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2 Stad Brussel - Participatie en burgerschap

AanwezigenAanwezigenAanwezigenAanwezigenAanwezigen
· College: Freddy Thielemans, Philippe Decloux, Chantal
Noël, Carine Vyghen, Georges Dallemagne

· Administratie: Béatrice Coppieters, François Rygaert

· Genodigden: 70 personen / 80 personen

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 afgevaardigden van de administratie en de gemeentelijke
overheid aan de andere kant mogelijk maakt.

Dhr. De Filette laat weten dat, indien dit voorstel wordt
uitgevoerd, hij een zaal (voor ongeveer 50 personen) in de
De Wandstraat ter beschikking kan stellen.

RRRRReeeeeggggglementering vlementering vlementering vlementering vlementering vananananan
handelszakhandelszakhandelszakhandelszakhandelszakenenenenen
Zoals nachtwinkels en
telefoonwinkels
De situatie is verbeterd sinds het Brussels Gewest het
besluit nam om de verschillende soorten handelszaken
van elkaar te onderscheiden en om een
stedenbouwkundige vergunning te eisen in geval van
verandering van bestemming. Vanaf nu kan de dienst
Stedenbouw, handelszaken zoals bijvoorbeeld een slagerij
die omgedoopt wordt tot wasserij, videotheek of Horeca-
zaak controleren. Er bestaat een dienst « Controle » aan
de Stad die regelmatig wordt versterkt. Het doel van deze
dienst is het controleren van overtredingen en toezicht
houden op het naleven van de toegestane
stedenbouwkundige vergunningen.

P. Decloux : de reglementering van de handel is algemeen
van toepassing en betreft vooral de wijken en handelszaken
die overlast veroorzaken. De Stad bepaalt de
stedenbouwkundige bestemming(en). Maar de vrije keuze
van de uitbaters is ook belangrijk. Dit besluit gaat controles
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vergemakkelijken, maar de omwonenden moeten alert
blijven daar de Stad weinig controleurs ter beschikking heeft.
Bewoners kunnen ons wijzen op de verandering van
bestemming waarna wij nagaan of er een vergunning werd
afgeleverd. De nachtwinkels hebben echter ook hun nut.

· Een videotheek is niet levensnoodzakelijk maar blijft toch
open tot middernacht. De klanten veroorzaken
geluidsoverlast door draaiende motoren en luide muziek.

C. Vyghen : het verbaast mij dat deze zaak een vergunning
heeft om tot middernacht open te blijven.

· Vele nachtwinkels bestaan slechts enkele maanden en
verdwijnen dan met de noorderzon. Er zijn ook problemen
inzake hygiëne. Er moet een beroepsreglementering
komen voor nachtwinkels.

Ph. Decloux : de toegang tot dit beroep valt niet onder de
stedelijke bevoegdheden.

· De taverne in de De Wandstraat creëert elke zaterdag
muziekoverlast.

De afgevaardigde van de Politie : de Politie is ter plaatse
geweest, maar de uitbaatster beweerde dat er alles
binnen de perken blijft.

MobiliteitMobiliteitMobiliteitMobiliteitMobiliteit
· In de Houba-De Strooperlaan en aanpalende straten wordt
er dubbel geparkeerd voor de night-shops, de politie is
echter niet aanwezig om de automobilisten te bekeuren.

· In het midden van de Stiénonlaan rijdt de tram in eigen
bedding.  Auto’s parkeren op de rijweg en houden zo de
vrachtwagens op. De vrachtwagens op hun beurt  toeteren,
wat geluidoverlast meebrengt en gebruiken ten einde raad
dan maar de trambedding.

· In de Stiénonlaan parkeren de wagens op het voetpad en
er is geen politie aanwezig om hen te bekeuren. Wat het
gevoel van straffeloosheid aanmoedigd.

· De Houba-De Strooperlaan is een droom voor
snelheidsduivels. Er vallen geen bekeuringen en het parket
klasseert (zonder gevolg) de processen-verbaal.

· Dubbelparkeren langs de tramsporen en
snelheidsmaniakken op de Romelaerelaan.

· In de J. Sobieskylaan rijden wagens op de tramsporen om
het kruispunt sneller te kunnen bereiken.

F. Thielemans :  Om het dubbelparkeren te vermijden
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moeten de rijwegen versmald worden. Een aanvraag kan
ingediend worden voor een peiling/onderzoek in verband
met éénrichtingsstraten en de overdreven snelheid
waargenomen in Laken.

Om het klasseren van P.V.’s te vermijden, moet men
samenwerken met het parket.

