Keym-Arkaden Participatievergadering
06 mei 2021 (videoconferentie)

Dit document bevat :
- Voorstelling van het college (blz. 2-4);
- De rode draad van de discussies (blz. 5-8);
- Belangrijkste besproken thema's (blz. 9-14);
- Schriftelijke vragen en antwoorden van het College (blz. 15-28).

Presentatie van het Collège

Olivier Deleuze : Voor Covid zien we het einde van de tunnel, want de cijfers dalen en vooral de vaccinatiegraad
in onze gemeente is zeer hoog in vergelijking met het Brusselse gemiddelde.Op 30 april was 80% (40%) van de
65-plussers (18+) gevaccineerd, wat hoger is dan het regionale gemiddelde. De inentingen zijn in volle gang en
wij hebben een taxisysteem ingevoerd voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen (350 mensen hebben
daarvan reeds gebruik gemaakt). De gemeente voert de richtlijnen van het gewest en de federale regering uit: er
zijn maskers uitgedeeld, er is overleg met de politie om ervoor te zorgen dat deze zich inschikkelijk opstelt ten
aanzien van de toe te passen maatregelen, er wordt informatie verstrekt over vaccins, quarantaines, enz.
Namens het college: "Moed! ".

Marie-Noëlle Stassart : Het project van het nieuwe Keymplein werd in september 2020 voorgesteld, tijdens een
eerste bijeenkomst met de handelaars en twee andere met alle inwoners. Het project is gebruiksvriendelijk, met
ruimte voor iedereen: kinderen, volwassenen, winkels voor de markt, gezinnen, natuur (bomen, water). In
oktober 2020 hebben wij de aanvraag voor de bouwvergunning ingediend, en de regionale autoriteiten hebben
ons om zeer gedetailleerde aanvullende dossiers gevraagd. Wij hebben gereageerd en daarom moet het proces
kunnen worden voortgezet volgens de regelgevingsvormen in de regio. Het openbaar onderzoek moet na de
zomer beginnen, en de vergunning moet aan het eind van het jaar worden verleend. Daarna zal het ongeveer 2
jaar duren voordat het plein klaar is (medio 2023 - eind 2023). De commerciële activiteit zal tijdens de werken
kunnen doorgaan en wij zullen erop toezien, zoals tijdens de rioleringswerken die goed zijn verlopen. Intussen
voeren wij regelmatig "opfrisacties" uit, waarbij wij schoonmaken, onkruid verwijderen, enz.
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Jean-François de le Hoye : De erfpacht voor het Keymplein is een erfpachtovereenkomst (66 jaar) met 3 soorten
actoren: de verhuurder (eigenaar, de gemeente), de erfpachters en de exploitanten. De erfpacht betreft het
gedeelte aan de voorzijde van de winkelgalerij, een gedeelte van de parkeerterreinen op -1 en -2 (privéparkeerterrein met beperkte toegang). Deze erfpacht van 66 jaar (1970-2036) is relatief kort voor winkeliers of
eigenaars die investeringen willen doen in onroerend goed dat in theorie over vijftien jaar niet meer aan hen
toebehoort. Ook het wettelijk kader is zeer restrictief. De oplossingen die wij aan de verschillende erfpachters
hebben voorgesteld, zijn ofwel volledige eigenaars te worden (de erfpacht terug te kopen) en dus ook na de
erfpacht volledige eigenaars te worden, ofwel de erfpacht te beëindigen en de gemeente aldus toe te staan hun
plaats over te nemen en haar eigen projecten te ontwikkelen. Momenteel hebben vijfentwintig erfpachters
voorgesteld eigenaar te worden, de gemeenteraad moet hiermee instemmen, evenals de voogdij, en wij wachten
nog steeds op de algemene vergadering van de mede-eigendom om een technisch akkoord te geven.
Cathy Clerbaux : Wat de Openbare Netheid betreft, hebben wij twee "preventie- en netheidsverantwoordelijken"
in dienst genomen om te helpen de link te leggen tussen de netheidsdienst en de bewoners. We hebben de
