WOKRA verkoopt 5 bouwrijpe kavels
KRAAINEM - 03-12-10 - Unaniem zet de politieraad WOKRA het licht op groen
voor de verkoop van 5 bouwrijpe kavels. Toen de politiezone eigenaar werd van
de gronden van de voormalige METEO WING langs de Molenweg, werd eerst een
gloednieuw politiehuis uitgewerkt waar de vroegere politiecommissariaten van
Kraainem en Wezembeek-Oppem werden ondergebracht. Daarna diende de
zone een zwaar verontreinigde bunker van het voormalige leger te saneren. Nu
start het met de verkoop van vijf kavels. In 2008 stelde de liberale
vertegenwoordigers reeds voor om deze bouwgronden te verkopen. "Toen viel het
voorstel van Wilfried Servranckx en mijzelf in dovemansoren. Integendeel de
Franstalige meerderheid stelde deze niet te willen verkopen. Ze hadden er andere
plannen voor oa. de oprichting van een weide voor opleiding van politiehonden."
stelt Luk Van Biesen (open vld). In 2010 heeft men nu eindelijk ingezien dat het
niet de taak is van een politiezone om grootgrondbezitter te zijn. De verkaveling
omvat vier loten van meer da 5 a en één achterliggend lot van meer dan 15
a. "Een eenvoudige rekensom zegt ons dat de politiezone door de verkoop meer
dan één miljoen euro kan ontvangen. Op dit ogenblik betalen de beide
gemeentebesturen elk ongeveer 250.000 euro aan dotaties aan de zone. Het is
duidelijk dat door deze éénmalige opbrengst de dotaties in de volgende jaren sterk
zullen verminderen. " aldus Wilfried Servranckx (open vld) Met deze goedkeuring
wordt uitvoering gegeven aan één van de vele voorstellen die de Open fractie in
Kraainem voorstelde als alternatief voor de onrechtvaardige en drastische
belastingverhogingen. De gemeente Kraainem voerde retroactief een
belastingverhoging door in 2009-2010 die voor de Kraainemse gezinnen meer dan
400 euro extra belastingen per jaar betekend. Eindelijk heeft het schepencollege
van Kraainem ook de verkoop van de Hoeve Van Deuren in overweging genomen.
Buiten de aankoop en het maken van talrijke buitensporige kosten voor ontwerpen
van oa service-flats heeft de gemeente nooit iets gedaan met het pand. Vandaag
is het leegstaand pand een doorn in het oog van elke Kraainemnaar. Ook deze
verkoop is meer dan een slok op de borrel voor de gemeentefinanciën.
	
  

