Khalid ZIAN Schepen van Milieu en Groene Ruimten
Ten gevolge van de hevige rukwinden van woensdag 17/01 tot vrijdag 19/01, Khalid Zian, Schepen
van Groen ruimten kondigt aan de balans van de vastgestelde schaden in de parken van de Stad
Brussel
Wegens de hevige winden aangekondigd door het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
heeft Khalid ZIAN, de Schepen van Milieu en Groene Ruimten (PS) beslist om alle de parken en
kerkhoven van de Stad Brussel te sluiten vanaf woensdag 17 januari om 15 uur ’s middags tot vrijdag
19 januari in de vroege ochtend.
“Sinds het begin van de alerte wordt mijn team van de Groene Ruimten gemobiliseerd om een reeks
bomen op de wegennet te beveiligen en de takken en ander puin te evacueren. Vanmorgen hebben
ze de parken heropend en in de gelegenheid van hun grondige inspectie hebben ze de omvang van de
schaden door de stroom veroorzaakt kunnen vaststellen. In totaal, meerdere gebroken takken en het
omvallen van 16 bomen waren te betreuren. Die waren een direct gevolg van de sterke winden”
aldus de Schepen voor groene Ruimten, Khalid ZIAN.
Gedetailleerde balans:
-

Zeven bomen zijn in de Ter Kamerenbos;
Een dreigende boom werd gekapt in de Louis Wittouckstraat;
Een boom is in de Leopoldpark gevallen;
Een boom in de Stiénonlaan die dreigde te vallen op twee geparkeerde wagens werd door
de tuinmannen gekapt;
Een boom van de sportdienst in de Korte Groenweg in Neder-Over-Heembeek is in de
elektrische kabels gevallen. Een ploeg van Sibelga heeft de stroom stopgezet zo dat de
tuinmannen van de Stad konden tussenbeide komen;
Twee bomen zijn in de Madridlaan gevallen;
Een boom is op 3 achtergelaten autowrakken gevallen in de Willem Demolstraat;
Een boom is in de Konninginnelaan gevallen en blokkeerde het verkeer. De tuinmannen van
de Stad hebben die geëvacueerd;
Een tak is op een geparkeerde wagen gevallen in de Modelwijk;
Een boom is in de Keizerin Charlottelaan gevallen.

“Die balans moet een herinnering zijn voor allen om voorzichtig te blijven in de steden ook
gedurende de stromen” concludeert Khalid ZIAN.
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