bewoners ook sterk aangemoedigd om vaste vuilnisbakken te nemen (zwart en oranje), met ophaalacties elke
woensdag en vrijdag om uw vaste vuilnisbakken op te halen. Dit is verplicht elke keer als er voedsel in de zakken
zit. Daarna vindt zoals elk jaar de ophaling van uw grofvuil plaats (van 26 mei tot 28 mei) en wel op het PayfaFosséprezplein. Wat de bomen betreft, zijn wij begonnen met een inventarisatie van het bomenbestand. U hebt
misschien de vier "boomdokters" gezien die door de straten gaan en die elke boom hebben onderzocht. Op dit
moment hebben we bijna drieduizend bomen geanalyseerd. Op langere termijn zal elke inwoner kunnen
inzoomen op de boom in zijn of haar straat en het soort boom, de grootte, de groeikracht, de koolstofvoorraad
en een heleboel andere informatie over de gezondheidstoestand ervan kunnen zien.
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Hang Nguyen : De winkels op het Keymplein en de andere winkels in de gemeente hebben zwaar te lijden gehad
onder de crisis. Sinds meer dan een jaar helpt de gemeente deze bedrijven financieel, met een
belastingvermindering, logistiek door maskers en plexiglas schermen ter beschikking te stellen, met
communicatiecampagnes, promoties, om hun aanvraag voor een bonus te vervolledigen, enz. Vanaf aanstaande
zaterdag 8 mei kunnen de terrassen weer open en de gemeente heeft ook de uitbreiding ervan vergemakkelijkt,
met name door de Horecas toe te staan hun terrassen op de parkeerplaatsen te installeren, en ondanks de
moeilijke periode hebben we ook nieuwe bedrijven mogen verwelkomen. Een kort woord over de "Keym bouge!
"Dit is een project dat wordt gedragen door de vereniging Keym, die bestaat uit winkeliers van het plein. De
projectleider is Josy (de cateraar). Op donderdagmiddag zullen er aperitieven worden georganiseerd, uiteraard
rekening houdend met de evolutie van de sanitaire maatregelen. De Gemeente zal ook een nieuwe
identiteitscampagne geven aan het plein, evenals aan de winkeliers. Dit alles is in voorbereiding en zal zeer
binnenkort gebeuren.
Odile Bury : Een nieuw project "Kringloopwinkel" gaat van start. Het is de voortzetting van twee projecten die al
vele jaren in de stad bestaan: de Donnerie en het Repair Café. Deze permanente plaats zal ruimte bieden aan
deze activiteiten, maar ook aan nog veel meer. De kringloopwinkel wordt momenteel ingericht; er zijn twee
coördinatoren in dienst genomen en veel vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Sinds deze week is het mogelijk om
op maandag (13u > 16u) en donderdag (16u > 19u), voor wie dat wenst, voorwerpen in te leveren die wij niet
meer kunnen gebruiken. Op dit moment is de kringloopwinkel alleen open voor drop-off. Wat kan er worden
afgegeven? Kleding, schoenen, schoolbenodigdheden, speelgoed, klein meubilair voor kinderen, voorwerpen
voor dagelijks gebruik (vaatwerk, keuken), decoratieve voorwerpen, tuingereedschap en ook fietsen. In de
komende weken zal de kringloopwinkel worden geopend, zodat u voorwerpen kunt vinden, maar ook repareren.
Het is een project waar het team dat eraan werkt zeer enthousiast over is.
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Chatten tijdens de voorstelling
Les personnes qui veulent poser elles-mêmes les questions ont la possibilité de demander la parole en écrivant
« xxx » dans le fil de conversation
20:14:00

From Sven Dammann : Beau projet de place Keym. Est-ce que il y aura une piste cyclable pour ameliorer la passage
SUL pour les cyclistes?

20:15:57

From michel Colson : Tant que la marquage est en cours , merci de ne pas oublier la rue du Roitelet !

20:16:27

From michel Colson : NB : stationnement en épi …, merci !

