
Synthese van de vergadering van 
12/02/2004 

Aanwezigen 
• College : Freddy Thielemans , Burgemeester ; Henri 
Simons, Carine Vyghen, Chantal Noël en Philippe 
Decloux : schepenen ; Patrick Andres : Kabinetschef 
van Marie-Paule Mathias. 

• Administratie : Myriam Gigot, François Rygaert, 
Barbara Decloux ; Huis van de Participatie. 

• Genodigden : 85 personen. 

 
Alvorens de vergadering te beginnen wijst de 
Burgemeester, de heer Freddy Thielemans, erop dat er 
een vergadering  i.v.m. de problemen rond « Carcoke – 
Seveso – Shell » zal plaatsvinden op 8 maart 2004 in 
het Contactcentrum van Neder-over-Heembeek - 
Nachtegaalsweg 18/28 - om 20u15. De hele vergadering 
zal enkel aan dat punt gewijd worden. 

Autocar- en autobusproblemen –
perikelen rond de mobiliteit in Neder-

over-Heembeek 

Schoolbussen die kinderen naar het zwembad voeren, 
gebruiken regelmatig de Kasteel Beyaerdstraat, die 
echter te smal is. Op bepaalde delen moeten de bussen 
over de stoep rijden. Tenslotte brengen de trillingen 
zware schade toe aan de oude huizen. Het 
mobiliteitsplan van de wijk moet worden herzien om een 
bevredigende oplossing te vinden voor het (bus)verkeer 
van en naar het zwembad.  

Ter herinnering moeten de bussen, in principe, de 
kinderen afzetten en gebruik maken van de busparking 
aan de Koning Albertlaan. Ook om de wijk te verlaten is 
het een hindernissenparcours. Buiten de Kasteel 
Beyaerdstraat kennen ook de Pronkerwt-, de Pagoden-, 
en Koning Albertlaan verkeersproblemen : hier kan het 
verkeer in de beide richtingen elkaar onmogelijk 
kruisen ; nochtans rijden er veel bussen. De bewoners 
vragen de Stad een oplossing uit te dokteren die paal en 
perk kan stellen aan het rijgedrag van gewetenloze 
chauffeurs. 

Sommige bewoners klagen dat autocars en bussen, 
wanneer ze geparkeerd zijn, hun motoren laten draaien.  
Dat is een wetsovertreding. Ook wordt onderstreept dat 
deze laan langs een verkaveling met garages loopt, die 
het parkeren van bussen en de bewoners van de in 
aanbouw zijn de woningen verijdelt.  

De heer Thielemans onderstreept de eis van de Stad dat 
de busbestuurders allemaal hetzelfde traject volgen. Het 
gaat erom de kinderen een maximale veiligheid te 
waarborgen : men kan ze niet ver van hun bestemming 
afzetten zolang de mogelijkheid bestaat ze er 
onmiddellijk naar toe te gidsen. Het doel is de hinder te 
beperken zonder dat de algemene veiligheid in gedrang 
komt.  

De heer Simons kondigt het begin van een openbaar 
onderzoek aan in de Lombardsijdestraat. Begin 2004 zal 
dit plan voorgelegd worden aan de bewoners en aan de 

comités van Neder-Over-Heembeek. De heraanleg van 
deze straat opent nieuwe mogelijkheden : het zal 
bijvoorbeeld mogelijk zijn de kinderen aan de ingang van 
het zwembad af te zetten. De bussen kunnen in de 
Heembeekstraat parkeren, waar de busbestuurders, via 
de mobile-telefoon opgeroepen kunnen worden op het 
einde van de activiteiten. 

In de naam van de Stad, erkent de heer Thielemans dat 
de wijk verschillende problemen kent (verzakkingen van 
de wegen, beschadigde voetpaden, sluipverkeer, enz.). 
Daarom stelt de Stad de studie van een mobiliteitsplan 
voor. Er komt echter geen plotse algemene verbetering. 
Dit plan neemt veel tijd in beslag om het uit te tekenen 
en daarna uit te voeren. Het ongeduld van de bewoners 
is begrijpelijk maar we kunnen geen administratieve 
etappes overslagen.  

