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Aanwezigen
College: Freddy Thielemans, Philippe Decloux, Faouzia
Hariche, Chantal Noël, Carine Vyghen, Bertin Mampaka,
Marie-Paule Mathias

Verslag: Huis van de Participatie

Genodigden: 90 bewoners.

De Romeinsesteenweg
Na de Wijkadviescommissie van 2004 werd door het
College gevraagd de Romeinsesteenweg als Gewestweg
te beschouwen aangezien deze aan het Vlaamse Gewest
grenst en enkele Vlaamse gemeenten doorkruist. Een brief
betreffende dit onderwerp werd naar het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest verzonden. Minister Smet zegt deze
vraag aandachtig te zullen bestuderen.

Ondertussen zijn de relaties met de aanpalende
gemeenten (Wemmel en Strombeek-Bever) duidelijk
verbeterd. Zo werden, op de kosten en tot voordeel van de
Stad, verkeerslichten geplaatst op Vlaamse bodem. Achter
de tentoonstellingspaleizen werd, daar waar mogelijk, de
wegenis verbreed om de problemen van dubbel parkeren
op te lossen. De exposanten werden gecontacteerd om
hun toegang tot de paleizen aan te passen. Volgens de
richtlijnen moet Parking C gebruikt worden maar bij
sommige evenementen is deze volzet.

Het idee voor de aanleg van een rondpunt ter hoogte van
de voetgangersloopbrug is ter discussie en er bestaat
eensgezindheid over de vervanging van de bestaande
verlichting door een model dat een groter veiligheidsgevoel
zal scheppen. Ten slotte wordt ter gelegenheid van de
verlenging in lusvorm van tramlijn 52 tot aan het Koning
Boudewijnstadion, de brug over de autosnelweg naar
Antwerpen heraangelegd.

De Verregatwijk
Op de Magnolialaan zoemen dagelijks 800 bussen en
wagens voorbij die de Ring willen ontwijken. De
buurtbewoners vragen een heraanleg, nabij de
Pioenenstraat, om de verkeerssnelheid tegen te gaan en
wegmarkeringen om de rijweg te versmallen met als doel
een coherentere verkeerssituatie te bewerkstelligen aan
het rondpunt met de Romeinsesteenweg. Ook de vraag
naar een rondpunt aan het Lotusplein werd herhaald.
Tijdens evenementen in het stadion overspoelen
kraampjes er het voetpad, zelfs wanneer de rijweg niet
afgesloten is. Dit is waarschijnlijk een overblijfsel van
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vroegere maatregelen. De kraampjes zouden zich op de
rijweg moeten bevinden met de opening naar het voetpad
gericht.

De wijk ondervindt opnieuw de druk van wildparkeerders
van buiten de wijk en dit vooral tijdens de grote salons. De
bewoners vragen daarom meer en regelmatigere controles
en het plaatsen van hekkens aan de ingang van hun wijk.
De Politie zal het bevel krijgen om keihard op te treden.

De huisvuilverdichters van Paleis 8 werden verplaatst, maar
er blijft nachtlawaai bestaan wanneer ze getransporteerd
worden.

Het Verregatpark is ’s nachts niet gesloten. De Stad heeft er
geïnvesteerd en vreest voor vandalisme. Daarom worden
binnenkort twintig nieuwe parkwachters aangeworven. Dit
dossier hangt af van de goede wil van het Gewest.
Onmiddellijk na de indiensttredingen zal het park ‘s nachts
gesloten worden.

De Forumwijk
Het wijkcomité vraagt om een betere verlichting van de laan
en van de voetpaden, die tot de laan leiden en de vervanging
van defecte lichten. Aangezien de verlichting, die al meer
dan 17 jaar oud is, waarschijnlijk is afbetaald, zal de Stad
aan SIBELGA vragen dit probleem te bestuderen.

Het aantal vrachtwagens zou in constante verminderen en
een aangepaste bewegwijzering werd her en der
aangebracht. In principe moeten de vrachtwagens van de
ondernemingen parkeren op de ondernemingsparkings.
Niettemin wordt er regelmatig geparkeerd aan de
Romeinsesteenweg. Deze vrachtwagens zouden, buiten
de salonperiodes, onder zachte dwang naar de Parking C
kunnen worden geleid.

