2006-11-16 Persbericht:
Inwoners van STERREBEEK vragen dringend oplossing voor park en kasteel Ter
Meeren

Een 800-tal inwoners van Sterrebeek en omgeving ondertekenden een petitie op initiatief
van de milieuverenigingen STERREBEEK 2000 vzw en NATUURPUNT Zaventem, waarbij
bij de gemeente Zaventem wordt aangedrongen om dringend een initiatief te nemen ten
voordele van het park en kasteel Ter Meeren, gelegen langs de Mechelsesteenweg te
Sterrebeek.
De handtekeningen werden verzameld tijdens de parkfeesten en de avondmarkt te
Sterrebeek.
Het kasteel en het kasteelpark staan reeds een tijdje te koop na verschillende
eigenaarwissels.
Intussen wordt het domein verwaarloosd. Het park is in slechte staat, het koetshuis
gedeeltelijk ingestort en binnen het kasteel werden recent plunderingen vastgesteld.
Een schande voor een gemeente zoals Zaventem.
Redenen genoeg dus voor de inwoners om aan de alarmbel te trekken.
De Vlaamse regering, bij monde van minister Kris Peeters, zegde reeds toe om het park en
de omliggende gronden, samen een 30-tal ha, te willen aankopen indien de vraagprijs dit
toelaat.
Voorwaarde is echter dat een andere overheid de gebouwen verwerft.
Bij de overhandiging van de petitie aan het college van burgemeester en schepenen vroegen
STERREBEEK 2000 vzw en NATUURPUNT dat de gemeente het voortouw zou nemen om
een rondetafel conferentie te houden met alle mogelijke instanties teneinde een globale
oplossing uit te werken.
Hierbij wordt o.a. gedacht aan de Vlaamse ministeriële diensten voor Natuur en Bos, Cultuur,
Toerisme, de Vlaamse Rand, Monumenten en Landschappen, de provincie Vlaams-Brabant
en vzw De Rand naast de gemeente Zaventem en de milieugroeperingen.
Burgemeester Vermeiren benadrukte dat de gemeente eveneens naar een duurzame
oplossing wenst te zoeken en er reeds contacten waren geweest met verschillende
ministeries, tot hiertoe echter zonder gevolg.
Hij bevestigde dat de gemeente in de toekomst alles in het werk zou stellen om dit cultureel
erfgoed veilig te stellen.
De inwoners van Sterrebeek zijn alvast vragende partij.
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