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Aanwezigen
• College: Dhr. Simons, Dhr. Decloux

• Administratie : Huis van de Participatie

• Politiecommissaris

• Bewoners: 120 personen.

Heraanleg Terkamerenbos
Dhr. Simons kondigt aan dat de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen haar akkoord heeft
gegeven voor de heraanleg van het Terkamerenbos. De
vijvers werden uitgebaggerd en het dossier volgt zijn
administratieve beloop. Het hoofdprobleem in het Ter-
kamerenbos is de overdreven verkeerssnelheid. Men zal
zich anders moeten beginnen te verplaatsen. Fiets- en
voetgangersdwarswegen van oost naar west en van noord
naar zuid zullen worden aangelegd.

Een bewoner merkt op dat het gemeentelijke plan van
Ukkel de Waterloosesteenweg als grens heeft. De Groen
Jager-, Bosplein- en Diesdellelaan werden niet in het
plan opgenomen. In deze straten wordt nochtans met
volle snelheid tegenrichting gereden, vooral door
bestuurders die de Waterloosesteenweg willen vermijden.

Dhr. Simons beaamt dat de heraanleg van het bos moet
gebeuren in overeenstemming met de aanpalende
gemeenten. De Stad Brussel geeft zijn goedkeuring om
deze enclave in de mobiliteitsstudie in te lassen. De Stad
wenst de hele zone her aan te leggen als woongebied.
Het openbaar onderzoek loopt ten einde en de werken
werden gebudgetteerd.

De buurtbewoners uiten hun bezorgdheid i.v.m. het
gebrek aan informatie over dit dossier. Dhr. Decloux stelt
voor dat, op een zaterdagmorgen, het Huis van de
Participatie en een ambtenaar van Stedenbouw de
plannen van de heraanleg komen uitleggen. Dhr. Simons
stelt voor ook onderwerpen tijdens deze vergadering op
te nemen : de chalet, het verkeer en de
verkeersuitrustingen, het Théâtre de Poche en de “relais”.
Ook de pers wordt uitgenodigd.

Een aanwezige vraagt wie verantwoordelijk is voor de
snoei op het “Robinsoneiland”. Deze missie werd
toevertrouwd aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer
onder de controle van de Koninklijke Commissie van
Monumenten en Landschappen. De doorgang werd



 Wijkadviescommissie 3

gerestaureerd volgens de or iginele plannen.
Daarenboven bleken vele bomen ziek.

Mobiliteit
Het project van de MIVB

De vzw « Louise Sud » verdedigt het behoud van een
parking aan het einde van de Louizalaan, tegen het bos
aan en dit in tegenspraak met de MIVB. De wet van 1903
beschermt dit stukje laan en ondanks dit gaf de Stad haar
akkoord voor de inrichting van een trameindpunt.

Dhr. Simons antwoordt dat de MIVB een aanvraag heeft
ingediend om de trams de mogelijkheid te geven een
traject langs de grote Ring af te leggen. De trams zijn te
lang om zich door de wijk te verplaatsen. Het Gewest levert
een vergunning af die onderhevig is aan de voorwaarden
gesteld door de Stad Brussel en het Brussels Gewest.
Onder druk van de Stad werd het Legrand eindpunt
ingeperkt en neemt nu slechts de plaats in van één tram.
Alles werd heraangelegd met het oog op het historisch
perspectief.

Overdreven snelheid, bewonerskaarten,
parking, fietsen
Dhr. Simons vindt dat men de verkeerssnelheid op de
Louizalaan moet temperen en het naleven ervan moet
afdwingen. De enige oplossing blijkt een strikte controle
op overdreven snelheid met behulp van radars en
camera’s.

Een bewoonster signaleert de afschaffing van de
bewonerskaart in de Dageraadstraat omdat deze straat
zich niet meer in een zone van beperkt parkeren zou
bevinden. De bewoners van de Dageraadstraat mogen
echter niet op de Louizalaan parkeren.

Dhr. Decloux antwoordt dat hun straat door een ander
dispositief zal worden gedekt. De bewonerskaarten zullen
worden verdeeld door de dienst Demografie in functie
van de betaalautomaten in de straten. Er bestaan ook
buurtbewonerskaartzones zonder parkeer-automaten. Het
aantal bewonerskaarten beperkt zich niet tot één per
familie, maar de extra kaarten zijn zeer duur. Dit om het
aantal aanvragen te beperken, maar om toch de
mogelijkheid te geven aan bewoners die ze echt nodig
hebben.
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Dhr. Decloux heeft sinds enkele tijd de bevoegdheid over
bewonerskaarten. Hij wil onderhandelingen beginnen met
de gemeente Elsene om een gemeenschappelijke
parkeerzone te bevorderen ten voordele van Brusselaars
en Elsenaars.

Een bewoner duidt aan dat de betonblokken, die het
parkeren op de tramrails moeten tegengaan, niet zichtbaar
genoeg zijn en dit tot schade aan voertuigen kan leiden.
Indien de betonblokken wat vooruit worden geschoven
komen schuine parkeerplaatsen vrij die de gebruikers
van de rijweg niet zullen hinderen.

