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H U I S  V A N  D E  PA R T I C I P A T I E  - ANSPACHLAAN 13 - 1000 BRUSSEL

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.

Bijlage
Lijst van de 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 «ILÔT SOLBOSCH» (F) - MME NICOLE ROSEL - PRÉSIDENTE - AV. ANTOINE DEPAGE 11 - 1000 BRUXEL-
LES - TÉL. 02 648 34 30.
COMITÉ «VERT CHASSEUR» (F) - M. CRUYSMANS - CHAMP DU VERT CHASSEUR 71 A - 1000 BRUXELLES -
TÉL. 374 61 54/59 - FAX. 02 375 78 27.
COMITÉ «VICTORIA - ROOSEVELT» (F) - AV. VICTORIA 21 - 1000 BRUXELLES.
COMITÉ ‘DE LA RUE DE LA VANNE’ (F) - M. PASCAL STELLER - RUE DE LA VANNE 13 - 1000 BRUXELLES.
LES AMIS DU BOIS DE LA CAMBRE (F) - M. CHRISTIAN CAUCHIE AV. DU VIVIER D’OIE 15 - 1000 BRUXELLES -
FAX. 02 660 94 13.
PATRIMOINE ET ARTISTES BRUXELLOIS (F) - MME CLAUDINE CARBONEZ - BD DE LA CAMBRE 58 - 1000 BRUXEL-
LES - TÉL. 02 640 67 55.
QUARTIER LOUISE - ASBL (F) - M. JACQUES DESOIE - GALERIE DE LA PORTE LOUISE 255 - 1050 BRUXELLES -
TÉL. 02 513 22 36.
SAUVEGARDE DU QUARTIER LOUISE (F) - M. XAVIER DUQUENNE - PRÉSIDENT - AV. LOUISE 214 / 8 - 1050
BRUXELLES - TÉL. 02 647 92 47.
SITE DE LA CAMBRE, DES ETANGS D’IXELLES & DU JARDIN DU ROI - ASBL (F) - M. FRÉDÉRIC VELDEKENS -
PRÉSIDENT - RUE DE L’AURORE 18 - 1000 BRUXELLES.

DE COMITÉS OP DEZE LIJST ZIJN NIET NOODZAKELIJK AKTIEF IN DE HELE WIJK. DE INSCHRIJVING OP DEZE LIJST GEBEURDE OP
HUN AANVRAAG OF HANGT SAMEN MET HUN  ADRES DEWELKE ZICH  IN DEZE WIJK BEVINDT.
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Aanwezigen
• College : Schepenen Mevr. Mathias en Dhr. Decloux  en
Dhr. Andrès, kabinetssecretaris van Mevr. Mathias

• Administratie : Mevr. Demanet (Afvaardiging voor de
Ontwikkeling van de Stad), Mevr. Caroline Jadot
(Stedenbouw – Plan), Huis van de Participatie.

• Bewoners : 35 personen.

