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Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Michel Eylenbosch, Voorzitter van de Raad ;
Françoise Schepmans, Burgemeester ;
Ahmed El Khannouss, Sarah Turine, Patricia Vande Maele, Abdelkarim Haouari, Karim Majoros, Jan
Gypers, Ann Gilles-Goris, Olivier Mahy, Annalisa Gadaleta, Schepenen ;
Christian Magérus, Jamal Ikazban, Abdellah Achaoui, Houria Ouberri, Badia El Belghiti, Paulette
Piquard, Jamel Azaoum, Amet Gjanaj, Jef Van Damme, Khadija El Hajjaji, Olivia P'Tito, Gerardine
Bastin, Danielle Evraud, Mohamed El Abboudi, Lhoucine Aït Jeddig, Dirk De Block, Dirk
Berckmans, Michaël Vossaert, Nader Rekik, Farida Tahar, Hassan Rahali, Shazia Manzoor, Tania
Dekens, Georges Van Leeckwyck, Leonidas Papadiz, Roland Vandenhove, Laurie Carême-Palanga,
Youssef Lakhloufi, Khadija Tamditi, Hicham Chakir, Lazare Mbulu Azanga, Gemeenteraadsleden ;
Jacques De Winne, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Mohammadi Chahid, Pierre Vermeulen, Hassan Ouassari, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 26.10.16
#Onderwerp : Gemeentelijk Secretariaat - Motie ingediend door Mijnheer Ikazban, Gemeenteraadslid
PS, met betrekking tot de definitieve erkenning van het domein van Cornimont als gemeentelijke site
bestemd voor beschermd openbaar gebruik.#
Openbare zitting

Algemene organisatie
DE RAAD,
Ten gevolge van de aankondiging in de media van de mogelijkheid voor Sint-Jans-Molenbeek om het
Cornimontdomein in de Ardennen te verkopen;
Ten gevolge van de bestelling door de paracommunale vzw BSU, Bestrijding tegen de Sociale Uitsluiting, en
eigenaar van Cornimont, van een verslag dat de voor- en nadelen van dergelijke verkoop aanduidt;
Ten gevolge van de aankondiging door de gemeente van de moeilijkheid om de jaarlijkse kostprijs van het
beheer en het onderhoud van het domein te betalen;
Ten gevolge van de evaluatie van de niet te hoge winst in geval van de gedwongen verkoop van het domein;
Overwegende dat de vzw BSU deze chalet in 1994 aangekocht heeft, die de bijnaam heeft van "La Clé des
Ardennes" (De Sleutel van de Ardennen) om de Molenbeekse jeugd er tegen democratische prijzen te laten
verblijven, in bosklassen of vakantiekampen;
Overwegende dat de formule sindsdien veelzijdiger geworden is, zoals de omkaderingswerven voor jongeren
in moeilijkheden ouder dan 12 jaar door hen te weg te brengen uit hun wijk en ze bij te trekken tot projecten
van positieve socialisering, of zoals de ontmoetingen tussen jongeren en politieagenten, dit alles in dit
domein en om barrières te doorbreken;
Overwegende dat in 22 jaar tijd, duizenden jonge Molenbekenaren hebben kunnen genieten van deze
mogelijkheid van ontsnapping en opening naar de wereld die hen omringt, een alternatief dat ze in andere
omstandigheden nooit gekend zouden hebben;
Overwegende dat er vroeger middelen werden gebruikt om de kostprijs van het onderhoud van het domein te
verminderen, door een beroep te doen op het bijbrengen van verantwoordelijkheidszin bij de Molenbeekse
jeugd, via een participatief burgerschap;
Overwegende dat dit Cornimontdomein in het collectief geheugen van de Molenbekenaren een sterk
symbool is, dat alle sociale lagen zich hier in een andere omgeving en in een aangenaam kader bevinden;
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BESLIST :
Enig artikel :
Zich ertoe te verbinden om, met alle partijen samen, de ondersteuning voort te zetten van het
Cornimontproject, en om aan de BSU te vragen het eigendom van dit domein te behouden en de
mogelijkheid te bestuderen om dit vastgoed te erkennen als openbaar nut of als elke andere juridische vorm
die er het voortbestaan van zou verzekeren.
42 stemmers : 40 positieve stemmen, 2 onthoudingen.
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De Gemeentesecretaris,
(g) Jacques De Winne

De Voorzitter van de Raad,
(g) Michel Eylenbosch

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
SINT-JANS-MOLENBEEK, 09 november 2016
De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Jacques De Winne

Françoise Schepmans
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