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SYNTHESE VAN

DE VERGADERING VAN 18 MEI 2010

AANWEZIGEN

College: Dhr. Ceux, Dhr. El Ktibi
en Mevr. Lalieux.

Bewoners: 40 personen
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VOORWORD

« Inforum » is het verlengstuk van de burgertrefpunten die, georganiseerd door de Stad
Brussel, plaatsvinden in al haar wijken. Dit tijdschrift bestaat uit het verslag van de debat-
ten en de antwoorden op de vragen van de bewoners betreffende het beheer van de open-
bare ruimte. Het is een participatief werktuig, dat als verbindingsschakel en plaatselijk
informatieblad wil fungeren.
Een goed werkende plaatselijke democratie is onontbeerlijk indien men ambitieuze stads-

projecten wil verwezenlijken waar iedereen zich goed kan bij voelen, daar de stad nooit
mag worden herleid tot een eenzame massa van bewoners. De wijk is dus het eerste
beslissingsniveau. Door een sociale dynamiek kan Brussel zich ontvouwen als Europese
metropool en de huidige uitdagingen aangaan.
De dialoog begint met onderlinge contacten tussen buren en het « Inforum » wil hier aan

deelnemen door de bewoners te informeren over wat er besproken werd tijdens de Wijkf-
ora. In het verloop van de tijd dient het « Inforum » ook als baken om jaar na jaar de stand
van zaken i.v.m. de vooruitgang van dossiers, het ontstaan van nieuwe problemen of de
invloed van Stadsacties te kunnen evalueren en appreciëren.
Een Wijkforum is een burgervergadering waarvan « Inforum » de stem is.

Ahmed El Ktibi
Schepen van Participatie
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Mobiliteit:
verkeers,
parkeer, aan-
wijzingen
Verkeersproblemen aan de Legrand-
en Louizalaan, het Demot-Roosevelt-
Terkameren kruispunt en het
Roosevelt- Lloyd George kruispunt.
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De bewoners van de Legrandlaan heb-
ben hun verkeersproblemen aangekaart
bij de Stad, die deze informatie aan de
Politie heeft doorgegeven. Deze proble-
men ontstaan door het parkeren van
vrachtwagens van het logistiek bedrijf op
de hoek van de laan. Deze belemmeren
de doorgang van de tram, terwijl voertui-
gen in de file elkaar nog trachten voorbij
te steken. Zij bevinden zich dan neus aan
neus met voertuigen die uit de andere
richting komen en dit veroorzaakt opstop-
pingen. Een bewoner onderstreept dat dit
niet alleen een politieaangelegenheid is.
Behalve de verkeersoverlast, beschadi-
gen de vrachtwagens het voetpad. Een
verbod op het parkeren van vrachtwa-
gens zou dit bedrijf tot verhuizen kunnen
aanzetten. Men zal moeten nagaan of de
bouwvergunning wordt nageleefd, gezien
het gelijkvloers van het gebouw bestaat
uit ruimte voor kleine handelszaken.

de Sélys Long-
champs kruispunt

Wanneer men met de wagen het bos
uitrijdt naar de Waterloosesteenweg toe,
kan men niet links naar de Legrandlaan
afslagen. Men moet tot aan het de Sélys
Longchamps kruispunt rijden om daarna
links af te slagen om zo via de andere
zijde van de Louizalaan de Legrandlaan
te bereiken. Na de laatste bocht van het
de Sélys-kruispunt, kruisen vele bestuur-
ders illegaal de Louizalaan om daarna
naar de Lauters- de Praeterestraat te rij-
den. In de omliggende straten (E. Claus-
straat en Legrandlaan) is de verkeersdruk
zeer hoog, zo is het gemakkelijker voor
het sluipverkeer om via de de Praetere-
straat te rijden. Dit gedrag wordt in de
hand gewerkt door de afwezigheid van
controles. Men moet ofwel de verkeers-
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regels laten naleven of de witte lijn af-
schaffen. Dit laatste kan gevaarlijk uit-
pakken daar de voertuigen komende
uit het bos de wagens die uit de richting
Centrum komen kruisen en er ook nog
voertuigen uit de P. Lautersstraat ko-
men. Daarenboven zou, door de af-
schaffing van de witte lijn, het verkeer
tijdens de piekuren minder vlot verlo-
pen. Deze aanvraag moet aan de
goedkeuring van de Politie worden
onderworpen. Een andere mogelijkheid
bestaat erin van de Emile Clausstraat
en Legrandlaan enkelrichting straten te
maken. Maar de verandering van
richting zou de problemen op andere
straten afwentelen. De beste oplossing
blijkt de strikte toepassing en bijbeho-
rende controle bij het overschrijden van
de witte lijn.