Voortuintjes : Toestand
Voortuintjes zijn deze gelegen tussen de straat en de
gevel van de gebouwen. Er  bestaan stedelijke en
gewestelijke reglementen die het bestaan en gebruik van
deze zones bepalen. Mevrouw Jadot van de dienst
Stedenbouw sectie Plan legt uit dat deze zones, volgens
het artikel 11 van een gewestelijke stedenbouwkundige
ordonnantie, noch kunnen omgevormd worden tot
parkeerplaatsen noch kunnen bedekt worden door een
verharde laag. Behalve dan voor ingangen of toegangen
tot garages. Een gemeentereglement, inventariëert  alle
zones in de wijk « Villa’s - Solbos » . Het bepaalt dat het
tuinkarakter moet behouden blijven.
In dat geval deze reglementen niet worden nageleefd kan
het departement Stedenbouw een P.V. opstellen. Een kopij
wordt dan naar de Procureur des Konings gestuurd. Door
overbelasting wordt de klacht echter zonder gevolg
geklasseerd, aan de Stad dan maar om dit strafbaar feit
op te lossen. De Stad eist dat er een overeenstemming
is met de wettelijke bepalingen. Ofwel moet een
vergunning  aangevraagd worden om de situatie te
regulariseren of het perceel met terug in zijn
oorspronkelijke staat hersteld worden. De eigenaars
opteren meestal voor het eerste. Behalve daar waar de
feiten zich hebben voorgedaan voordat het reglement in
voege was zal geen vergunning worden afgeleverd. De
vraag blijft echter hoe de oorspronkelijke staat te
recreëren ? Door de afwezigheid van samenwerking
tussen de verschillende overheden en de diensten van
de Procureur, kan de Stad slechts nieuwe P.V.’s opstellen
en de moedwilligheid van de eigenaars om zich niet aan
de verordeningen te onderwerpen ondergaan en onder
dreiging van een verzegeling de terugkeer naar de
originele staat van de percelen te eisen.
Toen de Stad haar terreinen verkocht in de wijk « Villa’s-
Solbos » heeft ze twee mogelijkheden opengelaten om
onwettige veranderingen van deze percelen tegen te gaan.
De  eerste is de hierboven vermelde reglementering en
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buurtbewonersvan gereserveerde
zones kunnen gebruik  maken. Hun
kaart zal echter onbruikbaar zijn in de
parkeermeters. Het doel van
parkeer-meterzones is precies om
de handel aan te wakkeren en
langparkeerders te ontmoedigen.

Toekomstig
openbaar  onderzoek
voor de heraanleg
van het Ter
Kamerenbos
Het Ter Kamerenbos heeft een grote
historische waarde. Met  de hulp van
de Federale Overheid zal het bos een
groot onderhoud ondergaan. Nieuwe
aanplantingen, riolering en verlichting
zijn reeds verwezenlijkt.  Het plan zal
aan een openbaar onderzoek
onderworpen worden. Schepen
Mathias vraagt de bewoners de rode
aanplakbiljetten nauwlettend in het
oog te houden en desgewenst op het
plan te reageren.

Prostitutieproblemen
Men merkt op dat er tippelaarsters
aan de slag zijn rond de
Kloosterdreef en de Koningstuin
(rondslingerende voorbehoeds-
middelen). Schepen Mathias onder-
streept dat de Stad reeds gereageerd
heeft door paaltjes en verlichting te
plaatsen in de Kloosterdreef.
Prostitutie is echter een complex
probleem. De heer Decloux merkt op
dat er reeds verschillende Politie-
interventies hebben plaatsgevonden.
De Stad neemt dus wel degelijk
maatregelen. Dit fenomeen
verplaatst zich echter maar is daarom
niet opgelost. Deze problemen
worden aan de Burgemeester
gesignaleerd..
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de tweede  is dat zij de eigenaars van de wijk (tot aan het
Ter Kamerenbos) wettelijk bindt voor het gebruik van deze
terreinen. Zo kan elke buur de vrederechter inschakelen in
geval van overtreding. Elke buur die dus onwettige
aanpassingen opmerkt kan door deze twee
mogelijkheden, ze niet alleen aan de Stad aangeven maar
ook een rechtsvordering inspannen bij de vrederechter
voor het niet naleven van de erfdienstbaarheid ten voordele
van zijn onroerend goed.
De Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Stad (AOS)
stelt voor een informatiepamflet te drukken ten behoeve
van de bewoners. De bovengenoemde problemen doen
zich ook voor in Laken.

ULB : studentenhuisvesting,
kinderkribbe en parking
De universiteit heeft een aanvraag ingediend voor de
afbraak van een oud stapelhuis in de Depagelaan 15-31
en de bouw van een studentenhome, een kinderkribbe,
een ondergrondse parking evenals de heraanleg van de
« openlucht » parking. Tijdens het debat verklaart mevrouw
Jadot dat het openbaar onderzoek tot eind juni liep. Op 6
juli zal de adviescommissie die zich over dit dossier buigt
bijeenkomen. De aanwezige bewoners worden
uitgenodigd om aldaar hun opinies deelachtig te maken.

