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2 Stad Brussel - Participatie en burgerschap

Aanwezigen:Aanwezigen:Aanwezigen:Aanwezigen:Aanwezigen:
• College:  Marie-Paule Mathias, Philippe Decloux,

• Administratie: Marie Demanet, Constantin Lazarou

• Genodigden: 100 personen

VVVVVerererererkkkkkeereereereereersplan ensplan ensplan ensplan ensplan en
herherherherheraanleaanleaanleaanleaanleg vg vg vg vg van het an het an het an het an het TTTTTererererer
KamerenbosKamerenbosKamerenbosKamerenbosKamerenbos
M-P Mathias stelt het plan voor, dat wordt uitgevoerd in
het kader van de overeenkomsten met de federale
overheid. Het zal worden voorgelegd aan de nieuwe
regering. Het studiebureau, belast met het opstellen
van dit plan, heeft haar uitwerking voorgesteld aan het
Begeleidingscomité, dat bestaat uit schepenen van de
stad Brussel met name Marie-Paule Mathias en Philippe
Decloux, de afgevaardigden van het B.I.M., de dienst «
Mobiliteit en Transport », Dhr. Xavier Duquesne en de
Commissie voor Monumenten en Landschappen.

Het richtplan zal als volgt verlopen: de verkeersrichting
blijft zoals ze is en de breedte van de weg (12 m) blijft
behouden. Het doel is de oorspronkelijke sfeer van het
bos te herstellen. Nieuwe perken (bloemen of bomen)
worden aangelegd aan de zoom van de wegen,
perspectieven en bekoorlijke hoekjes moeten worden
heraangelegd. Rust wordt primordiaal.

De totale heraanleg van het « île Robinson » werd niet
weerhouden, daar er voor de brandweer een verplichte
toegang (loopbrug / wed) nodig is. Een wed is niet
mogelijk omdat het de lemen bodem van de vijver zou
aantasten (de vijver is kunstmatig en wordt door
stadswater bevoorraad) en een loopbrug is esthetisch
niet verantwoord.  Om aan al dit te verhelpen werd een
voorstel ingediend om sloepjes voor een eventuele
evacuatie te gebruiken. De nieuwe uitspanning
darentegen zal een identieke kopie worden van het
oorspronkelijk chalet.
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De paden worden heraangelegd en de doorsteek ter
hoogte van de Melkerijlaan wordt beveiligd. De werken
voor de aanleg van een tunnel zijn te intensief. Zodoende
is het beter de laan wat in te graven en een loopbrug
aan te leggen.

Er worden ook openbare toiletten voorzien en lichten
die dimmen bij het vallen van de avond, om aan te sluiten
bij de nachtelijke sfeer in het bos.

De melkerij evenals de andere gebouwen maken geen
deel uit van het samenwerkingsakkoord omdat ze aan
de Stad toebehoren. Het onderhoud van het speelplein
is de verantwoordelijkheid van de concessiehouder. De
fitnessomloop wordt heraangelegd en de waterfonteinen
zullen op de bewegwijzering voorkomen.

Er zijn geen speciale voorzieningen voor rolschaatsers,
daar het Bos gesloten wordt voor het autoverkeer en de
rijweg evenals de gemengde voetgangers-fietserspaden
ook voor hen toegankelijk zullen zijn.

Voor de ophaling van de vuilniszakken in het Bos, komt
een aangepast rijtuig. Dit zal sneller gaan dan de ophaling
te voet. Op de zondagen tussen Pasen en eind
september komt er een extra ophaling.

Het studiebureau Agora heeft verschillende
verkeersplannen voor het Bos op stapel staan.

Deze projecten liggen onder vuur bij de aanpalende
gemeenten uit vrees voor verkeersoverlast op hun
grondgebied. De gemeenten Elsene en Watermaal
hebben echter wel ingezien dat er geen verkeeroverlast
maar wel een verkeersspreiding gebeurt.

Ph. Decloux : In het Bos moet de snelheid verminderd
worden. Tweerichtingsverkeer zou daarin kunnen helpen.
Het zou ook  mogelijk zijn het verkeer, via de Ring, om
te leiden voor het Ukkel binnenkomt.