Kruispunten
Twee kruispunten kennen een nogal

ongeordende verkeerstoeloop. Aan het
kruispunt van de Demot-, Roosevelt- en
Terkamerenlaan zijn de wegmarkeringen
niet zichtbaar genoeg om de wagens te
verbieden linksaf in de Terkamerenlaan af
te slagen. Een oplossing zou erin bestaan
de verkeersborden die de verplichte rij-
richting aanduiden (D 3) te vervangen
door verkeersborden die het links afsla-
gen verbieden (C31). Aan het Roosevelt -
Lloyd George kruispunt ontbreekt het aan
wegmarkeringen (indicatiepijlen) en par-
keerplaatsen. De Stad wacht nog altijd op
het antwoord van het Gewest, dat verant-
woordelijk is voor deze wegen, hoe zij
deze verkeerschaos zal oplossen.

Lied van de

Sotternieënlaan
De verandering van de verkeersrich-

ting in de Lied van de Sotternieënlaan
(van Abdij naar Generaal Jacques) ver-
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oorzaakt opstoppingen in de Kongolaan.
Deze verandering werd uitgevoerd op
aanvraag van de bewoners en na overleg
met de gemeente Elsene. Het doel was
om het sluipverkeer dat via de Generaal
Jacqueslaan komt te verijdelen. Het
probleem is dat het verkeersbord, dat de
toegang tot de Generaal Jacqueslaan
verbied, door middel van een plastiek zak
is verstopt ! Deze zak is langs alle kanten
gescheurd en heeft zijn origineel doel
verloren. Auto’s rijden, met opzet of niet
de straat in de verkeerde richting, wat
gevaarlijk is voor hen en andere (zwakke)

weggebruikers.

Parking
Vrachtwagens en bussen parkeren op

de parkeerplaatsen links en rechts van de
Dalstraat. De oplossing bestaat erin een
parkeerverbodsbord voor vrachtwagens
van meer dan 2 ton aan te brengen. De
Politie moet echter de situatie opvolgen.

De bewoners van de straten die op de
Louizalaan uitkomen, vinden geen par-
keerplaatsen want alle plaatsen worden
gebruikt door pendelaars. Het is de bewo-

ners niet mogelijk rond de vijvers te park-
eren daar zij geen bewonerskaart bezit-
ten. De bewoners vragen voor de instel-
ling van een “Blauwe zone”. Maar dat
vraagt veel werk en personeel om een
blijvende controle te kunnen uitoefenen.
De Stad onderhandelt met Elsene om
voorrang te geven aan de bewoners die
op de grens van Brussel en Elsene
wonen.

Fietspad
Een inwoner merkt op dat het fietspad

dat begint aan de Terhulpsesteenweg ter
hoogte van de hippodroom wordt onder-
broken om opnieuw te verschijnen aan de
ULB. Zodoende rijden de fietsers tussen
de steenweg en de ULB op het voetpad.
Is het mogelijk om het ontbrekende stuk
af te werken? Het is noodzakelijk om een
beveiligd fietspad te hebben in het Terka-
merenbos en de Stad verbindt er zich toe
dit af te werken in het kader van het ste-
delijke mobiliteitsplan.