Een andere bewoner wijst op de slechte zichtbaarheid
aan het kruispunt van de Opperstraat en de
Langehaagstraat. De oplossing zou zijn om er een
spiegel te plaatsen om verkeer, dat uit de blinde hoek
komt, te zien aankomen. Dhr. Simons heeft, na deze vraag,
een schrijven gericht aan de gemeente Elsene. De
beheersdienst van Elsene verzekert dat de behandeling
van dit dossier zal worden opgevolgd.

Het gebeurt ten minste éénmaal per week dat wagens in
verkeerde richting rijden in de Dageraadstraat. Dit gebeurt
omdat op de hoek met de Louizalaan geen duidelijke
verkeersborden staan. Volgens Dhr. Decloux is een
voetpadoor de oplossing.

Aan de Demotlaan is de oversteektijd voor voetgangers
te kort. Een aanvraag van Dhr. Simons aan korpschef
Dhr. Vanreusel zal dit probleem moeten verhelpen.

Een bewoner merkt op dat op het Natiënplein, door de
werken aan de Woudlaan, uitzonderlijk plaatselijk verkeer
geldt. Deze uitzondering wordt niet nageleefd, de de
square wordt kris kras en op overdreven snelheid
overgestoken. Er werd geen gevolg gegeven aan de vraag
van de bewoners om de square langs één kant af te
sluiten. De Colombialaan werd wél voor dezelfde reden
afgesloten.

Een genodigde merkt op dat de paalt jes op het
Stefaniaplein regelmatig worden omvergereden omdat
ze bij valavond weinig zichtbaar zijn. Dhr. Decloux heeft
aan Dhr. Smedt voorgesteld deze paaltjes uit te rusten
met reflectoren.

Een bewoner betreurt het wildparkeren op het
Stefaniaplein evenals de beschadiging van de blauwe
stenen. Ook de viezigheid en de troep die wordt
achtergelaten na de sluiting van de nachtclubs kan niet
langer door de beugel.
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De commissaris onderlijnt dat de Politie nu en dan alle
auto’s wegtakelt. Dhr. Simons zegt dat men inderdaad de
voetpaden aan het Stefanieplein moet beschermen, dit
zal gebeuren door er nieuwe paaltjes te zetten. Een
schoonmaakbeurt op zondag is ook noodzakelijk. Maar
aangezien het Stefaniaplein “Gewestelijk” is, zal men zich
tot dezer moeten wenden. Een bewoonster vraagt zich af
of men de leveranciers niet kan verpl ichten ‘s
morgensvroeg te leveren om zo verkeersproblemen te
vermijden.

Dhr. Decloux antwoordt dat er op het gewestelijke niveau
hierover geen plannen bestaan.

De Stad legt nieuwe fietspaden aan. Op het ogenblik
weigert het Gewest echter een dergelijk heraanleg op de
Louiza-, Demot- en Rooseveltlaan.

Veiligheid
Een bewoner merkt een voorval op dat niet alleen
esthetische maar ook veiligheidsproblemen met zich
meebrengt, namelijk het parkeren van vrachtwagens voor
vervoer van paarden in de Diesdellelaan. Twee
vrachtwagens bleven de hele winter staan. Men vreest
dat de mogelijkheid om zich achter deze vrachtwgens te
verstoppen diefstal in de hand zou werken. Dhr. Decloux
stelt de plaatsing voor van paaltjes om het gevecht tegen
langparkeerders aan te gaan.

Een aanwezige vraagt welke de bevoegdheid is van de
hulppolitieagenten. Antwoord: zij zijn bevoegd voor alle
inbreuken op de verkeersregels.

Een bewoner herinnert aan de overlast door prostitutie
op de Louizalaan.  Dhr. Simons zegt dat het hier om
netwerken gaat en men eerst een goed inzicht moet
krijgen in dit probleem alvorens oplossingen te vinden.
De commissaris onderstreept dat het aantal
prostituees sterk verminderd is. Prostitutie is niet
strafbaar. Alleen de pooiers zijn strafbaar, maar men
moet bewijzen aandragen, wat niet gemakkelijk is
gezien de angst van de tippelaarsters voor hun
souteneurs.

Stedenbouw
Bewoners merken op dat sommige neonlichten in de
uitstalramen voor hinder zorgen.

Een bewoner denkt dat men het gebouw aan de
Louizalaan 399 heeft gesloopt ondanks de aanwezigheid
van asbest.
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Dit soort voorvallen moet aan de Stad worden
gesignaleerd zodat men de wettel i jkheid van de
installaties en de interventies kan nagaan.

Een andere bewoner is zeer verontrust door de plaatsing
van een GSM-mast op het nummer 327 van de
Louizalaan.

De dancing op het nummer 144 van de Louizalaan zorgt
voor zo veel overlast, dat de bewoners geen nachtrust
meer hebben. De uitbater heeft een geluidstest uitgevoerd.
De Commissaris beveelt echter aan een beroep te doen
op de diensten van het B.I.M.