• Indien dit project werkelijkheid wordt zal er een
verkeersvloed ontstaan op de Waversesteenweg en de
Franklin Rooseveltlaan.
M.P. Mathias : Er komt een proefperiode met een telling
van het aantal voertuigen.
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• De uitvoering van dit project zal problemen doen
ontstaan aan de in-en uitgang van het Bos. De
huidige uitgang, via de Zoomlaan, is een
éénrichtingsstraat.  Een tweerichtingsstraat zoals in
het project is onuitvoerbaar.
M.P. Mathias : Het Gewest is geen voorstander van dit
plan, maar gaat akkoord met de afsluiting van de
Gespanhoek. Een tweede project, uitgevoerd door de
groep STRATEC voor rekening van het Gewest, vertoont
veel gelijkenissen met het plan van de Stad.

De Bremdreef zal niet toegankelijk zijn voor het verkeer.

• Door het aantal rijbanen in te krimpen, wordt de
verkeerssnelheid teruggedrongen.

M.P. Mathias : Het is onmogelijk de rijbanen te
versmallen, want dit zou het originele idee van de
heraanleg van het Ter Kamerenbos in het gedrang
brengen.

Louizalaan : snelheidLouizalaan : snelheidLouizalaan : snelheidLouizalaan : snelheidLouizalaan : snelheid
en ven ven ven ven verhoerhoerhoerhoerhoging vging vging vging vging van hetan hetan hetan hetan het
antal vantal vantal vantal vantal voeroeroeroeroertuigtuigtuigtuigtuigen.en.en.en.en.
Ph. Decloux : De Louizalaan is, zoals reeds gezegd,
een gewestelijke weg maar het aantal
snelheidscontroles kan (door de stad Brussel) verhoogd
worden.

• De Louizalaan moet fietsvriendelijker worden, op het
ogenblik is het onmogelijk daar nog veilig te fietsen.

• Er was een heraanleg voorzien van de Louiza-
flessenhals. Hoe ver staat het ermee ?

M.P. Mathias : De Louizalaan is een gewestelijke weg,
dus moet U het Gewest contacteren.

Niet gNiet gNiet gNiet gNiet genoeenoeenoeenoeenoeggggg
parparparparparkkkkkeereereereereerplaaplaaplaaplaaplaatsen vtsen vtsen vtsen vtsen voorooroorooroor
twtwtwtwtweeeeeeeeeewielerwielerwielerwielerwielers op des op des op des op des op de
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UUUUU.L.B.L.B.L.B.L.B.L.B.-campus.-campus.-campus.-campus.-campus.....
Philippe Decloux : We kunnen vragen aan de U.L.B.
om fietsstallingen te plaatsen en de studenten bewust
te maken van de beschadiging aan hekken en bomen.

• De Stad heeft geen verkeerspolitiek er moeten nochtans
alternatieven voor de auto aangeboord worden.

• Er bestaan nog andere mogelijkheden om zich te
verplaatsen buiten de auto en de fiets, namelijk de
gemotoriseerde tweewieler.

Ph. Decloux : Wij zijn niet tegen gemotoriseerde
tweewielers zolang ze de reglementering in verband
met geluidsoverlast en vervuiling naleven.

TTTTTunnelprunnelprunnelprunnelprunnelproboboboboblemen.lemen.lemen.lemen.lemen.
Een heraanleg, die
stedenbouwkundige breuken
verzacht en die het oversteken
(van de Louizalaan) gemakkelijker
en minder gevaarlijk maakt.
Aanvraag voor een tunnel onder de gehele lengte van de
Louizalaan, om de geluidsoverlast tegen te gaan en
nieuwe bewoners aan te trekken.

M. Demanet : De kosten zouden te hoog uitvallen,
daarenboven zou dit meer wagens en dus meer
verkeersproblemen met zich meebrengen. De vraag om
aan 50km/u te rijden brengt minder geluidsoverlast met
zich mee.

Lokale commissieLokale commissieLokale commissieLokale commissieLokale commissie
vvvvvoor ontwikkoor ontwikkoor ontwikkoor ontwikkoor ontwikkeling eneling eneling eneling eneling en
parparparparparticipaticipaticipaticipaticipatietietietietie
Op voorstel van de Stad wordt een soepele structuur op
punt gesteld, die regelmatige ontmoetingen tussen de
bewoners en de leden van verenigingen aan de ene kant en
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afgevaardigden van de administratie en de gemeentelijke
overheid aan de andere kant mogelijk maakt.

