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aangeduid door een tijdelijke paal die niet altijd door de
autobestuurders wordt gerespecteerd. De MIVB vraagt aan
de Stad om, aan beide zijden, een gezamenlijke halte te
mogen oprichten voor de twee buslijnen (54 & 63).

De bushaltepaal voor het St-Cyr-huis hinderde de toeristen
in het nemen van foto’s van het pand. Deze paal werd
verwijderd en het probleem is opgelost. De voetpaden,
maar ook de wegenis, zijn in een meelijwekkende staat.
Het verkeer veroorzaakt trillingen die schade aan de huizen
teweegbrengt. De beste oplossing zou zijn om de bushalte
te verplaatsen tot achter de Paduastraat, maar dat zal de
afstand tot de halte van de Brabançonnestaat vergroten en
de halte in de Eburonenstraat zou te dichtbij komen te
liggen. Na overleg met de Koninklijke Commissie van
Monumenten en Landschappen werd besloten om de halte
voor het St-Cyr-huis te behouden maar ietwat verder aan te
leggen. Indien deze halte zou worden afgeschaft, zou de
vrijkomende ruimte als parkeerplaats gebruikt worden, wat
de esthetiek rond het gebouw evenveel zou schaden.
Dankzij de bushalte ontstaat een perspectief. De bushalte
aan de andere kant van de straat moet ook blijvend worden
heraangelegd.

Het stadsmeubilair en de vuinislbakken zijn niet conform
aan de regels van een beschermde site.  Daarenboven is
de verlichting (model uit de jaren 60) niet aangepast en zal
moeten worden herzien. Men zou de verlichting op de Ma-
ria-Louizasquare als voorbeeld kunnen nemen. Een
bewoonster merkt echter op dat de verlichting slechts aan
één kant van de Maria-Louizasquare werd vernieuwd. Het
”GAQ” betreurt dat de verlichting van deze Gewestweg niet
in overeenstemming is met wat de Stad elders doet.

Nieuwe netwerkkaart
voor 2007
Bus 54 heeft het langste bustraject van de MIVB en loopt
op bepaalde (piek)uren ernstige vertragingen op. Het traject
zal worden verkort en wordt tussen Machelen en de
Naamse Poort buslijn 64. Buslijn 54 zal De Hertogstraat
met Vorst verbinden.

Omdat lijn 63 een veelgebruikte lijn is, zal deze worden
uitgerust met accordeonbussen; ook omdat de frequentie
niet eeuwig kan worden opgevoerd. Er komt een heraanleg
om deze lange bussen genoeg manoeuvreerruimte te
geven.

Bus 60 zal als eindpunt de Ambiorixsquare hebben en zal
de wijk verbinden met Etterbeek, Elsene en Ukkel. Er wordt

Aanwezigen
• College: Dhr. Decloux en Dhr. Mampaka

• Administratie : Dhr. Calcoen (Stedenbouw), Huis van
de Participatie.

• Afgevaardigde MIVB : Dhr.  J.M. Mary

•    Bewoners: 70 personen, waaronder het wijkcomité
“GAQ – Groupe d’Animation du Quartier européen”

Bestuursplan voor de
heraanleg rond de
Ambiorixsquare
Schepen Decloux legt uit dat de Stad, samen met de MIVB,
werkt aan de heraanleg van de wegenis rond de
Ambiorixsquare. Het doel is er het autoverkeer te doen
verminderen, het sluipverkeer tegen te gaan en het gebruik
van de fiets te bewerkstelligen. Een proefneming om in de
Vijfhoek fietsen ter beschikking te stellen voor de bevolking,
zal in september 2006 van start gaan. In 2007 zal dit project
ook in de Noord-Oostwijk getest worden.

Het MIVB-project
Dhr. Mary stelt het project van de MIVB voor. De
Ambiorixsquare wordt door twee belangrijke buslijnen
bediend, namelijk de 54 en 63. Het plan bestaat erin de
snelheid rond de square te doen verminderen. De aanleg
van de square is goed behalve de problemen betreffende
de hoogte van de voetpaden, enkele schoonheidsfoutjes
en het stadsmeubilair.

De voetpaden zijn niet uniform en moeilijk begaanbaar:
betonnen plavuis en/of de plaveien die stuk zijn of in slechte
staat. Het « GAQ » wijst op het onbegaanbare voetpad en
de slechte bestrating in de Keizer Karelstraat. In feite zou
alles op een uniforme manier moeten worden
heraangelegd. De eigenaars uit de buurt, blijven echter
verantwoordelijk voor het onderhoud van hun voetpad

Men constateert ook andere bedenkelijke toestanden i.v.m.
de heraanleg van de wegenis: een half voetpadoor aan
het begin van de Karel de Grotelaan en een half voetpadoor
en een voetgangersoversteekplaats die zelfs niet aan de
Eburonenstraat aanpalen.