Staat van de voetpaden 

Als antwoord op de vraag naar de staat van de 
voetpaden, kondigt de Burgemeester aan dat de 
stedelijke autoriteiten nadenken over een fundamentele 
wijziging i.v.m. de verantwoordelijkheid van hun 
onderhoud. Eén van de pistes zou zijn dat de Stad het 
onderhoud van de stoepen op zich neemt en dit i.p.v. de 
bewoners. Er bestaat een grote mogelijkheid dat deze 
dienst echter zal doorgerekend worden in de 
opcentiemen van de persoonsbelasting. Dit idee wordt 
verantwoord door de zeer ingewikkelde situatie op het 
ogenblik (Brussel-stad heeft namelijk de grootste 
oppervlakte aan stoepen van het Gewest en het is soms 
moeilijk de eigenaars van de aanpalende huizen te 
vinden). Tergelijkertijd gaat de Stad gerechtelijke 
stappen ondernemen tegen hen die voetpaden 
beschadigen.  

De inwoners hebben opnieuw het woord en beweren 
dat, vooral in de Oorlogskruisenlaan,  de stoepen er ook 
worden beschadigd door boomwortels. De voetpaden 
zijn er gevaarlijk voor ouderen en andersvaliden. 
Waarom gebruikt de Stad geen « klinkers », die stabieler 
en sterker zijn dan de klassieke plaveistenen van 30 op 
30 ? Het antwoord is dat de plaveistenen voldoen aan 
een reglement, maar ook dit wordt herzien. Enkele 
bewoners onderstrepen dat « klinkers » geen 
wondermiddel zijn, vooral voor de andersvaliden. Door 
het groter aantal voegen is het minder comfortabel en 
geraken de wieltjes klem…  

De heer Simons merkt op, dat voor de heraanleg van 
stoepen geen vergunning nodig is. Daarentegen voor 
werken die de structuur van wegen en stoepen 
verandert wel. Vier van de bovengenoemde dossiers zijn 
aan de gang : de Kraatveldstraat (Stedenbouwkundige 
vergunning afgeleverd), de Lombardsijdestraat (zie 
hieronder), de Oorlogskruisenlaan en het Peter 
Benoitplein. Voor het dossier en de plannen van dit plein 
werd het bureau AGORA aangeduid. De administratieve 
procedure is lang maar onontkoombaar !  

Anderzijds voorziet het investeringsplan 2004-2006 de 
heraanleg van verschillende wegen (verwijderen van de 
oude en gieten van een nieuwe asfaltlaag) zoals de 
Beukenootjesstraat. Dit investeringsplan wordt weldra 
door het College goedgekeurd. 
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Veiligheid rond de scholen en 
snelheidsbeteugeling  

Patrick Andres (Kabinetschef van schepen Marie-Paule 
Mathias) legt uit dat de Stad voortaan, door een 
« Stock Contract », vijftien micro-projecten (vooral rond 
scholen) kan laten uitvoeren door een aannemer. In 
Neder-over-Heembeek gaat het over de Leo XIII- en de  
Donderbergschool.   

Er is vraag naar twee verkeersdrempels in het hoger 
gelegen gedeelte van de Wannekouterlaan. De aan-
vraag is gerechtvaardigd omdat deze verkeersader 
(evenals de Beukenootjesstraat) het verkeer uit 
Vilvoorde moet slikken. De Stad zal dit nakijken, maar 
verkeersdrempels worden vermeden omdat ze 
ongemakken veroorzaken voor de spoeddiensten.  

Een inwoner klaagt de verkeersonveiligheid aan in de 
Lenteklokjes-, Bonekruid-, Stalkruid- en Haagwinden-
laan. De Oorlogskruisenlaan is een echte autosnelweg. 
Het traject tussen de Oorlogskruisenlaan en de Van 
Praetbrug moet ook worden herzien : onmogelijk er zich 
te voet te begeven en levensgevaarlijk per fiets. Een 
verantwoordelijke van de Stad kondigt aan dat deze laan 
volledig wordt heraangelegd. In februari 2004 zal een 
studiebureau aangeduid worden. Er moet ook worden 
gezien of dit project aan de oorspronkelijke eisen zal 
voldoen.  

Speelpleinen 

Het speelplein aan het sportcomplex zal worden 
vernieuwd dankzij de stedenbouwkundige lasten van 
Solvay (171.000 €). De stadsdienst Groene Ruimten zal 
ervoor zorgen dat de heraanleg voldoet aan de 
(verplichte) Europese veiligheidsnormen. 