Bliksemoperaties kunnen georganiseerd worden op
plaatsen waar regelmatig problemen opduiken. Deze
bestaan erin patrouilles op onregelmatige uren te laten
postvatten daar waar de nood het hoogst is.

Ph. Decloux : Een verkeersplan voor Laken-Noord, Neder-
over-Heembeek en Haren staat in de steigers.

· Vraag voor een bewonerskaart voor sommige straten die
uitgeven op de Houba-De Strooperlaan zoals de de
Laubespinstraat.

· Mensen met een bewonerskaart parkeren in wijken
waar ze zelf niet wonen.

F. Thielemans : Het gebruik van bewonerskaarten moet
herzien worden. Ze worden in Brussel meestal gebruikt in
handelsstraten, terwijl in andere landen ze meestal voor
woonzones bestemd zijn.

Ph . Decloux : Er komt verandering in het systeem van de
bewonerskaart. Er zullen straten zijn met parkeermeters
(waar iedereen betaalt) en straten voorbehouden voor de
buurtbewoners. Dit systeem draait op proef in het
stadscentrum.

· Overdreven verkeerssnelheid in de De Wandstraat en
de Araucarialaan.

· Er staan geen snelheidsbeperkingsborden (30 km/u) op
de Mutsaardlaan.

· Geparkeerde wagens in de bocht van de
Wannecouterlaan, in de richting van de Mutsaard,
belemmeren het zicht.

· Bussen parkeren zich in het midden van de straat omdat
de bushalte overspoeld wordt door geparkeerde auto’s.

· De verkeersstroom in de Madridlaan vergemakkelijken
door ze in beide richtingen open stellen.

· Op te vullen put in het wegdek in de Busleydenlaan.

Afgevaardigde van de Politie : De Politie stelt een lijst op
van alle beschadigde rijwegen en voetpaden en van alle
verkeersproblemen.
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· Romeinsesteenweg : Gebrekkige aanleg

F. Thielemans : Een heraanleg en een verbetering van
de verlichting (op 2 niveaus) op het Brusselse gedeelte
van de steenweg is voorzien. Een rondpunt zou er, met
de instemming van de gemeenten Wemmel en
Grimbergen, kunnen aangelegd worden om aldaar de
snelheid van het verkeer te beperken.

VVVVVeiligheideiligheideiligheideiligheideiligheid
· Aan tramhalte « De Wand-Dikke Linde» worden mensen
lastig gevallen. Het slecht zicht brengt ook nog eens
verkeersproblemen met zich mee. De warboel van takken
moeten tot op manshoogte ingesnoeid worden. Aan deze
tramhalte moeten er een betere verlichting en
veiligheidsagenten komen.

Afgevaardigde van de Politie : Er is een patrouille in burger
die de tramhalte aandoet maar ze zijn onderbemand en de
veiligheid van en om de scholen heeft voorrang.

C. Vyghen : Er moet aan de MIVB gevraagd worden om er de
verlichting te verbeteren, de vuilnisbakken te vervangen en deze
plek onder het toezicht te plaatsen van hun technische dienst.

Ph . Decloux : De politiehervormingen beïnvloeden de
opdrachten van de Politie. Er is te weinig personeel en daar-
enboven het budget voor de politieschool is ontoereikend.

· Men moet begeleiders aanwerven om bij de uitgang van
de scholen de kinderen, voor en na de schooluren, te helpen
oversteken.

Afgevaardigde van de Politie : Elke school heeft een
oudercomité die het nodige materieel voor een beveiligde
oversteekplaats kan aanvragen.

· De veiligheid, van de uit de scholen zwermende kinderen,
is niet verzekerd aan de Houba-De Strooperlaan. Er staan
wel verkeerslichten ter hoogte van het politiecommisariaat
en ter hoogte van de Félix Sterckxstraat. Er is echter de
begeleiding van een volwassene nodig om kinderen veilig
te laten oversteken.

F. Thielemans : Er moeten inderdaad dringend maatregelen
genomen worden om de overstekende kinderen te
beschermen.

Vanuit de bevolking is er een grote vraag naar meer blauw op
straat. Maar de politiehervorming beperkt het aantal overuren
en week-endprestaties. Aangezien Brussel  verschillende
malen hoofdstad is, wordt de politie ingezet daar waar nodig
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(betogingen, ambassades, veiligheid..) dit leidt soms tot een
vermindering van beschikbare krachten voor andere
aangelegenheden. De Brusselse politie zal echter 401
bijkomende agenten in dienst nemen plus nog eens 100
die van hun taken in het justitiepaleis worden ontheven.

