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"Boterhammen in het Park"  –  Ministeriële initia-
tieven

Naar aanleiding van de beslissing van het college
van burgemeester en schepenen van Brussel-stad
om "Boterhammen in het Park" definitief uit het
Warandepark te bannen, en daar nog alleen de
2 1-juliviering toe te laten, heeft de minister een
aantal acties ondernomen om deze beslissing zo
mogelijk ongedaan te maken.

Welk resultaat heeft dit tot op heden opgeleverd
en welke verdere acties worden eventueel nog
overwogen ?

Antwoord

Zoals de Vlaamse volksvertegenwoordiger heeft
gesteld en zoals hem reeds werd meegedeeld naar
aanleiding van een interpellatie, heb ik inderdaad
gereageerd op deze beslissing van het Brusselse
schepencollege.

Reeds op 3 maart jongstleden heb ik een brief ge-
stuurd naar de heer de Donnéa, burgemeester van
de stad Brussel, om mijn bezorgdheid en ongenoe-
gen over het standpunt van  schepen Maingain te
u i t e n . Ik heb daarbij verwezen naar het feit dat de
Ancienne Belgique (AB) al vele zomers lang haar
"Boterhammen" in het Warandepark organiseert.

Ik heb er de nadruk op gelegd dat, ter gelegenheid
van dit muziekfeest, honderden mensen die in
Brussel werken deze stad beter leren kennen en
w a a r d e r e n . Daarenboven biedt "Boterhammen in
het Park" aan ieder die in Brussel woont de kans
om op een aangename wijze kennis te maken met
Nederlandstalige cultuur. Het festival bevordert op
die wijze het leven én het samenleven in onze stad.

Ik heb de waarde van dit initiatief, waar Brussel op
een positieve en creatieve wijze in het daglicht ge-
steld wordt, duidelijk onderstreept.

Ik heb verder gesteld dat het standpunt van sche-
pen Maingain, hoe dan ook, bij de vele bezoekers
van het zomerfeest onbegrip en ontgoocheling zal
teweegbrengen en dat het beeld van Brussel als
gastvrije stad, een ernstige knauw zal krijgen.

Ik heb benadrukt dat het festival in het verleden
aan het Warandepark geen schade heeft berok-

k e n d . I n t e g e n d e e l , net door de optredens en de
unieke sfeer zijn heel wat mensen deze groene
zone in het hart van de stad sterk gaan apprecië-
r e n . Ten slotte heb ik gesteld dat er mij geen objec-
tieve reden leek te bestaan om een andere houding
ten aanzien van de Ancienne Belgique aan te
nemen dan ten aanzien van de festiviteiten op 21
juli.

Om al deze redenen heb ik de  burgemeester met
aandrang verzocht om de recente beslissing van de
heer Maingain terdege te onderzoeken en te be-
s p r e k e n . Met als resultaat dat de AB opnieuw zou
kunnen aanknopen bij de eigen traditie en, na een
eenmalig verblijf op het Spanjeplein, de Brusse-
laars en Brusselbezoekers opnieuw zou kunnen
laten genieten van de muziek in het prachtige
kader van het Warandepark.

Op 14 maart ontving ik het antwoord van de bur-
g e m e e s t e r. Hij stelt dat het college unaniem beslis-
te om, met uitzondering van de 21-j u l i v i e r i n g, g e e n
grote activiteiten meer in het park toe te laten na
de restauratie van het Warandepark.

De investeringen van 120 miljoen die diverse over-
heden bijdragen in het herstel van wegen en plant-
soenen zouden moeten worden overgedaan indien
er geen drastische maatregelen worden genomen.
Dit hebben, volgens de burgemeester, de experten
duidelijk laten weten.

De burgemeester voegde er wel uitdrukkelijk aan
toe dat de stad al het nodige wil doen om de "Bo-
terhammen"' op een andere locatie mogelijk te
maken.

Ik heb dan het initiatief genomen om dit probleem
onder aandacht te brengen van de federale rege-
ring via een brief aan de eerste minister, en van het
H o f, via een brief aan koning Albert II. Beide in-
stanties namen contact op met burgemeester de
D o n n é a . Maar die meldde hen dat het schepencol-
lege bij zijn oorspronkelijke beslissing blijft.

Tegelijkertijd heb ik advies gevraagd aan een advo-
catenkantoor gespecialiseerd in administratief
recht m.b. t . de mogelijkheid de beslissing van het
schepencollege te laten vernietigen. De juristen
stelden in hun advies dat een procedure bij de
Raad van State enkel dan als ontvankelijk zou be-
oordeeld worden indien ze aanhangig zou worden
gemaakt door de vzw Ancienne Belgique; enkel in
dat geval zou de Vlaamse Gemeenschap vervol-
gens met recht in de procedure kunnen tussenko-
m e n . Ook bij de Brusselse gewestregering, als toe-
ziende overheid, zou bezwaar kunnen worden inge-



d i e n d . Maar deze procedure diende eveneens te
worden gevoerd door  vzw Ancienne Belgique.

Ik heb contact opgenomen met de Ancienne Belgi-
que met het verzoek inderdaad een procedure op
te starten. De AB liet me echter weten dat zulke
stap de relatie met de stad Brussel zou vertroebe-
l e n . Zij vond dit niet aangewezen, omdat de stad
Brussel specifieke en bijkomende logistieke steun
had beloofd om de "Boterhammen in de Stad" te
realiseren.

Ik heb mij dan ook verplicht gezien mijn inspan-
ningen in deze zaak als beëindigd te beschouwen.