20:17:10

From Jean-Luc Hagon : Comptez-vous placer des bornes de recharge pour véhicules électriques sur la place lors de sa
rénovation? Merci pour votre réponse.

20:19:55

From Michel Henneghien : l'AG devrait se dérouler au plus tôt en septembre

20:20:21

From MARTINE VANDERGOTEN : son avec echo ?

20:21:22

From Regine Lambinet : xxx

20:21:41

From Thierry Claes : genial merci

20:23:03

From Guillaume Levasseur : Bonsoir, Arbres et place Keym: Est-il prévu de protéger les troncs des catalpas pour les
soigner?

20:24:29

From Joëlle Mbeka : Le restaurant à l'etage?

20:25:17

From Hadrien Vanlaeys : Chouette ça! De la vie place Keym :)

20:27:17

From Marie Rommelaere : Chouette, ça rejoint ma proposition d'ouvrir un "magasin gratuit" comme le circularium qui
vient d'ouvrir chaussée de Mons. Bravo.

20:29:54

From Sven Dammann : et la question passage cyclistes contresens a ameliorer, svp. Merci!

20:30:08

From Sally Chambers : Een mooie ontwikkeling de kringloopwinkel! Wat zijn de openingstijden op maandag en
donderdag alweer, s.v.p.?

20:30:13

From Marc Prins : Poubelles: l'article 1 du reglement communal n'oblige pas à utiliser les poubelles noires et l'article 2,
dispense les appartements. Ce sont les appartements qui sont les moins disciplinés. Comment résoudre ce problème ?
Merci

20:31:29

From Guy de Bellefroid : le trottoir avenue des Taillis est également dans un triste état

20:32:44

From Joëlle Mbeka : TT les trottoirs doivent etre observés et réparés

20:34:19

From Catherine Lecocq de Pletincx-Maris : la mise en sens unique du pont Fraiteur (pour les voitures) a des
répercutions sur le traffic dans le quartier des Arcades. Y a-t’il des solutions envisagées/discussions avec la commune
d'Ixelles pour résoudre ce problème. Merci

20:34:34

From Odile Bury : Recyclerie : ouverture pour déposer des objets : lundi de 13h à 16h et jeudi de 16 à 19h

20:35:13

From Sally Chambers : Super! Merci Beaucoup!

20:35:45

From Christophe Sykes : Cambriolages, vols à la tire, accidents avec délit de fuite, vitesses excessives, trafic de
drogues et tout cela rue Théophile Vander Elst, que pouvez-vous faire pour nous?

20:36:27

From Martine Payfa : Est-il prévu une fontaine d’eau potable à la place Keym et si oui où? J’espère que la commune
de W-B n’envisage pas l’installation “d’ uritrottoir “comme sur la commune de BXL-ville!!!

20:37:07

From David Franklin : La partie haute de la plaine de jeu rue Edouard Olivier a été vandalisée fin 2020 et a perdu 3 de
ces 4 bancs. Serait-il possible de les remplacer? Les beaux jours reviennent et ils étaient bien placés et extrêmement
bien utilisés.

20:39:55

From Julie Plisnier : Va-t-on garder les places de parking en épi place Keym?

20:39:58

From Sven Dammann : Mais comment est ce que la situtation pour cyclistes sera AMELIORER, car SUL existe deja,
mais la voie est trop etroit pour une passage secure contresense!

20:40:37

From thomas neihsen : rue des Pêcheries. J'ai entendu qu'il était nécessaire de refaire complètement les égouttages
et donc la voirie (y compris les trottoirs). Ceci est-il confirmé et si oui planifié? Bien à vous.

20:40:59

From Olivier Briat : pouvons nous nous garer dans les rues avoisinante avec une carte riverain?-la rue de chantilly et la
rue Edouard Olivier sont encerclées par des rues avec cartes riverain, Ixelles d' un coté et WB de l' autre, il est devenu
impossible de trouver une place de parking dans ces rue la.. Merci pour votre réponse!