RRRRRecececececlamelamelamelamelameborborborborbordendendendenden
· Het comité « De Wand – Dikke Linde » is van mening dat er
zich te veel reclameborden bevinden op de openbare weg.
Ze vormen een gevaar want ze verstrooien de bestuurders.

Ph . Decloux : Reclameborden van 20 m²  zijn verboden op
het grondgebied van de stad Brussel. Daarenboven bestaat
er een akkoord met de verantwoordelijke firma om de
bushokjes met reclame te voorzien. Dit ter compensatie
voor het weglaten van de reuzereclameborden.

De reglementering van reclameborden (stedelijk en
gewestelijk) is aan strikte verplichtingen onderhevig.
Wanneer de wet het toestaat, organiseert de Stad openbare
onderzoeken. Dat is een goed ogenblik om te reageren.
Met een telefoontje naar de Aanplakdienst van de Stad (tel
: 02.279.31.03) kan U weten of men voor een reclamebord
een vergunning heeft gekregen of niet.

VVVVVariaariaariaariaaria
· In de J.Sobieskystraat, houden de bewoners zich niet aan
het stadsreglement in verband met het buitenzetten van
vuilniszakken en de selectieve ophalingen.

· Aan de Romeinse steenweg, tussen de Modelwijk en de
Tentoonstellingslaan, komt er zwerfvuil toegewaaid van een
hamburgertent.

G. Dallemagne : Een reeks maatregelen werden op
verschillende bestuursniveaus genomen. Vuilniszakken
die buitengezet worden na of vóór de toegelaten uren,
worden soms gecontroleerd om ne te gaan wie de «
rechtmatige eigenaar » is en om deze dan te beboeten.

· Klacht dat de Stiénonstraat als openbaar hondentoilet
wordt gebruikt door mensen van buitenaf.

F. Thielemans : Een hondentoilet kan een oplossing zijn.

G. Dallemagne : Er wordt aan de bewoners gevraagd om na te
gaan waar hondentoiletten het best geplaatst kunnen worden.

· Er wordt op gewezen dat de vrachtwagens van de
Wegeniswerken, op de Rommelaerelaan, ‘s avonds (en
soms veel later dan voorzien) een hels kabaal veroorzaken.
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F. Thielemans : De wegenis valt onder de verantwoordelijkheid
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar we kunnen
hen wel van dit probleem op de hoogte stellen.

· Het GemOp voorziet in het beheer (algemene
werkzaamheden) van de Tentoonstellingspark. Maar er
werd hen ook gevraagd om ‘s nachts het opstellen en het
afbreken van de stands te behe ren.

· Na (voetbal)matchen wordt de Houba-de Strooperlaan
gereinigd, wat niet het geval is voor Verregat.

· De meningen over de markt in de Generaal de
Ceunincklaan lopen uiteen. De bewoners van de laan zijn
ertegen. Ze wijzen erop dat het niet alleen een bio-markt is,
maar dat men er van alles aantreft. Vrachtwagens die
wildparkeren, geluidsoverlast, moeilijkheden om in-en-uit
de home en de school te geraken zijn er schering en inslag.
Anderen wijzen op de vraag van de bewoners zelf voor een
markt. De ligging, langs de laan, is misschien niet adequaat.
Er moet over een meer centrale ligging worden nagedacht.

P. Decloux : Een evaluatie van de markt en zijn (nieuwe)
ligging is lopende.

· Het terras van het restaurant ter hoogte van de Houba-de
Strooperlaan 680 neemt te veel plaats in beslag en laat
geen plaats over voor de voetgangers.

P. Decloux : Mijn diensten zullen dat nagaan.

· De maatschappij Visu aan de Romelaerelaan werkt 7
dagen op 7 en dit zonder vergunning. Daarboven komt nog
geluidsoverlast, stof, stank…

F. Thielemans : We zullen onderzoeken of er een
milieuvergunning werd afgeleverd.

· De bewoners wijzen ook op het niet-naleven van de
sluitingsuren van de Horeca-zaken.

· Meer dan de helft van de omheining van het Verregatpark
is verdwenen en voertuigen maken daar natuurlijk misbruik
van.

· Op het Lotusplein worden paaltjes geplaatst.

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.
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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.