• De Stad heeft geen verkeerspolitiek er moeten nochtans
alternatieven voor de auto aangeboord worden.

• Er bestaan nog andere mogelijkheden om zich te
verplaatsen buiten de auto en de fiets, namelijk de
gemotoriseerde tweewieler.

Ph. Decloux : Wij zijn niet tegen gemotoriseerde
tweewielers zolang ze de reglementering in verband
met geluidsoverlast en vervuiling naleven.

VVVVVariaariaariaariaaria
• Op de hoek van de Vleurgatsesteenweg en de Louizalaan
bevindt zich sinds een 20-tal jaar een stadskanker.

M. Demanet : Er bestaat een voorstel om het oude
herenhuis en het gebouw er achter te beschermen. De
gevels van de drie aanpalende huizen blijven bewaard.
De bouwvallige gebouwen aan de Vleurgatsesteenweg
worden afgebroken en huizen van dezelfde afmetingen
mét tuinen komen in de plaats.

• Wat gebeurt er met de stadskanker in het midden
(tussen het Flageyplein en de Louizalaan) van de
Vleurgatsesteenweg ?
M. Demanet : Deze site bevindt zich op Elsene en werd
verkocht aan meerdere kopers. In het voorste stuk komt
huisvesting. Er werd een aanvraag tot vergunning
ingediend, maar deze werd nog niet afgeleverd want het
voorziene gebouw werd te hoog bevonden. Het achterste
deel wordt gerenoveerd.

In vele gebouwen wordt, door de eigenaar(s), alleen het
commerciële gelijksvloers verhuurd. De verdiepingen
blijven leegstaan, daarom moeten we het volledig gebruik
van de gebouwen aanmoedigen.

M. Demanet : Dit is echter een netelig probleem daar
de mogelijkheden van de administratie niet opwegen
tegen die van het privé-recht. De enige oplossing is
onderhandelen van persoon tot persoon.

• Hoe staat het met het parkingproject in de
Wethoudersstraat ?
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M. Demanet : Het wordt een ondergrondse parking
met daarop een 30-tal woningen.
Waarom kantoren tot woningen ombouwen ?
M. Demanet : Woningen brengen leven en een zeker
gevoel van samenhorigheid in de wijk met zich mee.
• Kan men i.p.v. zich toe te spitsen op de tram, de bus
geen « duwtje in de rug » geven ?

Ph. Decloux : De tram is echter minder vervuilend.
• Na herstellingswerken werden de voetpaden slecht
heraangelegd vooral in de Dageraadlaan.

De verantwoordelijke voor het onderhoud van de voetpad
is de aanpalende eigenaar, behalve indien openbare
nutsbedrijven de oorzaak zijn van de slechte staat.

• In plaats van ons grof vuil en bouwafval naar het
containerpark aan de Van Praetbrug te brengen, zou het
niet mogelijk zijn het afvalpark van Elsene te gebruiken
dat veel dichter bij ligt ?

Ph. Decloux : De stad Brussel zal vragen aan de
gemeente Elsene of dit mogelijk is.

• Verscheidene personen melden ons lawaaioverlast van
Tam-tam « muziek » in het Ter Kamerenbos, en dit de
hele dag lang.

BijlageBijlageBijlageBijlageBijlage
Lijst van wijkcomités van de Louizawijk ingeschreven
bij het Huis van de Participatie.

Kent U een comité die niet op deze lijst voorkomt ?
Laat het ons dan weten. Dank U.

Comité « Victoria-Roosevelt », Av. Victoria 21, 1000
Bruxelles.

Site de la Cambre, des Etangs d’Ixelles & du Jardin du
Roi – asbl, M. Veldekens Frédéric, Président, Rue de
l’Aurore 18, 1000 Bruxelles.

Comité « Vert Chasseur », M. Cruysmans, Champ du
Vert Chasseur 71 A, 1000 Bruxelles, tél. 374.61.54/59,
fax. 02-375.78.27
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M A I S O N  D E  L A  P A R T I C I P A T I O N

Als uw gegevens (zie label) verkeerd zijn kunt U ons op 02 279 21 30 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 aan
org.particip@brucity.be.

Als U niet wenst dat we uw gegevens ter beschikking van andere diensten van de
Stad Brussel stellen, verwittig ons dan.