Depagelaan : heraanleg in
september
Schepen Mathias kondigt aan dat de heraanleg van de
voetpaden in de Depagelaan in september zullen
aanvangen. Haar kabinet gaat na of andere
overheidsbedrijven van deze werken gebruik zouden
kunnen maken. Zodat de straat maar één keer wordt
opengebroken. De werken zullen rekening houden met
de onstabiele ondergrond, beschadigde voetpaden en
men zal het aanbrengen van (nieuwe) wegmarkering
bestuderen.
De riolering is, na een opmerking van het wijkcomité,
geïnspecteerd geweest en blijkt in zeer goede staat. Men
heeft er echter wel een waterlek gevonden. De Stad heeft
de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij (BIW)
daarover ingelicht.

Technologische expansie = meer
werven :
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eigenaars helemaal niet onder druk zet . De beste
werkwijze is echter een samenwerking met de
eigenaars. De Stad houdt een kadaster bij om
deze leegstanddossiers op de voet te volgen.

Verkeersopstopping  door
ouders die hun kinderen
naar school brengen
 Org.particip@brucity.be
« ‘s Morgens, ‘s middags en ‘s avonds worden
de inwoners van de Dageraadstraat belemmert
bij het in-en uitrijden van hun woningen door
wagens van de ouders. Ook de hulpdiensten
ondervinden hiervan hinder. Heeft de Politie al een
verkeersplan opgesteld ? »  Schepen Decloux
herkent dat de ouders een overbezorgd  gedrag
vertonen. « Om daarop in te werken organiseren
we gerichte acties met oudercomités in bepaalde
wijken. » Andere bewoners zeggen dat het
verkeer vlot verloopt (Boondaalsestwg) daar waar
Politie en onderwijzers aanwezig zijn. Wat niet het
geval is in de Dageraadstraat. « De ouders nemen
geen genoegen meer om er enkel maar te
parkeren om hun kinderen af te zetten.» « Waarom
geen systeem uitkienen waarbij de ouders niet
moeten stationneren om hun kinderen af te
zetten »  luidt een voorstel.
Mevrouw Mathias noteert het voorstel voor een
speciaal aangelegde zone, « kiss and drive »
genaamd. « Zo’n zone heeft geen wettelijk bes-
taan en mag in geen geval  de bewust-making
van de ouders  doen vergeten». Schepen Ma-
thias zal deze aanvraag aan Mevrouw Hariche,
Schepen van onderwijs doorgeven.

Een nieuw
bewonerskaartensysteem
De Stad Brussel heeft de bewonerskaartenzones
hertekend.  Het nieuw systeem wordt opgestart
in 2005. Parkeerautomaten worden in fine
geïnstaleerd in alle handelsstraten. Een kaart
wordt toegekend aan alle bewoners van de Stad
die een aanvraag indienen ter vrijstelling van de
parkeermeters. Er wordt ook een parrallel
systeem ontwikkeld : in woonstraten die palen
aan straten met parkeerautomaten zullen de
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onderhoudsmoeilijkheden  i.v.m.
voetpaden