De halte, voor de Archimedesstraat, van bus 22 wordt
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enkel zin indien er een aanleg komt om de verkeersdrukte
te beheersen.

Bus 12 wordt, door de verkoop van vervoersbewijzen aan
de halte Schuman, gedurende 15 minuten opgehouden.
Hier moet een oplossing voor worden gevonden.

Een aanwezige vindt het spijtig dat de bushalte aan het
Jamblinne de Meuxplein zo ver van de Sint- Michielskliniek
verwijderd is. Dhr. Mary antwoordt dat de toegang tot de
kliniek wordt bemoeilijkt door de smalle staten. Bussen
kunnen elkaar niet kruisen in de Linthoutstraat behalve
als de parkeerplaatsen aan één kant van de staat zouden
worden afgeschaft en dit mogelijk tot grote woede van de
bewoners.

Het “GAQ” uit haar ongenoegen over de afwezigheid van
een algemeen verkeersplan en over het feit dat de
Archimedesstraat is onderbroken tussen de Stevinstraat
en het Schumanrondpunt.
Voor de herinrichtingwerken in de Archimedsstraat en aan
het Schumanrondpunt, werden voorheen indicatieborden
aangebracht. Er valt wel een positief impact voor de
bussen en voor het terugdringen van het sluipverkeer te
melden.

Een genodigde merkt op dat men het alleen over het
busverkeer heeft en dat het misschien geen goed idee is
een extra buslijn (nr. 60) door een geklasseerde square
te laten rijden.

Dhr. Decloux herinnert eraan dat het meerderheids-
akkoord het openbaar vervoer wil stimuleren. Dhr. Mary
merkt op dat lijn 60 een pluspunt is voor de wijk.
Daarenboven is, in verband met vervuil ing en
geluidsoverlast, het rollende materiaal van de MIVB
milieuvriendelijker geworden.

Dhr. Decloux merkt op dat de voetpadoren tot doel hebben
om voetgangers zichtbaarder te maken en dat indien de
auto’s niet op de voetpaden zouden parkeren er geen
nood zou zijn aan het zetten van paaltjes.

De omwonenden klagen over sluikparkeerders die hun
parkeerplaatsen inpikken. Wanneer zullen pendelaars
eindelijk eens hun belastingen betalen waar ze werken
en niet waar ze wonen?

Dhr. Decloux antwoordt dat parkeerautomaten en de
bewonerskaart deze problemen zouden moeten
wegwerken. De oplossing ligt niet voor de hand daar het
aantal wagens per familie blijft stijgen. De belastingzegel
is een gewestelijk project die deze denkpiste volgt, maar
die niet onder de bevoegdheid van de Stad valt. De

gezocht naar een eindpunt van de bus.

Beheersplan
De Stad heeft een aanvraag ingediend voor de aanleg van
twee kruispunten en een verkeersdrempel aan de kruising
van Archimedes- en de Paduastraat. De Koninklijke
Commissie voor Monumenten heeft hierover een negatief
advies uitgebracht omdat hier nooit een verkeersdrempel
heeft gelegen. Zij vraagt een algemeen plan voor de
heraanleg van de square. De Stad en de MIVB zijn dus
verplicht tot het uitwerken van een plan die de volgende
problemen uit de wereld zullen helpen :

•een oplossing voor de bushalte voor het St-Cyr-huis ;

•harmoniseren en vernieuwen van de voetpaden;

•verbeteren van de oversteekplaatsen voor voetgangers
naar de square toe;

•vinden van een plaats voor het eindpunt van lijn 60;

•aanleg van snelheidsdrempels;

•verbetering van het busverkeer door het verkeer komende
van de square voorrang te verlenen;

•verbetering van het fietsverkeer door fietsers de
mogelijkheid te geven de square over te steken en/of een
BEV (beperkt eenrichtingsverkeer) in te stellen rond de
square;

•het sluipverkeer aanpakken;

•de vernieuwing van het stadsmeubilair.

Dit zal worden uitgewerkt in een beheersplan, dat als
model zal dienen en door iedereen zal moeten worden
gerespecteerd. De voorstellen zullen onderworpen
worden aan de goedkeuring van de Koninkli jke
Commissie van Monumenten en Landschappen.