De draaiende motoren bij stilstand zijn een echte plaag.
Een gerichte actie werd ondernomen aan de Forumlaan en
er werden PV’s opgesteld. De Politie heeft richtlijnen
gekregen om, in deze gevallen, systematisch op te treden.

Handel
Bij iedere ontdekking van illegale handel wordt door de
dienst « Handel » en door de Politie een administratief
onderzoek geopend. De opvolging in de verandering van
uitbatingen kan enkel dankzij de medewerking van de
omwonenden gebeuren, die als eersten de veranderingen
waarnemen. Hetzelfde geldt ook voor de niet-naleving van
de openings- en sluitingsuren.

De toekomstige omvorming van het Town Center Manage-
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ment zal het mogelijk maken om de handelspolitiek te
spreiden over het gehele grondgebied van Laken, vooral
naar de De Wandstraat. De contacten met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zijn positief.

Villa’s en appartementen worden gebruikt als
opslagplaatsen en verkooppunten. Deze illegale activiteiten
veroorzaken daarenboven oneerlijke concurrentie met de
Trade Mart. Op dit ogenblik hebben de inspecteurs, op het
grondgebied van de Stad, geen overtredingen kunnen
vaststellen. De bevolking wordt gevraagd alle informatie
aan hen door te geven.

Groenafval
De vraag voor een speciale ophaling in Laken wordt door
het Gewest (met belangstelling) bestudeerd. De exacte
datum voor de aanvang van deze ophalingen is nog niet
gekend.

Veiligheid
Het beheer van Politieactiviteiten in de wijken buiten het
Centrum is niet altijd gemakkelijk. Dit geldt voor Brussel,
maar evenzeer voor Wemmel. De Politiezone heeft 400
nieuwe politiemensen aangeworven om te verhelpen aan
de nieuwe beperkingen in verband met overuren. Deze
mensen schatten soms slecht de grenzen in van de Stad
Brussel en van de aanpalende gemeenten. Daarenboven
hadden velen reeds hun keuze laten vallen op andere
politiezones. Deze onhoudbare situatie werd echter
omgekeerd en de situatie is aan de beterhand.

Onlangs waren bendes actief rond de stadsgrenzen
waardoor controles werden opgevoerd. Het staat vast dat
een inbraak of een poging tot diefstal traumatische
ervaringen nalaat bij vele slachtoffers. De statistieken tonen
echter een daling van het aantal inbraken. Men signaleert
autodiefstallen rond de Romeinse- en Gallische Oprit. De
Politie zal dit onderzoeken.

Vele delen van de Stad worden door bewakingscamera’s,
die niet altijd even zichtbaar zijn, in het oog gehouden. Vanaf
de commandopost aan de Heizel kan men per video
gebeurtenissen op verschillende punten in de Stad volgen.

Mobiliteit
Het budget werd goedgekeurd en een globaal
mobiliteitsplan zal worden ontvouwd in 2005. Dit plan zal
geheel Laken omvatten. De verschillende
bekommernissen, die werden geuit tijdens de openbare
vergaderingen, zullen worden geanalyseerd. De Stad wenst
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dat de MIVB, aan de grenzen van het Gewest, meer
lusvormige trajecten aanbiedt i.p.v. systematisch
vervoerlijnen “Centrum-buitenwijken-Centrum” aan te
bieden.

Op de Houba de Strooperlaan heeft de synchronisatie met
de verkeerslichten aan de Stiénonlaan  de verkeerssnelheid
en het aantal ongevallen drastisch verminderd. Globaal
genomen is de Stad voorstander van de soort
heraanlegwerken zoals aan de Jacqmainlaan (twee brede
rijwegen en een fietspad). In de toekomst voorziet men deze
aanleg ook voor de Houba de Strooperlaan en de
Romeinsesteenweg. Gezien de kosten, kunnen deze
werken niet op korte tijd gepland worden. Het idee om snel
wegmarkeringen aan te passen en rondpunten aan te
leggen  wordt bestudeerd. Deze inrichtingen beïnvloeden
de verkeerssnelheid in goede zin. De Stad schaft alvast
extra vaste radars aan. Deze kunnen op de
Romeinsesteenweg of de Rode Kruislaan geplaatst
worden.