Indien een overheidsbedrijf de voetpaden stuk maakt is
het aan hen om de schade te vergoeden. Mevrouw
Mathias merkt onmiddelijk op dat werven, voor dewelke
de Stad vergunningen (duizenden aanvragen) afleverd,
zich uit-strekken over vele kilometers. Al deze werven
opvolgen is moeilijk.  De Stad kan wel, in geval van
problemen, door het waarborgsysteem bedrijven onder
druk zetten. « Toen ik mijn schepenambt opnam heb ik
verschillende vergunningen geweigerd, omdat de
bedrijven geen waarborg konden voorleggen. Nu doen
ze dit wel. »  De Stad wil ook een nieuw reglement
opstellen. Zij zou dan het beheer van alle voetpaden
overnemen. Dit wil zeggen dat er maar één aanbesteding
en één aannemer zouden zijn. De Stad zou zo meer
drukkingsmogelijkheden hebben qua kwaliteit en
interventiesnelheid. Dit project moet nog de goedkeuring
van het College en de Gemeenteraad krijgen. De
goedkeuring komt eraan, maar er blijven nog enkele
etappes ter vervollediging. De eigenaars moeten echter
allom waakzaam blijven en ons elk probleem melden

De aanwezigen onderstrepen dat de Politie niet altijd
weet welk bedrijf er het laatste heeft gewerkt. Nochtans
bestaat er een Gewestelijke richtlijn die werven zou
moeten coördineren. De schepen bevestigt het bestaan
van illegale sleuven (zonder vergunning) daarenboven
lijken sommige plannen (op papier) helemaal niet op
wat er wordt uitgevoerd. De reden voor de huidige
moeilijkheden is de recente technologische explosie.
De Stad heeft oplossingen gezocht in andere Europese
steden maar ook daar zit men met de handen in het haar
i.v.m. het beheer van kabels en buizen. « Wij hebben
zelfs een probleem met lege en gereserveerde buizen in
onze ondergrond. Brussel is een oude stad waar
rioleringen en nutsvoorzieningen er lagen lang vóór deze
expansie. Dit netwerk is niet gemaakt om aan de
moderne eisen te voldoen » benadrukt mevrouw Mathias.

Nieuwe financiële middelen voor
voetpaden, nieuw reglement : wil
tot beheer en vernieuwing van
de voetpaden overal in de Stad
Verschillende personen hebben de indruk dat de wijk
links wordt gelaten ten voordele van het Centrum.  Een «
tijdelijke » werf gedurende 5 maanden, afgedankte
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De Stad heeft, ter antwoord op de klachten over de
aanwezigheid en/of verspreiding van « tags », een
administratieve cel opgericht  die de bewoners kunnen
contacteren. Daarbij analyseert een politiedienst de
« tags ». Mensen moeten ze zeker laten verwijderen want
tags trekken tags aan. (Wegeniswerken - Onderhoud –
Netheid - Fax. 02 279 56 99 ; Tel. 02 279 56 78 –
Ruimingskaai 1, 1000 Brussel – maandag tot vrijdag van
8u30 tot 16u)
De aanwezigen vragen meer aandacht voor de netheid
zoals aan de Kloosterdreef en hebben de indruk dat men
minder aandacht schenkt aan hun wijk dan bijvoorbeeld
de wijk rond de Grote Markt. Schepen Decloux weerlegt dit
omdat de netheid van Grote Markt ook soms kantje boortje
is. De Stad investeert echter veel energie in de netheid.

Behalve enkele uitzonderingen
zijn geblokkeerde dossiers i.v.m.
leegstand een zeldzaamheid in
de wijk

Een bewoner herinnert ons eraan dat de Louizalaan een
historische laan is, wat de overheid volgens hem wel eens
vergeet. Hij stelt een onachtzaamheid vast i.v.m. het
historisch erfgoed van de wijk zoals het Tagawa Hotel. Dit
heeft te maken met het ontbreken van een politieke visie.
De internationale bedrijven en de handel verdwijnen door
de afwezigheid van een onthaalpolitiek voor investeerders,
die welvaart en rijkdom creëren. Marie Demanet antwoordt
dat de Stad deze onderwerpen aandachtig is, maar dat
juridische problemen de oplossing van het Tagawa Hotel
in de weg staan.