Een bewoonster merkt op dat, in dit plan, de Marie-
Louisesquare wordt verwaarloosd. Er ri jden
snelheidsduivels en een verkeersdrempel aan de
Orteliusstraat dringt zich op.
Een andere persoon stelt voor het verkeer in een
omgekeerde enkelrichting te laten rijden i.p.v. de
Ambiorixsquare als prioriteit te stellen.
Dhr. Mary zegt dat de regels, die voor de Ambiorixsquare
gelden, ook voor de andere squares moeten gelden. Het
tegenrichtingsverkeer van de bussen houdt de afschaffing
in van het parkeren aan de binnenzijde van de square.
Wat de verkeersvoorrang van de square betreft, dit heeft
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Nog twee andere dossiers hebben betrekking op de
verlichting, namelijk de De Meeüs- en Frère Orbansquare.
Op sommige plaatsen beantwoordt de verlichting of aan
de gewestelijke of aan stedelijke normen. De Stad staat
gunstig tegenover een verlichting die zich dichter bij het
voetpad zou bevinden.

Een bewoonster merkt op dat in de Saint-Quentinstraat,
de afbraak van een oude garage aan de gang is. Omdat
de uitbating in 2004 werd stopgezet, moet er een analyse
worden uitgevoerd van de grondvervuiling.

Dhr. Calcoen antwoordt dat de Stad wacht op de informatie
van de werfverantwoordelijke om de stand van zaken na
te gaan. Indien er echter niets wordt gedaan zullen de
Stad of het BIM moeten ingrijpen. Er is hier geen
stedenbouwkundige vergunning nodig omdat men van
oordeel is dat het hier louter om een gevel- wijziging gaat.

De cel “Controle op stedenbouwkundige inbreuken”, werd
aangewezen om inbreuken op te speuren en vast te
leggen. Dit is een heel complexe materie.  In 2003 werden
50 tot 60 processen-verbaal opgesteld voor de hele Stad
Brussel, met een gemiddelde van vijf per jaar in de Noord-
Oostwijk. De inbreuk moet officieel worden vastgesteld
door beëdigde personen. Wat schotelantennes betreft
wordt voorrang gegeven aan klachten die bij de cel
“controle” werden ingediend. Een ingebrekestelling wordt
opgestuurd naar de betrokkene. Indien hier geen gevolg
wordt aan gegeven krijgt de persoon een proces-verbaal.
Op stedenbouwkundig gebied bestaan geen
administratieve boetes en Indien er geen gevolg op de
p.v.’s wordt gegeven door het Parket, kan de Stad geen
antenne(s) verwijderen.

Handel
Dhr. Decloux verklaart dat een ploeg op de been werd
gebracht om het aantal commerciële uitbatingen op de
openbare weg te inventariseren. Zij zullen een lijst maken
van vestigingen die niet wettelijk in orde zijn. Een vraag
om zich in overeenstemming te brengen met de stedelijke
normen wordt hen opgestuurd. Geeft dit geen resultaat,
dan een wordt een politieboete uitgeschreven en wordt
de uitbatingsvergunning ingetrokken. Overtredingen
kunnen op het Kabinet van Dhr.Decloux (02 279 48 10)
worden aangegeven. De uitbating van terrassen omsloten
door woningblokken is onderhevig aan een
stedenbouwkundige vergunning. Vanaf 22 uur kan men
de Politie oproepen voor nachtlawaai. Er bestaat ook een
ordonnantie i.v.m. lawaai. Het BIM kan, op aanvraag, de
geluidsintensiteit komen meten.

Schepen onderlijnt ook dat Brussel de enige stad is in
het Gewest die deze autozondvloed wil tegengaan.

Fietsen en het in
tegenrichting rijden
Een bewoner vindt het tegenrichtingverkeer voor fietsers
een goed idee omdat het tijd en energie bespaart. Spijtig
genoeg ligt de wegbedekking er lamentabel bij.

Een andere persoon vindt dat de verkeersborden voor de
«BEV» soms te groot zijn.

Dhr. Decloux antwoordt dat de Stad aan de federale
Minister voor Verkeer gevraagd heeft om vereenvoudigde
logo’s te gebruiken en aan te brengen.

Een bewoner merkt op dat aan de kruising van de
Veronesestraat en de Kortenbergsesteenweg er een
vuilnisbak naast een verkeerspaal staat. Dat geeft een
persoon ongeveer 50 cm plaats indien er een wagen
geparkeerd staat. De Clovislaan en de Kardinaalstraat
moeten opnieuw geasfalteerd worden omdat ze te veel
lawaai veroorzaken en zich in slechte staat bevinden. Er
bestaat geen reden om er de kasseien te behouden.