Wat het parkeren betreft, wordt in meer en meer wijken het
betaalparkeren ingevoerd. Dit stelt de Stad in staat
bewonerskaarten toe te kennen aan de inwoners, die onder
de voorwaarden vallen. Dit is de enige positieve oplossing
voor de bewoners. Het plan bestaat om meer parkeerzones
in te stellen en niet meer straat per straat te werken. Dit
laatste brengt problemen mee zoals in de De
Laubespinstraat waar de bewoners problemen hebben met
sluikparkeerders, die het betaalparkeren op de Houba de
Strooperlaan willen ontlopen.

Een echte oplossing voor de verkeersellende bestaat niet.
Er zijn vandaag 6 miljoen voertuigen tegen slechts 2 twintig
jaar geleden. Jaarlijks worden er aan de Brusselaars 20
000 rijbewijzen afgeleverd. Deze druk wordt onhoudbaar
en het parkeer-en vervoersprobleem worden onoplosbaar.
De Stadspolitiek bestaat erin voertuigen naar openbare
betaalparkings te gidsen omdat het openbare wegennet
oververzadigd geraakt. Omdat sommige bedrijven er
gebruik van maken om hun parkeertarieven te verhogen,
ligt een nieuw reglement ter studie dat ongehoorde
prijsstijgingen zal bestrijden.

Varia
Kinepolis en omgeving
Er worden regelmatig overdreven snelheden gemeten op
de Keizerin Charlotte- en Eeuwfeestlaan. De werken aan
het Atomium worden gevolgd door de heraanleg van de
omgeving. Structurele verbeteringen zullen pas na de
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heraanlegwerken zichtbaar worden.

De Gezinsadviescommissie
De vergaderingen hebben om beurt plaats in het Stadhuis
of in één van de stadswijken. Voor Laken valt dit op 14 april
2005 (thema: « De problemen betreffende de psychische
en fysieke gezondheid »). De middagen van het ouderschap
hebben maandelijks plaats in het Stadhuis (14 april 2005,
thema: «Grootouders en tieners »).

Halte “Dikke Linde”
Deze halte ligt op terreinen die eigendom zijn van
verschillende openbare besturen. Na discussie tussen de
Stad en de MIVB werd afgesproken dat de Stad haar
terreinen zal overdragen aan de MIVB, zodat deze de hele
site zal kunnen beheren. Over het algemeen zijn de
contacten tussen het Wijkcomité en de MIVB hartelijk en
het dossier gaat er goed op vooruit. Een eerste
schoonmaak en snoei hebben al plaatsgevonden.

Tweewielers en voetpaden
Fietsers die ouder zijn dan 9 moeten wettelijk op de
openbare weg rijden. Op sommige hoofdwegen zoals de
Houba de Strooperlaan, is de autodruk zo groot dat fietsers
op het voetpad verkiezen te rijden wetende dat dit een
verkeersovertreding is.

Duivenplaag
Deze vogels op openbare plaatsen voeden is verboden.
Dit brengt problemen van hygiëne, openbare- en
dierengezondheid met zich mee. Dit is een duidelijk
voorbeeld van een totaal tekort aan burgerzin.

Hondentoiletten
De Stad wenst haar politiek te heroriënteren naar een
bewustmaking van de baasjes, die verantwoordelijk zijn
voor het gedrag van hun dieren. Zij moeten oprapen wat
hun dieren achterlaten. De meeste steden in Europa
hebben een gelijkaardige aanpak, daar het gebruik van
hondentoiletten vele beperkingen kent. Nieuwe informatie-
en controlecampagnes worden noodzakelijk.

De Stiénonwijk
Paaltjes werden gezet en verbrede voetpaden werden
aangelegd. Desondanks verslechterde de staat van de
voetpaden die over enkele honderden meters erbarmelijk
is. De meeste straten (Stiénon, Laennec, Kufferath, Depaire,
enz...) van de wijk liggen er in deze toestand bij.
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De E. Wautersstraat
Er werd gesproken over een heraanleg van voetpaden en
de verandering van de verkeersrichting, maar het wijkcomité
heeft daar over geen informatie meer gekregen. De
heraanleg komt eraan en de schriftelijke details worden
naar het comité gezonden.