Er is echter nog een ander dossier waar de Stad veel werk
heeft ingestoken, namelijk het Hotel Dumont. Een
oplossing staat voor de deur. Er werden vijf vergunningen
aangevraagd, waarvan slechts één werd weerhouden.
De hoofdreden van het probleem was de
vastgoedspeculatie die elke vooruitgang afremde.
« Heden zien de eigenaars in dat er niets meer te rapen
valt én dat de Stad haar standpunt niet zal wijzigen.»
Gevallen van het blokkeren leegstand-dossiers vormen
echter een minderheid van de stedenbouwkundige
dossiers.
Mevrouw Demanet herhaalt dat de gemeenten niet kunnen
doen wat ze willen, « de Belgische wet op het privé-
eigendom laat dit niet toe. »  Als antwoord op enkele
opmerkingen zegt ze dat de belasting op leegstand de
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verkeerslichten, onduidelijkheid over de
verantwoordelijkheid, indruk dat de werken een zootje zijn
en afwezigheid aan informatie. Zij zijn eveneens
verwonderd over de perfecte staat van de voetpaden in
Elsene en Sint-Gillis.
Marie-Paule Mathias herhaalt dat tot op heden de
eigenaars verantwoordelijk zijn voor de staat der
voetpaden en dat zij samen met de administratie een
nieuw plan bestudeert om het beheer naar de Stad over te
hevelen. Dit plan heeft het globaal beheer van de
voetpaden tot doel. Zo’n reglement moet onaanvechtbaar
zijn. « U moet weten dat we in dit project het idee
ontwikkelen om ook de huurders, die ook het voetpad
gebruiken, en dus niet enkel de eigenaars verantwoordelijk
te maken ! De ingewikkeldheid komt doordat er een
akkoord in het College moet gevonden worden over het
budget. Maar we hebben oplossingen en de goedkeuring
valt spoedig  ». Het reglement zal ook perk en paal stellen
aan discriminaties zoals voetpaden die volledig worden
heraangelegd door de stedelijke overheid omdat ze in de
perimeter van een wijkherwaarderingscontract vallen.
Terwijl elders bewoners verplicht (kunnen) worden tot de
heraanleg van het voetpad. Een maatregel die de schepen,
tot op heden, weigert te nemen. Tenslotte benadrukt
mevrouw Mathias dat de Stadsbudgetten geruime tijd
waren geblokkeerd, zodat ze geen maatregelen kon treffen.
De heer Andrès herinnert eraan dat de aangehaalde
gemeenten soms voordeel hebben gehaald uit het
politieke samengaan met het Gewest.
Wat de verkeerspalen betreft neemt de schepen de
houding van Sibelga op de korrel. Het beheer van de palen
werd aan hen overgedragen. Maar omdat Sigelga weet
dat dit soort openbare aanbestedingen aan
intercommunales zal worden stopgezet heeft het besloten
dit beheer te laten vallen. Heden zal de Stad zich én over
de verkeerspalen én over de zware schuldenlast moeten
ontfermen.
Andere aspecten moeten onderlijnd worden, zoals de
ingewikkelde planificatie van de 350 km stadswegen waar
niet alles op hetzelfde ogenblik kan worden uitgevoerd
zegt Patrick Andrès.  De Stad kan 5 milioen per jaar uitgeven
aan het onderhoud van voetpaden maar moet ook de
sitiuatie van 20 jaar niet-investeren beheren. Het budget
blijft klein vergeleken met steden in Frankrijk en Duitsland.
Nochtans werd het  sinds de komst van schepen Mathias
verdrievoudigd. De Stad heeft eerst het gebied binnen de
kleine ring aangepakt omdat dit het centrum van de Stad
én het Gewest is. Nu zijn we aan de tweede ring, waarvan
Laken deel uitmaakt, toe. De keuze is een globale aanpak
wijk per wijk waar geen versnippering meer gebeurt aldus
de heer Andrès.
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Een inwoner vraagt een herziening van de aanleg van
het kruispunt van de Uruguay- en Woudlaan, bron van
op-stoppingen en ongevallen. Marie-Paule Mathias
antwoordt dat de heraanleg van de Uruguaylaan ook de
heraanleg inhoud van het kruispunt tussen de twee lanen
maar men kan er wegmarkeringen aanbrengen. Het idee
van een tram in eigen bedding werd door de MIVB
verworpen.
Het publiek merkt op het verkeer aan het kruispunt van
de  Demot- en Terkamerenlaan,zonder toelating, links
afslaat. « Kunnen de politiemensen die er ‘s avonds het
verkeer regelen, niet de wet laten toepassen ? Alsook
het goede voorbeeld geven ? » De heer Heremans zal
deze informatie doorgeven aan zijn overste.

