Schriftelijke vraag gesteld door Mevrouw Maduda: De handelaars van het Hoogte
Honderdplein.
Ik zou het College en in het bijzonder de schepenen Charles Spapens en Saïd Tahri willen
interpelleren over de volgende punten:
Er wordt me gezegd dat de handelaars van de Hoogte Honderdwijk onlangs een vereniging
hebben opgericht. Dit is goed nieuws dat, naar wij hopen, een verdere impuls zal geven aan de
lokale handel.
Hebt u reeds contact gehad met deze nieuwe handelaarsvereniging?
Zo ja, kunt u mij dan de grote lijnen van uw bijeenkomst schetsen?
Wordt het idee van een wekelijkse markt in de wijk overigens nog steeds onderzocht?
Ik dank u,
Isabelle Maduda

Antwoord van de heer Spapens:
Geacht gemeenteraadslid,
Beste Isabelle,
Onze dienst handel, die dynamisch is en toegewijd aan onze handelaars, heeft dit mooie
initiatief van oprichting van een handelaarsvereniging op Hoogte 100 inderdaad gevolgd en
begeleid. Er was ondersteuning vanaf het begin van het project en die is er vandaag nog
steeds. We hebben overigens contact opgenomen met Hub Brussels opdat deze vereniging
juridische ondersteuning kan krijgen, met name om na te denken over de statuten.
Ik ben zelf naar hun oprichtingsvergadering gegaan om hen te verzekeren van de steun van de
gemeente. Het is een zeer mooie dynamiek die wordt gecreëerd en we proberen deze te
exporteren naar de andere handelskernen van Vorst waar dit mogelijk is.

Wat de markt betreft, dit maakt deel uit van onze projecten, maar zoals u weet is de plaats niet
vanzelfsprekend. We onderzoeken dus momenteel de technische haalbaarheid. Bovendien
willen we dit goed doen en voorkomen dat er een markt opgezet wordt die al na enkele weken
verdwijnt. De plaats ligt niet voor de hand voor het opzetten van een markt, en daarom willen
we in eerste instantie samen met de concessiehouder en alle betrokken partijen nadenken over
de mogelijkheden op lange termijn.