20:41:56

From Marc Prins : Existe-t-il un groupe de travail pour améliorer la protection des cyclistes sur la commune,
notamment sur l'axe Beaulieu - Pêcheries - Arcade- Visé ? Ce serait sympa que les habitants cyclistes puissent y
participer !

20:42:00

From Marie-Hélène Clarinval : excès vitesse brabançons loutrier

20:43:22

From Thierry Claes : Courage David :-)

20:43:56

From Salvatore Porcu : De plus aujourd’hui nous avons perdu 8 places de parking au bas de la rue Edouard olivier

20:43:57

From David Leisterh : Merci Thierry ;-) en huit ans, je n’ai jamais eu une seule question encore :-)

20:44:15

From Helene Lamy : Allez vous répondre aux questions envoyées par mail ? Merci
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20:44:57

From Klaus Niederlander : Moi je serai ravi d’apprendre sur les grands axes du CPAS de Boitsfort ainsi les grands défis

20:45:10

From Salvatore Porcu : Rénovation des voiries : quel est le planning pour la rue Edouard olivier?

20:45:29

From albert Derbaix : le radar préventif av de Visé 56 ne fonctionne pas (188 vers midi, 45 , merci vers 15h)

20:45:54

From Hadrien Vanlaeys : Bonjour. J'ai soumis le point suivant par email à l'agenda mais comme on parle de Fraiteur et
du traffic induit, peut-être est-ce l'occasion de le traiter: Le traffic des Poids Lourds dans la rue des Pêcheries (interdite
à 3,5t), Visé, etc... avec répercussion sur les immeubles attenants? Comment l'empêcher? Egalement, la STIB n'est pas
encline a modifier le trajet du bus 17 ou même la taille des bus de la ligne. Comment peut agir la commune pour
sauver le quartier de la pollution sonore, atmosphèrique et préserver les habitations des fissures?

20:47:46

From Christophe Sykes : Quel types d’aides pouvons-nous apporter aux personnes en détresse ? Structure
communale ?

20:48:27

From Joëlle Mbeka : Qu'avez vous fait pour pallier au manque à gagner des fêtes du CPAS?

20:48:39

From Dimitri Hache : Bonsoir David, pour la ditribution des repas dans la commune, Le CPAS a-t-il prévu de déployer
des vélos cargo pour distribuer les repas ?

20:48:55

From Klaus Niederlander : Merci beaucoup pour ces precisions. Ravis, ma femme et moi, de continuer la conversation
pour combattre les inégalités sociales

20:49:56

From Helene Lamy : Chouette, enfin un passage en dessous des voies qui relie arcades et roitelet

20:51:19

From Marc Prins : Encourager les cyclistes à passer par Vandervelde ?

20:52:27

From Steffen Entzeroth : A David: https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/le-velo-transport-davenir-pour-les-livraisons-dans-le-centre-ville-de-bruxelles-5cd41d2a7b50a60294b62ee6

20:52:34

From Catherine Haubruge De Paepe : Au passage, il y a aussi des piétons, avec enfants, landaus , pas que des
cyclistes, merci

20:53:17

From David Leisterh : Merci Steffen ! On creuse cette piste, en effet.

20:53:38

From Martine Payfa : Méthodologie des réunions de participation, pourquoi ne pas autoriser les caméras zoom pour
les habitants qui le désirent ... cela prive la réunion de convivialité... laisser la LIBERTÉ à chacun d’être vu ou
non...merci

20:54:04

From Guy de Bellefroid : pour les cyclistes, l'avenue des Taillis et également compliquée et dangereuse notamment du
fait des pavés. est ce envisagé de supprimer ces pavés ?

20:54:16

From Dimitri Hache : https://bx1.be/communes/berchem-sainte-agathe/berchem-sainte-agathe-le-cpas-lance-sonpremier-service-de-livraison-de-repas-envelo/#:~:text=Le%20CPAS%20de%20Berchem%2DSainte,de%20cyclo%2Dlogistique%2C%20Urbike.