De netheid van de Louizawijk
hangt af van het Gewest, de
Stad zal de klachten doorzenden
De wijkcomités snijden de netheid van de Louizalaan
aan. De heer Decloux herhaalt dat deze problemen op
gewestwegen plaatsvinden. De Stad zal de klachten
doorgeven aan het Gewest. Mevrouw Mathias legt de
stand van zaken uit : aangezien de Louizalaan en
aanpalende straten tot aan het Ter Kamerenbos een
moeilijk parcours vormen voor stadsdiensten werd dit
stuk overgedragen aan het gewestelijk agentschap Net-
Brussel.
Waarom wordt het vuilnis van de kantoren op zondag
opgehaald, vraagt een bewoner ?  Het blijft daar dan
bijna het gehele week-end  staan. De heer Decloux
noteert dit en zal ook dit doorspelen aan het Gewest.
« Aan de Uruguaylaan gooit men alles maar dan ook
alles weg.  Een bosje wordt daar gebruikt als sluikstort
! » « Nabij de stortplaats voor groot huisvuil van Elsene
is er een terrein dat eigendom is van Brussel en Elsene.
De bomen vallen er op de grond. De buurtbewoners
hebben er drie containers mee kunnen vullen ! Wij
vragen de Stad ons bij te staan zodat we tenminste de
gezonde bomen kunnen snoeien, zonder daarna een
boete aan ons been te krijgen.» De schepen van
openbare werken, mevrouw Mathias, antwoordt dat
indien het terrein eigendom van de Stad is, zij dit bij de
bevoegde schepen aanhorig zal maken. « Indien het
echter een privéterrein is, zullen we zien wat men onder
mijn bevoegheid zal kunnen veranderen.» Op Elsene
zijn er tuintjes zonder water, sanitair, vuilnisbakken én
gelegen op een helling. De mensen die er komen
tuinieren of anderen laten er alle soorten vuil achter.
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« Indien er een planning bestaat, waarom deze niet
openbaar maken ? », merkt een bewoner op, « U moet
informeren, de termijnen laten naleven en zo het
vertrouwen teruggeven aan de burgers » beaamt een
andere bewoner.
Mevrouw Mathias legt uit dat een plan werd goedgekeurd
in het begin van de legislatuur en het halfweg de zittingstijd
werd aangepast. Door de onberekenbaarheid van
sommige werven kan niet alles worden uitgevoerd.
Heden antwoorden bedrijven op openbare
aanbestedingen door de laagste prijs trachten aan te
bieden. De Stad ziet ook andere perspectieven zoals meer
banen die gecreërd worden omdat verschillende
bedrijven worden aangesproken.
« Wanneer U zegt moeilijkheden te hebben om een
toereikend budget op te stellen, wat doet U dan met de
stedenbouwkundige lasten ? » Patrick Andrès antwoordt
dat het mechanisme van de stedenbouwkundige lasten
en de manier om ze in het budget in te schrijven toen nog
niet voorzien was. Dit heeft het gebruik ervan afgeremd.
Daarna werden deze lasten wel geïnd in de bepaalde
wijken zoals de Noordwijk.