Een bewoner van de Demotlaan wenst
te weten op welke basis men het fietspad
heeft aangelegd en dit zonder overleg
met de omwonenden. Hij is van mening
dat de aanleg ongerechtvaardigd was
daar weinig fietsers het pad gebruiken.
Volgens hem bestond een alternatief,
namelijk de aanleg van een fietspad op
het brede voetpad aan de kant van de
Terkameren abdij. Hij staat ook sceptisch
tegenover de balans van de huurfietsen.
Deze valt nochtans positief uit al worden
sommige plekken minder gebruikt dan
andere. Een andere bewoner uit zijn/haar
tevredenheid over de verbreding van de
voetpaden en de aanleg van beveiligde
fietspaden.
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Legrand-
laan: voetpa-
den en
wegen
De voetpaden aan de Legrandlaan
zijn in een meelijwekkende staat.
Gezien het merendeel van de
bewoners ouder is, is een heraanleg
des te belangrijker.

De moeilijkheid van de bewoners is dat zij twee gemeenten (Elsene en Ukkel) en
de Stad moeten overtuigen. Er bestaan contacten tussen de verschillende
departementen van deze drie entiteiten en de Stad wil de uitvoerende coördinatie op
zich nemen. In de E. Clausstraat liggen de stoepen er erbarmelijk bij. Er werden
verschillende valpartijen gemeld en de bewoners vragen dat hun voetpaden worden
heraangelegd op hetzelfde tijdstip als deze in de Legrandlaan.

Een bewoner meldt dat ter hoogte van de nummers 10 en 12 een stalen plaat
door elke voorbij rijdende wagen lawaai veroorzaakt. De Stad zal ter plaatse een
stand van zaken opnemen daar de plaat waarschijnlijk geluiddicht zal moeten
worden gemaakt. De plaat rust op een holte en een afdichting dempt het geluid. De
rubberen afdichting zal versleten zijn en moet worden vervangen. Hetzelfde
probleem heeft zich voorgedaan aan de Louizalaan 499. Alles werd hersteld maar
twee maand geleden begon het lawaai weer.
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Netheid
Door het aantal netheids-
verantwoordelijken die zich op dit
deel van de Stad bevinden, hebben
de bewoners naar een coördinatie
van alle interveniërenden gevraagd.
Een vergadering heeft alle
institutionele partners samengebracht
(Gewest, MIVB, Gemeente Elsene,
Stad Brussel, BIM).
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Ten gevolge van de vele klachten over het
buitenzetten van vuilniszakken buiten de
toegestane uren, hebben de Gewestelijk
diensten en die van Elsene en Brussel
controles uitgevoerd. Dit heeft 147 heffin-
gen en administratieve boetes opgele-

verd. Verdoken opstellingen om sluikstor-
ters op heterdaad te betrappen werden
ook georganiseerd. Zoals in het Terkame-
renbos werden extra vuilnisbakken ge-
plaatst om vuilnis tot een minimum te
herleiden. De Bristol-tunnel blijft een gore
plek. De Stad heeft aan het Gewest

gevraagd de tunnel te kuisen, te desinfec-
teren en er de graffiti te laten verdwijnen.
De Stad zal de mogelijkheid bestuderen
om in de nabijheid van de tunnel een
pisbak te plaatsen. De tijdelijke MIVB-
halte, op het kruispunt van de Terkame-
renlaan en het Sterreplein is smerig want
er is geen vuilnisbak. De Stad zal zien of
men er een tijdelijke vuilnisbak kan
plaatsen.

Sommige bewoners hebben vraagte-
kens bij het nut van de hondentoiletten
aan de Louizalaan. Er zijn een veertigtal
hondentoiletten in Brussel allemaal ge-
plaatst op vraag van de bewoners en
nooit werden hierover klachten ontvan-
gen. Ook nog aan de Louizalaan laten
bedrijven verantwoordelijk voor werven
materieel en afval achter. Dat blijft daar
dan maanden liggen.

