit diverse boeken worden gekopiëerd. Het zegt waar parking C ligt. Ik 
had het zelf ook wel gevonden, maar ik heb gezegd te wachten op een 
onderbouwd document alvorens er dieper op in te gaan. 

Ik geef wel mee dat in het licht van het maandelijkse Overlegcomité dat 
nadien heeft plaatsgevonden, ik ook een gesprek heb gevoerd met Guy 
Vanhengel en Charles Picqué. Ze bevestigden me nog eens dat uit hun 
contacten met de NMBS en in het bijzonder de NMBS-holding blijkt dat het 
bijzonder moeilijk is om op korte termijn een project in Schaarbeek te 
realiseren. Ook uit informele contacten die ik zelf maandelijks met Infrabel 
heb in het kader van nogal wat spoorweginfrastructuur in Vlaanderen 
blijkt dat. Het zal nogal wat hypotheken leggen op geplande expansie 
vanuit Infrabel zelf. 

Tot slot, geef ik nog even mee dat we in de commissie van 5 juni 2008 
hebben gezegd dat we dit dossier niet los kunnen zien van een heel 
planologische evolutie die zich op dit ogenblik in de Vlaamse Rand rond 
Brussel aftekent, met potentiële projecten in Machelen, Vilvoorde en 
Brownfield. Deze projecten worden ingediend. Vanzelfsprekend moet een 
en ander op elkaar worden afgestemd, zowel planologisch als economisch. 

Als we over parking C en mobiliteit spreken zal ook Vlaanderen een aantal 
oude eisen op tafel leggen om de mobiliteit rond onze hoofdstad en in 
Vlaams-Brabant te verbeteren. Men weet nooit of men op dat moment 
geen interessant breekijzer vindt om dat dossier te openen. Het dossier 
bevindt zich in een zeer prille fase. Er is in de maand juni ook geen enkel 
ambtelijk overleg gehouden. Het is wachten op een gedragen dossier 
vanuit het Brusselse Gewest of Brussel- Hoofdstad.  

Ik heb wel begrepen dat ze denken aan een stadion vergelijkbaar met het 
Arenastadion in Amsterdam. Het zal niet alleen kunnen gebruikt worden 
voor voetbalwedstrijden op topniveau, maar het kan ook dienen voor de 
organisatie van grootschalige evenementen. Wat mij betreft, wordt dit 
verhaal vervolgd.  

Mevrouw Greet Van Linter:  

Ik heb uit uw antwoord begrepen dat er nog geen concreet akkoord is en 
het bijgevolg ook niet door de hele regering wordt gedragen. Ik heb de 
indruk dat het een onderonsje is geweest tussen u en uw goede vriend 
Vanhengel, die zulke dingen vervolgens graag in de pers lanceert. Ik heb 
evenmin de indruk dat u wat dit dossier betreft de hele Vlaamse Regering 



achter u hebt. Ik geef het voorbeeld van uw CD&V-coalitiepartner, de heer 
Van Rompuy, die in de commissie serieuze bezwaren en de nefaste 
gevolgen voor de regio naar voor heeft gebracht. Ik denk bijvoorbeeld aan 
de S.pa bij monde van de heer Tobback senior die het ook niet laat om 
daar terecht commentaar en kritiek op te leveren. U zegt ook dat het niet 
alleen om een voetbalstadion gaat in het kader van de wereldbeker. 
Inderdaad staan er ook concerten op het programma. Men gaat de site 
dan ook gebruiken. Ik heb de indruk dat er veel meer achtersteekt. 
Sporting Anderlecht zoekt immers ook een stadion en zal dan om de 14 
dagen een thuismatch willen spelen met alle mogelijke nefaste gevolgen 
zoals verkeersoverlast, rellen en al wat er bijkomt.  

U haalt terecht het probleem aan van de Brusselse Ring die op dit moment 
al oververzadigd is. Als u het hebt over het breekpunt mobiliteit, kunt u 
misschien ook onze optie voor de voltooïng van de Ring in het Zuiden als 
pasmunt gebruiken. Ik dring er op aan dat het niet kan dat een Brussels 
project op het grondgebied van Vlaanderen wordt gerealiseerd en 
Vlaanderen alle nefaste gevolgen en lasten ervan draagt en Brussel alleen 
maar de lusten omdat de site van Schaarbeek Vorming inderdaad is 
vervuild en gesaneerd moet worden. Daar zijn kosten aan en er is tijd 
voor nodig. Dus gaat men maar vlug hetzelfde neerplanten op Vlaams 
grondgebied met alle gevolgen vandien. Ik denk dat we daar als Vlaamse 
Regering niet akkoord mee kunnen gaan.  

De voorzitter:  

De heer Lachaert heeft het woord.  

De heer Patrick Lachaert:  

Mevrouw de voorzitter, ik betreur deze hele vraagstelling. De vraag is 
gesteld door de heer Van Rompuy. Het antwoord is gegeven op 5 juni. Er 
bestaat een uittreksel uit het gewestplan en voor de rest is het 'zou-zou'. 
Uw vraag, mevrouw Van Linter, is afgewezen door mij en voor mij dient 
de openbare vergadering niet als vuilnisbak voor afgewezen vragen.  

De voorzitter:  

De heer Van Dijck heeft het woord.  

De heer Kris Van Dijck:  

Ik wil een bijkomende dimensie inbrengen, want ik ben tevreden met de 
antwoorden die zijn gegeven. Ik wil in herinnering brengen dat hier in dit 
parlement resoluties goedgekeurd zijn, richting voetbalbond, waarvan wij 
als parlement vinden dat er eerst aan moet worden voldaan alvorens de 
voetbalbond als een volwaardige gesprekspartner kan optreden.  



Mevrouw Greet Van Linter:  

Ik wil nog even reageren op de heer Lachaert. Ik vind dat allemaal nogal 
gratuit. Er is inderdaad een nieuw feit. Zolang de Vlaamse Regering geen 
signaal geeft en blijk geeft van een totaal gebrek aan visie, zullen die 
signalen blijven gelanceerd worden. Ik vind dat we daar een discussie 
over mogen voeren. (Applaus bij het Vlaams Belang)  

De voorzitter:  

Het incident is gesloten.  

 


