Burgerparticipatie
ondergrondse parking en Gemeenteplein Strombeek-Bever
Start: maandag 9 MAART 2020
Het gemeentebestuur plant de aanleg van een ondergrondse parking aan het
Gemeenteplein in Strombeek-Bever. De komst van deze parking zorgt voor extra
parking, vermindert de parkeerdruk op de omliggende wijken en creëert een nieuw plein
bovenop de parking. De gemeente bereidt momenteel de vergunningsaanvraag voor
samen met het studiebureau Sweco.
Voor de vergunningsaanvraag wordt ingediend, vindt het gemeentebestuur het cruciaal
om ook de mening van alle direct betrokkenen te horen. Om deze inspraak te
begeleiden, werd communicatiebureau The Middle Men aangesteld. De gemeente
engageert zich om binnen het vastgelegde kader maximaal rekening te houden met de
resultaten van het inspraaktraject.
1. INFOMOMENT OP 9 MAART
Tijdens de maand maart zijn er twee infomomenten en vier themasessies rond de komst
van de parking.
Iedereen is van harte uitgenodigd op 9 maart 2020 om 19 u voor de eerste
informatieavond in de foyer van het Cultuurcentrum van Strombeek-Bever.
Tijdens dit eerste infomoment krijgt u meer uitleg over het inspraaktraject.
2. THEMASESSIES
Na het eerste infomoment volgen 4 themasessies. Er wordt telkens 1 thema besproken.
De inhoud van deze sessies wordt pas definitief vastgesteld na het infomoment van 9
maart. We luisteren op 9 maart naar uw vragen, aandachtspunten en bezorgdheden.
Nadien clusteren we deze als basis voor de themasessies. Momenteel zien we alvast 2
grote thema’s waarvoor we graag uw input meenemen: mobiliteit (verkeersafwikkeling en
parkeren) en de nieuwe functies van het plein. Voor elk thema worden voorlopig 2 sessies
voorzien. Daarbij is het de bedoeling dat we in de tweede sessie verder bouwen op de
verzamelde inzichten uit de eerste sessie.
- Mobiliteit (verkeersafwikkeling en parkeren): 12 en 18 maart
- Functies van het nieuwe Gemeenteplein: 16 en 20 maart
Alle themasessies hebben plaats 19 u tot 21 u. De exacte locaties worden nog bekend
gemaakt.
DEELNEMEN AAN DE THEMASESSIES
Communicatiebureau The Middle Men begeleidt deze themasessies. Indien u zich kandidaat
wil stellen om deel te nemen aan de themasessies kan u zich aanmelden via strombeekbever@themiddlemen.be.






Een aantal afspraken die we graag vooraf met u maken:
Wij luisteren naar uw meningen, inzichten, verwachtingen, …
We bekijken samen of deze gedeeld worden door anderen en wat de
implicaties zijn
U bent bereid constructief en positief mee te denken
Partijpolitiek en strikt individueel belang laten we buiten deze sessies

3. INFOMOMENT OP WOENSDAG 25 MAART
Uit alle gebundelde informatie komen verschillende conclusies naar boven die worden
toegelicht op 25 maart, opnieuw in de foyer van het CC. Hier worden de resultaten van
het inspraakproject toegelicht en wordt opnieuw informatie verstrekt over de volgende
stappen omtrent de ondergrondse parking en het plein.