2000 paaltjes per jaar,
investeringen in het Centrum
door het Gewest
« De voetpaden rond de abdij werden heraangelegd en
sito presto gebruikt als parkeerplaats voor voertuigen.
Kan men er geen paaltjes plaatsen ? »  De Stad plaatst
al 2000 paaltjes per jaar zegt mevrouw Mathias, akte
nemend dat een deel van het voetpad van de Uruguaylaan
nooit werd uitgevoerd. « De heraanleg rond de Sint-
Gorikshallen, dat door sommige aanwezigen wordt gezien
als een voorkeursbehandeling van de Vijfhoek heeft zijn
oorzaak in de tussenkomst van het Gewest in de
financiering van het Wijkcontract. »  Tenslotte is er de
hoop dat de Stad een betere gesprekspartner kan vinden
in de nieuwe Gewestregering om o.a. de problemen rond
de gewestwegen, zoals de Louizalaan, aan te kaarten.

Tijdsspanne v/d verkeerslichten
voor  voetgangers
Commissaris Heremans, verantwoordelijke van de
verkeerstechnische dienst van de zone Brussel-Elsene,
meldt dat een nieuwe wettelijke oversteeksnelheid voor
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voetgangers werd aangenomen die trager is dan
voorheen. Alle bevoegde diensten werken aan het
bijstellen van de lichten. Dit vergt echter een groot aantal
testen en aanpassingen. « Er is echter slecht nieuws
betreffende de verkeerspalen en de wegmarkeringen want
er is tijdens tenminste één trimester geen budget meer
beschikbaar. »
De zaal uit haar verwondering over de wachttijd aan de
lichten van de Duray-, Kongo- et Rooseveltlaan, Deze blijkt
korter dan de « huidige » normen. Daarenboven komen
er de heraanlegproblemen zoals aan de Legrandlaan,
waar de verkeerslichten werden weggenomen, wat de
oversteek gevaarlijk of zelfs onmogelijk maakt. Men
onderstreept ook de quasi-verdwijning van de
oversteekplaats aan de Louizalaan tussen de
Lesbroussart- en Kasteleinstraat. « De Stad zou een
kadaster moeten opstellen van de wegmarkeringen om
regelmatig hun staat te kunnen nagaan»  verdedigt een
bewoonster.
De Commissaris onderstreeptt dat dit gewestwegen zijn.
Hij heeft deze problemen reeds gesignaleerd bij het
Gewest, maar zonder resultaat ! Hij raadt aan contact op
te nemen met de (Gewest)verantwoordelijke : de heer
Vanpetteghem, dienst B3, speciale technieken,
Vooruitgangstraat 80 bus 1 te 1035 Schaarbeek ; tel. 02
204 21 11 (secretariaat van de gewestelijke administratie).
« Het College heeft besloten de zwakke weggebruiker te
begunstigen » zegt de heer Decloux « maar het Gewest
nam het tegengesteld besluit namelijk het bevorderen van
het autoverkeer met alle problemen vandien.»

Ontwijken verkeersaders door
transitverkeer, heraanleg
Uruguaylaan
Vele bestuurders nemen de zijstraten om de lanen te
ontwijken. Dit is het geva l in de Uruguaylaan. Het uitblijven
van een respons van de overheden blijkt te maken te
hebben met een nooit gepubliceerd politierapport.
«Wij moeten helaas constateren dat deze gewoonte te
maken heeft met de vroegere aanwezigheid van een
school »  aldus de heer Heremans. « Wat het rapport over
de  snelheidscontroles betreft, dit staat ter beschikking
van iedereen die het mij vraagt. » Mevrouw Mathias
verklaart dat de heraanleg van de Uruguaylaan is
geprogrammeerd. Na de Perulaan voorziet men ook daar
« Berlijnse kussens » (verhoging in het midden van de
rijweg), gemakkelijker en goedkoper te plaatsen dan
snelheidsdrempels.