20:54:17

From Julie Plisnier : En tant que femme, je suis très contente de trouver des toilettes publiques à la place Keym. Ce
serait bien d’en trouver place Wiener 🙏

20:55:31

From MARTINE VANDERGOTEN : oui c'est le contraire !

20:55:52

From Hadrien Vanlaeys : Il y a des toilettes publiques dans la sortie "Roitelets" de la galerie :)

20:56:08

From Dimitri Hache : Pour David: https://bx1.be/communes/berchem-sainte-agathe/berchem-sainte-agathe-le-cpaslance-son-premier-service-de-livraison-de-repas-envelo/#:~:text=Le%20CPAS%20de%20Berchem%2DSainte,de%20cyclo%2Dlogistique%2C%20Urbike.

20:56:08

From Tara Connolly : Qu'est ce que vous pouvez faire pour mieux aménager la rue devant l'ecole maternelle La
Roseraie? C'est toujours plein de voitures (qui roulent trop vite et laissent tourner le motor) et le trottoir est très étroit.

20:56:09

From MARTINE VANDERGOTEN : A quand une rénovation de l'avenue des pêcheries ? asphaltage

20:56:12

From Joëlle Mbeka : a Wiener il n'y en a pas

20:56:18

From Jos Bertrand : Toilette publique a la place Wiener? Il y en a une de la stib, mais en un état épouvantable.. Keym:
il y en a une à la galerie, bien entretenue.

20:56:19

From Dominique Buyens : les toilettes de la place keym sont dans la galerie. A Wiener ce sont uniquement des urinoirs

20:56:26

From Joëlle Mbeka : il y a des toilettes pour homme

20:56:30

From Julie Plisnier : Merci ☺️

20:57:10

From Cathy Clerbaux : Il y a bien des toilettes place Wiener! A côté de la piste cyclable le long du skatepark. Avec des
pubs dessus, grand poteau !

20:57:42

From Marc Prins : Peut-on parler de bornes électriques ? Peut-on demander d'avoir des bornes dans sa rue ? (comme
pour les emplacements moins valides)

20:57:42

From Julie Plisnier : En effet, il n’y a pas de toilettes publiques place Weiner: elle est sous clef et réservée aux
chauffeurs de la STIB

20:58:04

From Salvatore Porcu : A quand une rénovation de la rue Edouard olivier? Route et trottoir ?

20:58:08

From Pauline van Lamsweerde : pouvez-vous répondre au mail envoyé concernant gare Watermael/Taillis: en résumé :
avancement RER, aménagement av des taillis (trottoir, parking), caméras à la gare (vs incivilités, actes dangereux de
jeunes, ), merci

20:58:27

From Marc Prins : XXX

20:58:58

From Tara Connolly : Merci beaucoup pour la reponse. Peut-etre il faut enlever quelques parkings...
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20:58:59

From Joëlle Mbeka : Les trottoires sous les ponts?

20:59:40

From Joëlle Mbeka : Les velos et mobilettes partagès à Visé

20:59:40

From Regine Lambinet : xxx place de parking avenue léopold wiener

21:00:16

From Joëlle Mbeka : une meilleur synchronisation des feux à Visé?

21:00:23

From Sven Dammann : Question concernant le "Parc Noisetiers" - est-ce que vous avez laissé tomber le projet "micro
foret" (nous l'espérons!) et est ce qu'on peut lancer un dialogue pour rafraîchir l'espace et le rendre vraiment utilisable
comme pleine de jeu (adresser problème de crottes, vente de drogues, chiens, ...)

21:00:27

From Guy de Bellefroid : xxx

21:01:14

From Pauline van Lamsweerde : au niveau caméras Gare, ne faudrait t'il pas agir plus vite, par exemple, des jeunes se
font des challenges et se couchent le long des rails pour avoir des sensations au passage du train...

21:01:31

From Joëlle Mbeka : Des poubelles à verre enfuies entre les ponts?