De Heizelstraat
Het BIWM-gebouw wordt afgebroken en in de plaats komt
een lagere school. De Stad had ook graag het atheneum
uitgebreid maar moest inbinden door de te hoge prijs van
de terreinen. Voor deze terreinen werd een
stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor de bouw
van appartementen.

De Europese school
Het is nu zeker dat de school zich aan de Sint-Annadreef zal
vestigen. Het is waarschijnlijk dat de Stad, op de site van de
Schippersschool, een nieuw gebouw zal moeten laten
optrekken en een nieuwe parking aanleggen. Deze
inplanting zal positieve gevolgen hebben voor de lokale
handel en het plaatselijk economische leven, maar men
rekent met verhogingen van de huurprijzen en een intenser
autoverkeer.

De Araucarialaan
Het transitverkeer van vrachtwagens, komende van de Van
Praetlaan, blijft bestaan. Er werd een telling uitgevoerd, maar
deze is niet betrouwbaar omdat de kabels werden losgerukt.
De verkeersdruk zal het wegdek, dat onlangs werd
heraangelegd, snel beschadigen. De problemen met
transitverkeer uit alle windrichtingen zijn te wijten aan de
verzadiging van de Ring, die de toegang tot de Stad
belemmert. Daarom zoeken automobilisten alternatieve
verkeersroutes.

Het Sobiesky - St Lambertkruispunt
De plaatsing van een oranje knipperlicht heeft een tastbaar
impact op de vlotheid en de verkeerssnelheid. Voertuigen
vertragen en er gebeuren minder ongevallen.

Ophaling van het huisvuil
Veel bewoners zetten hun huisvuil buiten op ongepaste uren.
Dat blijft dan gedurende enkele dagen staan met alle
gevolgen van dien. De Stad Brussel zal het Brussels Gewest
vragen zich over dit probleem te ontfermen en de bewoners,
vooral in de Sint-Lambertuswijk en aan de Gallische Oprit,
beter te informeren.
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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.

