
Conseil communal – Gemeenteraad / 26022019 

 

Toekomst van het Duden en Jupiterpark (op vraag van Mijnheer Jans, 

gemeenteraadsled). (Aanvullend) 

 

Er werd een studiebureau aangesteld om het Duden- en het Jupiterpark heraan te leggen. De 

bedoeling van deze heraanleggingswerken is onder meer om speelruimten te ontwikkelen, 

installaties voor de inzameling van regenwater te voorzien en een nieuwe toegang tot het 

Jupiter-Fauré-kruispunt te voorzien.  

Tijdens de studie werden bepaalde gebruikers van het park geraadpleegd. Het lijkt me van 

cruciaal belang om in deze raadpleging verder te gaan en de bewoners van de aanpalende 

wijken uit te nodigen op een presentatie en een discussie over de toekomst van hun parken. 

 

• Kunt u me verduidelijken hoeveel personen er tot op heden werden geraadpleegd? 

• Bent u van plan een bredere informatievergadering rond dit toekomstige project te 

organiseren? Zo ja, wanneer? 

• Kunt u ons de grote lijnen van het project toelichten? Waar zullen de nieuwe 

speelpleinen en sportterreinen worden gevestigd? Welke zullen de nieuwigheden zijn 

ten opzichte van de huidige situatie?  

• Wat zijn de volgende stappen in de procedure? 

• Hoe zit het met de financiering en de verdeling van de budgetten tussen de 

verschillende interveniënten? 

 
 

De heer Mugabo: 

De restauratie van het Dudenpark valt onder de bevoegdheid van de Koninklijke 

Stichting. 

Het Jupiterpark is eigendom van de gemeente. 

Het vorige college was van oordeel dat het aangewezen was om gebruik te maken van de 

renovatie van het Dudenpark om de 2 tegelijkertijd uit te voeren. Ik ga u de reacties van 

de buurtbewoners morgen overdag doorsturen. 

Dit project omvat de deelname van het Studiebureau aangesteld door Beliris, de 

verantwoordelijken van Park Design, de wijkcomités, Leefmilieu Brussel en Sint-Gillis. 

Het budget bedraagt 3,5 miljoen. 

Er is 1 miljoen voor het Jupiterpark en de rest voor het Dudenpark. 

 

De heer Jans: 

Is het mogelijk Beliris uit te nodigen voor een informatiesessie? 

 

De heer Mugabo: 

Het is inderdaad aangewezen dit voorstel uit te werken. 

 