Heropleving van de handel 

De heer Decloux zegt dat alle wijken in de stad de 
neerwaartse spiraal van de handel ondergaan. De proef 
met  de vijf TCM’s (Town Center Management) van de 
Stad hebben hun nut bewezen. Er bestaat de 
mogelijkheid om voor Neder-over-Heembeek ook een 
TCM toegewezen te krijgen voor de kern Peter Benoit – 
Vekemans. Dit kan leiden tot de aanwerving van 8 tot 10 
personen dankzij de financiële tussenkomst van Stad en 
Gewest. De verantwoordelijke moet nadeken om  een 
coherent project samen te stellen. De TCM’s  houden 
zich bezig met problemen inherent aan de handel zoals 
het parkeren, hergebruik van lege uitstalramen, 
mobiliteit, heropleving enz. Een vergadering over deze 
onderwerpen zal eind april 2004 plaatsvinden.  

Het College heeft de opening van een horeca-zaak in de 
De Wandstraat verworpen. 

Woonwagenbewoners 

Het is niet voorzien dat woonwagenbewoners halt 
houden in Neder-over-Heembeek. Voor hen werd 
immers een terrein voorzien in Haren. 

Olympische spelen in Brussel  

Het is weinig waarschijnlijk dat de Olympische spelen in 
2016 in Brussel zullen plaatsvinden. De datum ligt te 
dicht bij de kandidatuur van Parijs voor 2012. Inderdaad 
werden nog nooit twee opeenvolgende Spelen 
georganiseerd in twee zo dichtbijgelegen steden. 

Brussel kan zich wel opwarmen voor 2020 ! Indien dit 
het geval wordt, kan het Olympisch dorp in laag Neder-
over-Heembeek en aan de andere kant van het Kanaal 
opgetrokken worden. Het wordt een « gemengd » dorp 
d.w.z. dat het na de O.S. kan omgebouwd worden in 
sociale woningen en/of tot woningen voor de midden-
klasse. 

De heer Thielemans legt uit dat een gebeurtenis van dit 
kaliber een belangrijke mogelijkheid vormt voor het 
vormingsstation Schaarbeek (waarvan enkel de eerste 
trede zich op Schaarbeek bevindt en de rest op Brussel) 
om te vormen. Het idee bestaat er in de grote 
(sport)infrastructuren buiten de stad op te richten (zoals 
in Londen, Barcelona of Parijs) in samenwerking met de 
federaties en administraties. Dit zal tot een betere 
controle van buitenlandse toeschouwers leiden omdat 
ze rechtstreeks op de plaats van de wedstrijden 
aankomen. Indien er al verkeersoverlast zou ontstaan, 
zal deze geconcentreerd zijn op de Vilvoordselaan. 
Vanwaar ze naar de Ring geleid zal worden. De MIVB 
kan een pendeldienst verzorgen en een nieuw HST-
station zou er gebouwd worden. 
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De Sint-Nikolaaskerk 

Deze kerk is reeds enkele jaren geleden buiten gebruik. 
Sommigen denken dat de naam van het bouwwerk zou 
moeten veranderen. De burgemeester legt uit dat deze 
aanvraag niet ontvankelijk is : de naam hangt vast aan 
de stijl en de geschiedenis van het gebouw, maar dit 
zonder de huidige toestand ervan te negeren. Een 
Romeinse tempel blijft een tempel zelfs als het 
omgevormd werd tot museum. Het project houdt een 
cultureel centrum in en het huisje « Utopia » zal 
venieuwd worden. Er is een interne vergadering gepland 
tussen de diensten « Jeugd » en « Cultuur ». Dit project 
kan bijdragen tot de heropleving van de wijk.  

Varia 

Een bewoner betreurt het dat de parkeerautomaten in 
de De Wandstraat niet werken en dat de politie niet op 
tijd en stond reageerde. De autobestuurders krijgen 
ondertussen echter wel een proces-verbaal 
aangesmeerd! 

Er wordt op gewezen dat de parkeerschijf verplicht is. 
Wanneer echter geen enkele parkeerautomaat werkt in 
de «onmiddellijke» omgeving is de parkeerschijf 
voldoende. Personen die ten onrechte werden beboet, 
kunnen zich kenbaar maken. 