Graffiti
Verschillende gebouwen van de

Terkamerenlaan werden met graffiti be-
spoten. De postbussen in de Kinder-
mansstraat en de treinbrug aan de
Uruguaylaan zijn ook bedolven onder de
graffiti. Door een reglement kan de Stad
de graffiti weghalen maar om wettig te zijn
heeft de Stad het akkoord van de eige-
naars nodig. Stadsbemiddelaars kunnen
contact opnemen met de eigenaars en
hen een gratis schoonmaak voorstellen.
Indien het gaat over standbeelden of over
Gewestelijke en Federale gebouwen,
tracht de Stad deze instellingen verant-
woordelijk te maken voor de netheid van
hun eigen vastgoed. De Stad kuist enkel
als laatste redmiddel. Dit was het geval
voor het Yourcenar-standbeeld.
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Wegen en
verlichting

In 2009 werd de Dageraadstraat
opnieuw geasfalteerd evenals de beveilig-
de oversteekplaatsen rond de school.

In 2010 worden werken voorzien in de
Kasteleinstraat. Het kruispunt van de
Meer- en de Vilain XIIII-straat evenals de
Dal- en Braambosstraat worden in 2011
heraangelegd.

In 2010 wordt de reparatie van de
verlichting aan verscheidene verkeers-
aders voorzien. Aan de Terkamerenlaan

tussen de Franklin Rooseveltlaan en de
grens met Elsene zijn de voetpaden in
slechte staat. Deze zouden door gerichte
interventies kunnen worden hersteld.
Hetzelfde probleem doet zich voor aan de
E. Duraylaan tussen de Munsterstraat en
de Terkamerenlaan.
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Roosevelt-
wijk

Er staan te veel spiegels op
het centrale grasperk van de
Rooseveltlaan. Deze
spiegels geven een vals
gevoel van veiligheid. Bij
aanvragen weigert het
Gewest voortaan de
plaatsing van spiegels. De
oude vergunningen hebben
geen beperking in de tijd.
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Een persoon stelt voor de centrale berm
te klasseren om overlast en de eventuele
komst van de tram te vermijden. Betref-
fende dit laatste punt heeft de Stad nog
geen aanvraag ontvangen. De Stad en de
MIVB zijn tegen dit idee. Het zou absurd
zijn de tram van haar huidig traject te
verwijderen daar haar potentiële cliënten
zich rond de A. Buyllaan bevinden. Wat
de plaatsing van culturele (niet com-
merciële) installaties betreft, deze kunnen
zonder vergunning en voor maximum drie
maand geplaatst worden. Elke controle
wordt dus onmogelijk. Aan deze Gewes-

tweg is de plaatsing van standbeelden
aan een vergunning onderworpen.

De bewoners klagen ook over het ge-
brek aan parkeerplaatsen door het aantal
gereserveerde parkeerplaatsen voor het
corps diplomatique. De samenwerking
van de Stad en ambassades i.v.m. het

beheer van parkeerplaatsen ligt moeilijk.

Verlichting en
staat van de
wegen

De oude straatlantaarns werden ver-
vangen door een meer aangepaste soort,
die een lage en hoge verlichting geeft. De
plaatsing is echter onderbroken tussen de
Uruguay-, Colombia- en Renbaanlaan.

De voetpaden aan de Roosveltlaan
hebben geen schuine helling die de ver-
plaatsing van mindervaliden vergemak-
kelijkt. Wanneer voetpaden opnieuw wor-
den aangelegd worden deze hellingen
voorzien. Voetgangersoversteekplaatsen
zijn niet overal aangeduid, bijvoorbeeld
aan de Nachtvlinderslaan.