Dhr. Simons legt uit dat een milieuvergunning kan
ingetrokken worden. Wanneer men politiebewijzen heeft,
kan men van rechtswege tot sluiting overgaan, tijdens
dewelke aanpassingswerken kunnen plaatsvinden. Voor
alle nieuwe vergunningen voor dit soort uitbatingen is er
een verplichting om stewards aan te nemen die de
autotoeloop in goede banen leiden.

 Warwick Barsay Hotel
Dit hotel dat zich op het nummer 383 van de Louizalaan
bevindt, maakt gedurende de weekeinden, misbruik van
haar terrassenvergunning op de binnenplaats.
Daarenboven is de airconditioning lawaaierig. In de
aanpalende straten heeft men  een peti t ie laten
rondgegaan.

Het Tagawa Hotel
De eigenaar heeft toegestemd dat de bezetters een
huurcontract krijgen. Na een politieanalyse, het bezoek van
Vinçotte en van de brandweer werd geconstateerd dat het
gebouw aan de openbare veiligheidsnormen voldoet.

Het “Tagawa collectief” is een sociaal project dat een
onderdak verschaft aan mensen die moeilijkheden
hebben een degelijke huisvesting te vinden. Dit is een
tijdelijk huisvestingsproject dat duurt tot de nieuwe
bestemming voor een (luxe)hotel wordt ingediend.

Varia
Een bewoonster ergert zich dat de Apenbomen
(Araucaria’s) en de beplantingen aan de Lloyd
Georgelaan niet zijn onderhouden.

Dhr. Simons antwoordt dat men zal nagaan waarom en
door wie deze bomen slecht gesnoeid werden.
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Iemand merkt op dat er zich zwerfvuil bevindt aan de
« Abdij » tramhalte, dat het groen er slecht is onderhouden
en dat de grondverlichting niet wordt gekuist.  Dhr. Simons
antwoordt dat de MIVB hier de verantwoordelijke is maar
dat de Stad de site zal laten opkuisen en vuilnisbakken
zal plaatsen.

Een bewoner vraagt of de zuidelijke wijken van de Stad
Brussel niet zouden kunnen genieten van
gedecentraliseerde stadsdiensten zoals in Laken, Neder-
Over-Heembeek en Haren.

Een bewoonster klaagt de toename van het wildplakken
aan. Dhr. Simons denkt dat men repressief moet optreden
maar ook moet overleggen met de aanplakkers.

Verschillende bewoners wijzen op de slechte staat van
het voetpad aan de Louizalaan en dan vooral de niet
opgevulde gaten tussen de nummers 522, 524, 526 en
voor het nummer 471.

Bijlage
Wijkcomités van de Louizawijk ingeschreven bij het Huis
van de Partcipatie.

Kent U een comité die op deze lijst ontbreekt? laat het
ons weten. Dank bij voorbaat.

COMITÉ «ILÔT SOLBOSCH» (F)  - MME NICOLE ROSEL (PRÉSIDENTE) -
AV. AN TOINE DEPAGE 11, 1000 B RUXELLES - TEL. 02 648 34 30.
COMITÉ «VERT CHASSEUR» (F)  - M.  CRUYSMANS - AVENUE CHAMP

DU VER T CHASSEUR 71 A, 1000 BRUXELLES - TEL. 374 61 54/59.
– FAX. 02 375 78 27.
COMITÉ «VICTORIA-ROOSEVELT» (F)  - M. P IERRE SNOY - AV. VICTORIA

21, 1000 BRUXELLES.
COMITÉ DE QUARTIER «RUE DE LA VANNE» (F)  - M. PASCAL STELLER

(PRÉSIDENT) - R UE DE LA VANNE 13, 1000 BRUXELLES.
GROUPE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE AUX ABORDS DE L’ÉCOLE DECROLY (F)  -
MME INA UNIKOWSKI - AV. D U VIVIER D’OIE 45, 1000 BRUXELLES.
LES AMIS DU BOIS DE LA CAMBRE (F)  - M. C HRISTIAN CAUCHIE - AV. DU

VIVIER  D’OIE 15, 1000 BRUXELLES. – FAX. 02 660 94 13.
QUARTIER LOUISE - ASBL (F)  - M. JACQUES DESOIE - GALERIE DE LA

PORTE LOUISE  255, 1050 BRUXELLES - TEL. 02 513 22 36.
SAUVEGARDE DU  QUAR TIER LOUISE (F)  - M. XAVIER  DUQUENNE

(PRÉSIDENT) - AV. LOUISE 214 / 8, 1050 BRUXELLES - TEL. 02 647
92 47.
SITE D E LA CAMBRE, DES ETANGS D’IXELLES & DU JARDIN DU ROI - ASBL

(F)  - M. FRÉDÉRIC VELDEKENS (PRÉSIDENT) - RUE DE L’AURORE 18,
1000 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.