 

 

Bijlage 

Lijst van wijkcomités van Neder-Over-Heembeek 
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 "DE WAND - DIKKE LINDE/GROS TILLEUL" (NF) - M. JOSÉ BAYS -
 PRÉSIDENT - RUE DE WAND 10 - 1020 BRUXELLES - TEL. : 02 262 28 86. 

COMITÉ "PAGODES - BEYSEGHEM - ALBERT" (F) - M. PAUL VAN KESSEL -
 PRÉSIDENT - AV. DU ROI ALBERT 27 - 1120 BRUXELLES - TEL. : 02 268 
11 93. 

COMITÉ "RUE DES FAÎNES" (F) - M. JEAN BEKAERT - AV. DES CROIX DE 
GUERRE 126/4 - 1120 BRUXELLES - TEL. : 02 268 12 55. 

COMITÉ "RUE DES FAÎNES" (F) - MME MARIE - JEANNE SCALLIET - RUE 
DES FAINES 218 - 1120 BRUXELLES - TEL. : 02 242 52 08. 

COMITÉ "RUE DES FAÎNES" (F) - M. PATRICK DEMARET - PRÉSIDENT -
 RUE DES FAINES 218 - 1120 BRUXELLES - TEL. : 02 242 52 08. 

COMITÉ DIKKE LINDE - GROS TILLEUL/ DE WAND (NF) - DHR EMILE DE 
FILETTE - KASTEEL BEYAERDSTRAAT 94 - 1120 BRUSSEL - TEL. : 02 268 
73 78. 

GEMEENSCHAPSCENTRUM "HEEMBEEK - MUTSAARD" (N) - M. JEAN - POL 
VAN STEENBERGHE - CENTRUM VERANTWOORDELIJKE - DE WANDSTRAAT 
14 - 1120 BRUSSEL - TEL. : 02 268 20 82 - FAX. :02 262 36 76. 

GEZINSBOND (N) - MEV. MARIE - LOUISE DE BACKER - PAUWELS - LEO 
XIII STRAAT 15 - 1120 BRUSSEL - TEL. : 02 268 39 42. 

HEEMBEEK BLIJFT, HEEMBEEK RESTE (NF) - MEV. MARIE - LOUISE DE 
BACKER - PAUWELS - VOORZITSTER - P. BENOITPLEIN 36/7 - 1120 
BRUSSEL - TEL. : 02 268 39 42. 

HEEMBEEK - MUTSAERD DEMAIN (F) - VAL MARIA 8 - 1120 BRUXELLES -
 TEL. : 02 262 00 68. 

LIGUE DES FAMILLES - COM. CONS.  FAMILLE (F) - MME ANNE REINBOLD -
 AV. DES PAGODES 415 - 1020 BRUXELLES - TEL. : 02 268 75 66. 

LIGUE DES FAMILLES - COM. CONS.  FAMILLE (F) - AV. DES PAGODES 
415 - 1020 BRUXELLES - TEL. : 02 268 75 66. 

LIGUE DES FAMILLES - NOH (F) - AV. DU POIS DE SENTEUR 151 - 1120 
BRUXELLES. 

LIGUE DES FAMILLES - NOH (F) - MME BRIGITTE STEVENS - REYNS -
 PRÉSIDENTE - AV. DU POIS DE SENTEUR 151 - 1120 BRUXELLES. 

PROMENADE VERTE DE NOH (NF) - M. GHISLAIN DEBONGNIE -
 KRAATVELDSTRAAT 133 / 10 - 1120 BRUSSEL - TEL. : 02 268 67 90. 

PROMENADE VERTE DE NOH (NF) - MEV. FIEN MEYBOOM -
 VOORZITSTER - KRAATVELDSTRAAT 133 / 10 - 1120 BRUSSEL - TEL. : 02 
268 67 90. 

VERENIGING TOT BEVORDERING VAN 'T HEEMBEEKS LEVEN (N) - DHR 
MARCEL KNOPS - WIMPELBERGSTRAAT 65 - 1120 BRUSSEL - TEL. : 02 
262 02 05. 

WERKGROEP LEEFMILIEU "HEEMBEEK - MUTSAARD" (N) - DHR EMILE DE 
FILETTE - VOORZITTER - KASTEEL BEYAERDSTRAAT 94 - 1120 BRUSSEL -
 TEL. : 02 268 73 78. 

 

 