Een bewoonster is ontstemd omdat de
werken in de Perulaan al maanden stillig-
gen. Het is een Sibelga-werf, die het
openbreken van de weg vereist na de
heraanleg die voor rekening van de Stad
werd uitgevoerd. Het aanbrengen van
een laag asfalt aan de rechterkant van de
Rooseveltlaan (richting zuiden) is knoei-
werk. Ten eerste had het asfalt de water-
afvoer bedekt, die men daarna heeft
moeten uitsnijden. Ten tweede zijn wa-
gensporen na korte tijd reeds zichtbaar
op de rijweg.

Boomsnoei
Het bedrijf dat een snoeicontract met

het gewest heeft, heeft slechts twee werk-
nemers die op grote hoogte kunnen
werken. Zij gebruikt dus hijstoestellen
maar dat sluit de snoei van bovenaf uit.
Dode takken die niet worden gesnoeid
kunnen op rijweg of voetpaden te-
rechtkomen.
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Inbraken in
ambassades

Bewoners van ambassades zijn ver-
ontrust door de inbraakgolf die er heerst.
Documenten werden gestolen en zij
vragen strengere veiligheidsmaatregelen
in de wijk.
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Stedenbouw :
vergunningen,
projecten,
BBP Louiza
Het bouwproject aan de
Uruguaylaan kreeg een negatief
advies van de Stad. De
woningdichtheid is te hoog en het
aantal woningen mag de 100 niet
overschrijden. Het is daarenboven
te dicht bij de hoge berm en zou
een moeilijke toegang tot de
Woudlaan veroorzaken. De
makelaar moet dus een nieuwe
vergunning aanvragen.
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Het rooien van de bomen op het terrein
van de Solvay Business School is in
tegenspraak met de afgeleverde vergun-
ning. Een tweede vergunning gaf het
recht twee bomen te rooien met een ge-
deeltelijke effening van de konijnenberg.
Tussen 1/4 en 15/8 mag men geen bo-
men rooien. De bomen (die illegaal ge-
rooid werden) en het grasveld zullen na
de werken moeten worden heraan-
geplant.

Er werd een openbare aanbesteding
uitgeschreven voor de creatie van een
culturele en recreatieve ruimte aan de
renbaan van Bosvoorde. Onderhandelin-
gen zijn lopende met de twee ingeschre-
venen en rond begin juli zal meer
informatie beschikbaar zijn. De Stad
vraagt dat haar advies wordt ingewonnen
zoals dit voor Ukkel en Bosvoorde het
geval is.

Na een controle stelde men vast dat
het bedrijf Brevast gelegen aan de
Franklin Rooseveltlaan 86 (Delune huis)
haar vergunning niet had nageleefd. Een
parking voorzien voor 13 voertuigen telt
heel wat meer parkeerplaatsen. De Stad
heeft het bedrijf in gebreke gesteld en
haar verplicht de vergunning na te leven.

BBP Louiza
De gemeenteraad heeft de opheffing

van het Bijzonder Bestemmingsplan Loui-
za gestemd. Het BBP dateerde van 1970
en stond hoogbouw tussen huizen-
blokken toe. Dit gaf makelaars de moge-
lijkheid het strengere Gewestelijk
Bestemmingsplan (GBP) en de Geweste-
lijke reglementering te omzeilen.
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Terkameren-
bos onafge-
werkt en
overlast
Een bewoonster vindt het spijtig
dat het Terkamerenbos onafgewerkt

blijft. Zij merkt
ook op dat een
deel van de
Terhulpse-
steenweg (voor de
Villa Lorraine)
geen verlichting
heeft zodat het

onmogelijk is er ’s avonds te fietsen.
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De Stad beaamt dat het niet normaal is
dat deze werven reeds 6 tot 7 jaar duren
en dat de verlichting slechts op het einde
van de werken wordt gepland.