Dhr. Decloux beklemtoont dat de Stad voor toekomstige
werken een nieuw driejarenplan zal opstellen. De Stad
zal ook een database in gebruik nemen, die op rationele
wijze de heraanleggingswerken coördineert.

Dhr. Decloux merkt op dat tijdens de winter, voetpadoren
werden beschadigd en dat deze zullen worden
heraangelegd.

Een aanwezige signaleert dat als half het Ambiorixplein
als “BEV” wordt beschouwd het onmogelijk wordt om het
Schumanrondpunt te bereiken.

Dhr. Decloux antwoordt dat er geen meerderheid is die
gunstig staat tegenover het tegenrichtingsverkeer van
fietsers aan de square. Wat de fietsstallingen betreft, deze
worden per wijk geplaatst om een versnippering op het
grondgebied van de Stad tegen te gaan.

Stedenbouw
Dhr. Calcoen legt uit dat, in de kader van het beheersplan,
de verlichting van de Ambiorixsquare zal worden herzien.
Een studie om de verlichting van het Maalbeekpark te
vernieuwen is op goede weg.
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GROUPE D’ANIMATION QUARTIER EUROPÉEN DE LA VILLE DE BXL (F) -
MME GILISSEN JACQUELINE  (PRÉSIDENTE) - RUE DES PATRIOTES 3,
1000 BRUXELLES.
RIVERAINS JOURDAN 2000 (NF) - CHÉE ST PIERRE  41, 1040
BRUXELLES - TEL. 02 640 88 45.

Openbare netheid
Dhr. Mampaka zegt dat hij, spijtig genoeg, geen spoor
vond van de interpellatie van de “GAQ” in verband met de
netheid in de wijk. De acties die worden ondernomen
zullen hun vruchten afwerpen: permanente rondes van
bemiddelaars in de wijk en een gezamenlijke inspanning
met de Politie i.v.m. het groot huisvuil. Het College kant
zich tegen de installatie van automaten voor de verdeling
van hondenpoepzakjes. De vrees bestaat dat deze zullen
worden vernield en dat er zo een nog groter probleem van
zwerfvuil zal ontstaan. Het College merkt ook op dat
mensen zonder honden niet moeten opdraaien voor de
kosten van een dergeli jke automaat. Problemen
betreffende de netheid van het speelplein van de
Ambiorixsquare zullen worden doorgegeven aan Mevr.
Matthias, de schepen verantwoordelijk voor groene
ruimten. Dhr. Mampaka hoopt ook dat de Stad tot een
akkoord kan komen zodat de bewoners van de wijk het
inzamelcentrum voor groot vuil aan de Schietschijfstraat
kunnen gebruiken.

Dhr. Mampaka is van mening dat de strijd om de netheid
drie luiken omvat: het personeel en hun werktuigen,
communicatie en bewustmaking en de tenslotte
bestraffing. Het is waar dat het aspect “bestraffing” minder
zwaar weegt dan de andere. Maar daar komt beterschap
in want een veertigtal beëdigde personen zullen worden
aangenomen. Zij zullen processen-verbaal kunnen
uitschrijven in verband met sluikstorten.

Bijlage
Lijst van de wijkcomités ingeschreven bij het Huis van de
Participatie.

Kent U een comité die op deze lijst ontbreekt, contacteer
ons dan. Hartelijk dank!!.

ASS. DU QUARTIER LÉOPOLD (F)  - M. MICHEL ALLARDIN (PRÉSIDENT) -
RUE MARIE DE BOURGOGNE 6, 1000 BRUXELLES.
COMITÉ «BOSMANS-GÉRARD» (N)  - MEV. ANNEMIE VANDAM -
GERARDSTRAAT 120, 1040 BRUSSEL - TEL. 02 736 47 18.
COMITÉ «PASCALE/TOULOUSE» (F)  - M. ANDRÉ LIEVENS - RUE DE

PASCALE 55, 1000 BRUXELLES - TEL. 02 230 74 25.
COMITÉ «WAPPERS» (F)  - M. JEAN-PIERRE MARTIN - RUE WAPPERS

11, 1000 BRUXELLES - TEL. 02 734 67 81.
EX-COM. DÉF. «D’ OULTREMONT-DEGROUX» (F)  - M.  GILLIOT XAVIER 
- RUE DE LINTHOUT 116, 1040 BRUXELLES.



HUIS VAN DE PARTICIPATIE - 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 gemakkelij-
ker opsturen. Zendt ons uw  e-mail aan
org.particip@brucity.be.