Comité « Marie-Christine/Reine/Stéphanie », MM. Wauters Didier ,Président, et Cruyt Philippe, Vice-Président, Rue
Marie-Christine 131,1020 Bruxelles (F).
Comité « Lombartzyde - Quartier de la Piscine », M. Buxant Marc, Rue de Lombartzyde 208, 1120 Bruxelles (F).
Comité « Forum », M. Verloingne Tony, Secrétaire, Av. du Forum 48, 1020 Bruxelles, tél. 02 268 24 24, fax. 02-268 24 24 (F).
Ligue des Familles - Commission Consultative de la Famille, M. Mme Noel Monique - André, ,Av. des Pagodes 282,
1020 Bruxelles, tél. 02-262 00 66, fax. 02 262 00 66 (F).
Gemeenschapscentrum « Heembeek-Mutsaard », M. Van Steenberghe Jean-Pol, Centrum verantwoordelijke, De
Wandstraat 14, 1120 Brussel, tel. 02 268 20 82, fax. 02 262 36 76 (N).
Ligue des Familles - NOH, Mme Stevens-Reyns Brigitte, Présidente, Av. du Pois de Senteur 151, 1120 Bruxelles (F).
Comité d’action « Croix du Feu », M. De Wynter Jacques, Président, Av. Jean de Bologne 2 / 2, 1020 Bruxelles, tél.
02 268 12 24 (F).
Comité « Verregat », M. Verloes André, Rue des Genévriers 58, 1020 Bruxelles, tél. (tel.) 02 479 35 78, fax. 02 367 49 48 (NF).
Comité « Marie/R/St » & ‘T Gr. Velo, Dhr Van Kerbilk Patrick, Tivolistraat 25, 1020 Brussel, tel. 02 420 38 96, fax. 02
629 36 20 (N).
Comité « Square Palfyn », M. Lejeune Pierre, Av. Jean Palfyn 24, 1020 Bruxelles, tél. 02 479 34 83 (F).
Comité « Delva », Mme Hardy Paule, Rue Emile Delva 53, 1020 Bruxelles, tél. 02 426 65 26 (F).
Comité « Forum » - Parc Tour, M. Delcour Louis, Av. du Forum 9 /26, 1020 Bruxelles, tél. 02 262 06 23, fax. 02 262 06 23 (F).
Comité « Bockstael-Sobiesky », M. Fontaine Jean-Paul, Bd Emile Bockstael 361 / 3, 1020 Bruxelles, tél. 02 479 64 48 (F).
Comité « Thys-Van Ham », Mme Devlaeminck Josiane, Présidente, Rue Thys-Vanham 21, 1020 Bruxelles,02 425 22 30 (F).
Wijkcomité « St Lambertus/Sobiesky », Dhr De Cree J.-B., E. Wautersstraat,13,1020, Brussel,  tel. 02 478 78 01 (N).
Ligue des Familles - Laeken / Comité « Pl. Willems », Mme Hendrick Myriam, Présidente, Rue de Laubespin 32, 1020
Bruxelles, tél. 02 479 57 70 (F).
Comité « Bockstael II », M. Mertens De Meyer Betty, Rue de Ter Plast 44 / 7, 1020 Bruxelles, tél. 02 479 39 17 (F).
Comité « Place Willems », Rue de Moorslede 74, 1020 Bruxelles (F).
Wijkcomité « Square Prins Leopold I », Kroonveldstraat 107, 1020 Brussel, tel. 02 478 41 76, fax. 02 478 53 80 (N).
Comité « Heysel », M. De Cock D., Av. Jean-Baptiste Depaire 64, 1020 Bruxelles, tél. 02 478 32 97 (F).
Association des locataires de la Cité Modèle, Mme Van Wassenhove Françoise, Pl. de la Cité Modèle 7406B, 1020
Bruxelles, tél. 02 479 33 59 (F).
A.S.B.L. Gare de Laeken - Laken Station V.Z.W.,MM. Hanon Jacques, Président, et Cnudde Hervé, Administrateur,
Rue de la Royauté,34,1020,Bruxelles, tél. (tel.) 0479 39 77 15 (NF).
Gemeenschapscentrum « Nekkersdal », Dhr Fobelets Rik, E. Bockstaellaan 107, 1020 Brussel, tel. 24280908, fax.
02 421 80 60 (N).
Comité Dikke Linde-Gros Tilleul/ De Wand, Dhr De Filette Emile, Kasteel Beyaerdstraat 94, 1120 Brussel, tel.
02 268 73 78 (NF).
Comité « de Wand- Dikke Linde/Gros Tilleul », M. Styfhals R., Rue De Wand 10, 1020 Bruxelles, teL 22622886 (NF).
Comité «de Wand- Dikke Linde/Gros Tilleul»,M. Bays José et Dhr De Filette Emile, Rue De Wand 10, 1020 Bruxelles,
tél. (tel.) 02 262 28 86 (NF).