Er worden kampvuren aangestoken op
het gras. Men signaleert ook dat er paraf-
fine lekt uit de lampen die het wegeltje
naar de “Châlet Robinson” verlichten. Ook
het gazon wordt besmeurd. Men betreurt
ook parkeren van voertuigen op de dolo-
mieten voetpaden evenals het over-
aanbod aan nachtuitbatingen die door
lawaaioverlast de rust van de bewoners
aan de Victorialaan verstoren.

Nog te vermelden zijn de elektronische
panelen die soms de sluiting van het bos
aanduiden terwijl dat helemaal niet het
geval is. Er is ook vraag naar duidelijke
wegmarkeringen.

Varia
De cel “Historisch erfgoed” volgt de op-

handen zijnde reiniging van het stand-
beeld « Ruitergevecht » van Jacques de
Lalaing op.

Een persoon vraagt of men het stand-
beeld van Ernest Solvay, dat zich aan de
ingang van het Terkamerenbos bevindt,
zou kunnen reinigen.

Grens met Elsene
Een bewoner, die zonder te verhuizen,

van Elsene naar Brussel is verkast, vraagt
dat de grens tussen Elsene en Brussel
opnieuw wordt aangepast. De Stad ant-
woordt dat dit inderdaad in de Gewest-
verklaring werd voorzien. Bepaalde ano-
malieën zijn niet meer van deze tijd. Maar
het is niet zeker dat het meer efficiëntie
teweeg zal brengen. Ook moet worden
gedacht aan de kosten dat dit met zich
mee zal brengen zoals officiële
documenten, visitekaartjes en postcodes.
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Comités
en contactadressen

Kent U een comité dat niet op deze lijst
voorkomt, laat het ons dan weten. Alle
hulp is welkom. Dank U.

>> COMITÉ "ILÔT SOLBOSCH" (F) – MME

NICOLE ROSEL (PRÉSIDENTE) - AV. ANTOINE

DEPAGE 1 – 1000 BRUXELLES – TÉL. 02
648 34 30.
>> COMITÉ DE QUARTIER "RUE DE LA VANNE"
(F) - M. PASCAL STELLER (PRÉSIDENT) - RUE

DE LA VANNE 13, 1000 BRUXELLES -
PSTELLER@CLEARWIRE.BE.
>> COMITÉ DE QUARTIER « VICTORIA-
ROOSEVELT » (F) - M. PIERRE SNOY

(PRÉSIDENT) - AV. FRANKLIN ROOSEVELT

232, 1050 BRUXELLES - PSNOY@SKYNET.BE

- TEL. 02 675 02 95 - FAX. 02 672 61 58.
>> LES AMIS DU BOIS DE LA CAMBRE (F) -
MME JOËLLE HORN (SECRÉTAIRE) -
JOELLEHORN@HOTMAIL.COM.
>> LOUISE SUD ASBL (F) - M. JEAN-VICTOR

LOUIS - AV. LOUISE 524/9, 1050 BRUXELLES

- JVLOUIS@SKYNET.BE.
>> SAUVEGARDE DU QUARTIER LOUISE (F) -
M. XAVIER DUQUENNE (PRÉSIDENT) - AV.
LOUISE 214/8, 1050 BRUXELLES - TEL. 02
647 92 47.
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Ed. Resp.: A. El Ktibi, Ville de Bruxelles, Hôtel de Ville, Grand-Place, 1000 Bruxelles.

Het Huis van de Participatie zendt uw opmerkingen,
vragen, klachten door naar de bevoegde diensten
van de Stad Brussel.

02 279 21 30 - org.particip@brucity.be

Als uw gegevens (zie label) verkeerd zijn kunt U ons telefoneren om
een verbetering uit te voeren.
Heeft U een e-mailadres? Dan kunnen wij in de toekomst dit rapport en
andere informatie gemakkelijker opsturen. Zendt ons uw e-mail.

Huis van de Participatie - Anspachlaan 13 - 1000 Brussel www.brucity.be

Ver. Uit.: A. El Ktibi, Stad Brussel, Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel.