Bijlage
Lijst van de wijkcomités van Laken ingeschreven bij het Huis van de Participatie. Kent
U een comité die niet op deze lijst voorkomt ? Laat het ons dan weten. Dank U.
A.S.B.L. GARE DE LAEKEN  -  LAKEN STATION V.Z.W. (NF) - M. JACQUES HANON - PRÉSIDENT - RUE DE LA ROYAUTÉ
34 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 0479/397 715.
ASS. DES LOCATAIRES DE LA CITÉ MODÈLE (F) - MME FRANÇOISE VAN WASSENHOVE - PL. DE LA CITÉ MODÈLE 7406B -
1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 479 33 59.
AURA POPULIS (F) - M. HASSAN SAÏSSI - PRÉSIDENT - RUE FRANSMAN 84 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 475 12 26.
COMITÉ «BOCKSTAEL II» (F) - M. BETTY MERTENS DE MEYER - RUE DE TER PLAST 44 / 7 - 1020 BRUXELLES - TÉL.:
02 479 39 17.
COMITÉ «BOCKSTAEL - SOBIESKY» (F) - M. JEAN - PAUL FONTAINE - BD EMILE BOCKSTAEL 361 / 3 - 1020 BRUXELLES -
TÉL.: 02 479 64 48.
COMITÉ «DE WAND -  DIKKE LINDE/GROS TILLEUL» (NF) - M. JOSÉ BAYS - PRÉSIDENT - RUE DE WAND 10 - 1020
BRUXELLES - TÉL.: 02 262 28 86.
COMITÉ «DELVA» (F) - MME PAULE HARDY - RUE EMILE DELVA 53 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 426 65 26.
COMITÉ «FORUM» (F) - M. TONY VERLOINGNE - SECRÉTAIRE - AV. DU FORUM 48 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 268 24
24 - FAX.: 02 268 24 24.
COMITÉ «FORUM»  -  PARC TOUR (F) - M. LOUIS DELCOUR - AV. DU FORUM 9 / 26 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 262
06 23 - FAX.: 02 262 06 23.
COMITÉ «HEYSEL» (F) - M. D. DE COCK - AV. JEAN-BAPTISTE DEPAIRE 64 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 478 32 97.
COMITÉ «LE TRIANGLE DU HEYSEL» (F) - M. JACQUES BIERE - BD DE SMEDT DE NAEYER 641 - 1020 BRUXELLES.
COMITÉ «LOMBARTZYDE  -  QUARTIER DE LA PISCINE» (F) - M. MARC BUXANT - RUE DE LOMBARTZYDE 208 - 1120 BRUXELLES.
COMITÉ «MARIE/R/ST» & ‘T GR. VELO. (N) - DHR PATRICK VAN KERSBLIK - TIVOLISTRAAT 25 - 1020 BRUSSEL - TÉL.:
02 420 38 96 - FAX.: 02 629 36 20.
COMITÉ «MARIE - CHRISTINE/REINE/STÉPHANIE» (F) - M. DIDIER WAUTERS - PRÉSIDENT - RUE MARIE - CHRISTINE
131 - 1020 BRUXELLES.
COMITÉ «PLACE WILLEMS» (F) - RUE DE MOORSLEDE 74 - 1020 BRUXELLES.
COMITÉ «SQUARE PALFYN» (F) - M. PIERRE LEJEUNE - DÉLÉGUÉ - AV. JEAN PALFYN 24 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 479 34 83.
COMITÉ «THYS - VAN HAM» (F) - MME JOSIANE DEVLAEMINCK - PRÉSIDENTE - RUE THYS - VANHAM 21 - 1020
BRUXELLES - TÉL.: 02 425 22 30.
COMITÉ «VERREGAT» (NF) - M. ANDRÉ VERLOES - RUE DES GENÉVRIERS 58 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 479 35
78 - FAX.: 02/367 49 48.
COMITÉ D’ACTION «CROIX DU FEU» (F) - M. JACQUES DE WYNTER - PRÉSIDENT - AV. JEAN DE BOLOGNE 2 / 2 - 1020
BRUXELLES - TÉL.: 02 268 12 24.
GEMEENSCHAPSCENTRUM «HEEMBEEK - MUTSAARD» (N) - M. JEAN-POL VAN STEENBERGHE - CENTRUM VERANTWOORDE-
LIJKE - DE WANDSTRAAT 14 - 1120 BRUSSEL - TÉL.: 02 268 20 82 - FAX.: 02 262 36 76.
GEMEENSCHAPSCENTRUM «NEKKERSDAL» (N) - DHR RIK FOBELETS - ANIMATEUR - E. BOCKSTAELLAAN 107 - 1020
BRUSSEL - TÉL.: 02 421 80 60 - FAX.: 02 420 40 87.
LIGUE DES FAMILLES  -  COM. CONS.  FAMILLE (F) - MME ANNE REINBOLD - AV. DES PAGODES 415 - 1020 BRUXELLES -
TÉL.: 02 268 75 66.
LIGUE DES FAMILLES  -  LAEKEN / COMITÉ «PL. WILLEMS» (F) - MME MYRIAM HENDRICK - PRÉSIDENT - RUE DE LAUBESPIN
32 - 1020 BRUXELLES - TÉL.: 02 479 57 70.
LIGUE DES FAMILLES  -  NOH (F) - MME BRIGITTE STEVENS - REYNS - PRÉSIDENTE - AV. DU POIS DE SENTEUR 151 -
1120 BRUXELLES.
WIJKCOMITÉ «SQUARE PRINS LEOPOLD I» (N) - KROONVELDSTRAAT 107 - 1020 BRUSSEL - TÉL.: 02 478 41 76 -
FAX.: 02 478 53 80.
WIJKCOMITÉ «ST LAMBERTUS/SOBIESKY» (N) - DHR J. - B. DE CRÉE - E.  WAUTERSSTRAAT 13 - 1020 BRUSSEL -
TÉL.: 02 478 78 01.


