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OPENBARE ZITTING VAN 22.01.14 

#Onderwerp : Motie ingediend door de Heer Léonard, Mcvrouw Tamditi en de Heer Lakhloufi, bch·cffcndc de op rich ting van cen 

Museum voor moderne Kunst aan de Ninoofsepoort.# 

Algemeen Secretariaat 

DE RAAD. 

Voorde Ninoofsepoort wordt een ontwikkelingsplan uitgewcrkt ùoor de Regering van het Brussels Hoofdstcddijk Gcwcst. De Ninoofsepoorl 

bevindt zich in de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Het is \'Olkomen legitiem dat een snelle en kwaliteitsvolk ontwikkeling wordt geëist vnor 

deze perimeter, die reeds een hele tijd braak ligt. 

l-I et Bmsscls Hoofdstedelijk Gewest is tegelijkertijd opdrachtgever voor een dccl van de Ninoofsepoort (RGH Ml en overheiù die vergunningen 

atlevert voor hct gezamenlijk project. 

De Gemecnte Sint-Jans-Molenbeek kan advies geven over hel stedenbouwkundig project van de Poort. maar dit advies is niel bindend. 

Overwegende : 

• dat de Ninoofsepoort een strategische \oeatie aan de kleine ring is : 

• dat ze een knooppunt vonnt waar drie belanglijke gemeenten op elkaar aansluiten ; 

• dat men zich met een plan voor regionale ontwikkeling ricin op de multifunetionele ontwikkeling van deze perimeter, en tegclijkenijd in termen 

van aanbouw van (sociale en privé-)woningen, handelszaken. cnlleetieve voorzieningen (crèches. schoo\k!assen) en een park: 

• dat de kanaalzone door het Gewest werd aangekondigd als een strategisehe en p1ioritaire zone v nor staclsontwikkeling; 

• dat in de Heyvaertwijk, die gelegen is naast de Ninoofsepoort. een nieuw Wijkcontract (Kleine Zennc) zal worclcn ingcvoerd, waanncc wordt 

bewezen dat deze loeatie een fundamentele nitdaging voorde stad betekent: 

Overwegende eveneens : 

• dat hct Museum voor moderne Kunst een \ocatie zoekt, mel het oog op het verhuizen van deze culturele activiteiten, die worden getïnancierd 

door de federale Regering : 

• dat de keuze van de ]ocatie atllangt van parameters zoa\s de nabijheid van hel stadscentrum het voorhanden zijn van eftïciënte 

communicatiewegen voorde trams, metro's, bussen en auto's: dat de Ninoofsepo01t beantwoordt aan al deze kwaliteiten; clat de aanbouw van 

parkeerplaatsen voor fietsen en auto's op de kelderverdieping eveneens wordt overwogen; 

• dat de bouw van nieuwe voorzieningen, die vol\edig aangcpast zijn aan de culturele functie van hetmuseum mogclijk, en zclfs idcaal is aan de 

Ninoofsepomt; 

• dat de site van de Ninoofsepoort, door zijn uitgestrektheid, eveneens de mogelijkheid biedt van inrichting van een weidse openbare ruimte. ais 

onmisbare aanvulling bij eulturele voorzieningen van een dcrgelijke omvang; 

Gezien, ten s\otte 

• het belang voor Sint-Jans-Molenbeek om een dergelijke instclling op zijn grondgebied te veJwelkomen : 

• het positief imago dat de vestiging onze gemeente zou bezorgen; 

• de positieve effecten van de aanwezigheid van het museum. die dit voor alle naburige wijken zou hebben ; 

• de enorme voordelen die alle Molenbeekse verenigingen zouden halen uit de nabijheid van hct museum; 



• de baten die er zoudcn uit voortvlocicn voor het Molenhceks toerisme, met name voor de aanwezige en te verwachten hotelstructuren en, 

uiteindelijk, voorde Molenbeekse sector van de werkgelcgenheid (bij het museum en in de omgeving. handclszaken, restaurants, enz.); 

• de aankondiging die reeds door het College werd gedaan. dat zich in het verleden al positief bad uitgesproken vôôr de inrichting van dit 

museum aan de Ninoofsepoort. 

Omal deze rcdcncn bcsluit de Gcmccntcraad eenparig : 

Artikell: 

om het belang van de vcrwclkoming van ccn museum met cen dcrgc\ijk_c beke~çi}feid ~an .. 9e Ninoofsepoort te bevestigen. 
' ' - - ~· : . 

. --,,. -:. ' -: -_3 .• 
Artikel 2: ~''1 

vraagt hel College dat hct zou verzoeken om cen vaste \"l::rhint~i;:·~\i;~n.: de R;;,i~_;:ju'g v~n-~he~ Bll.lssels Hoofdstedelijk Gewest en de federale 

Re gering voorde keuze van de Ninoofsepoort ais locatie waar herlf~~.<.~u~~ _Y.(~!iJ:~~()~~rne" Ktinst zal worden verwelkomd. 

\:.:·::_'{ .·• > 
·-·~ •.. ,. ......... ~· 

De Raad keurt hel voorstel van de beraadslaging goed. 

31 stemmers : 23 positieve stemmen. 2 negatieve stemmen, ·6 onthoudingen. 

(get.) De Secreta ris van de Raad, 

Jacques De Win ne 

VAN\\'EGEDERAAD: 

VOOR EENSl.UlDEND YERKLAARD AFSCHRTFT: 

Sint-Jans Molenbeek. 25 fcbmari 2014, 

OP LAST: 

(gct.) De Voorzitter van de Raad. 

Michel Eyknhosch 

Françoise S epmans 