21:02:26

From Marc Prins : XXX bornes électriques

21:02:46

From Hadrien Vanlaeys : XXX Pêcheries (encore :) )

21:02:51

From Tara Connolly : Une deuxième question si je me permets: Comment, et à quelle échéance la commune compte-telle resoudre le problème d'écoulement d'eau sur la plaine de jeux avec Vivaqua? En effet, la plaine de jeux est
utilisable la plupart de l'hiver à cause des énormes flaques d'eau.

21:03:41

From Vanessa Matarazzi : Bonsoir, encore une petite question espace public, désolée: la plaine de jeux du Bien Faire
qui a été inaugurée il y a juste un peu moins de 2 ans est inondée par temps de pluie (donc presque toujours en hiver)
et la barrière est cassée. Est-ce qu'il est prévu de régler ces problèmes? Merci!

21:04:05

From Jos Bertrand : Pour le tailly: à ma connaissance il n'y avait pas de piste cyclable dans les plans retenus. Je peux
moi aussi recevoir ces plans?

21:04:57

From MARTINE VANDERGOTEN : vive le vélo !

21:05:04

From albert Derbaix : puis-je aussi recevoir les plans r des Taillis, merci d'avance

21:05:58

From Simon Liétar : Je voudrais aussi les plans pour avenue des Taillis svp. Est-ce que la commune/les habitants n'ont
pas leur mot à dire sur cet aménagement ?

21:06:21

From Salvatore Porcu : Zone bleue pour la rue Edouard olivier aussi !!!

21:06:31

From Rodrigue Ullens : Idem, j’aimerais également les plans av des taillis en espérant que les pavés soient remplacés
par de l’asphalt

21:06:32

From Pauline van Lamsweerde : je suis aussi intéressée par les plans av des Taillis, merci

21:06:34

From Steffen Entzeroth : Le plan Good Move prévoit une suppression de 60.000 places de parking en voirie dans la
RBC. Que compte faire la W-?

21:06:58

From Olivier Briat : et chantilly !!

21:07:52

From MARTINE VANDERGOTEN : il y en a 2 avenue charles michiels !

21:08:12

From Guy de Bellefroid : les plans de l'avenue des Taillis n'étaient pas très précis et n'indiquaient pas les numéros de
maison.

21:08:46

From Regine Lambinet : top!

21:10:16

From Joëlle Mbeka : xxx

21:12:20

From Steffen Entzeroth : Cameras ANPR ...

21:12:36

From Steffen Entzeroth : … pour la rue des pecheries

21:13:34

From Dominique Buyens : Quid de l'entretien des différentes plaines de jeux, van becelaere, chantilly

21:14:16

From Guillaume Levasseur : Une caméra ANPR vaut 5 k€ pour l'appareil + 15 k€ pour l'installation et on ne parle pas
encore du software de gestion. À ce prix, autant engager un agent de police, ça crée de l'emploi.

21:15:24

From Marc Prins : La mini foret est toujours la bienvenue rue L Vandervelde :-)

21:16:50

From Dominique Buyens : il faudrait vraiment un responsable qui passe dans toutes les plaines de jeux, car il y a des
problèmes partout

21:17:47

From Sven Dammann : Veuillez, svp, aussi repondre a la deuxième partie de la question concernant le "Parc
Noisetiers".

21:20:09

From Jos Bertrand : les steps partout sur les trottoirs: pour quoi pas des amendes administratives pour le proprietaire/
exploitants.

21:20:11

From Hadrien Vanlaeys : Petite question pour l'échevin des finance: Je vois beaucoup de demande relatif à
l'urbanisme et les voiries (trottoirs, rues, pistes cyclables)… Quelle est la partie du budget communal alloué à ce type
de travaux?

21:22:33

From Salvatore Porcu : A quand une rénovation de la rue Edouard olivier? Route et trottoirs ?

21:23:15

From Victor Wiard : Euh, ne faut-il pas distinguer le budget ordinaire et extraordinaire pour donner une explication
complète ? Je ne pense que dire que 30% du budget communal est consacré aux voiries est correct…

21:23:55

From Marc Prins : Circulation des semi-remorques en haut de la rue L Vandervelde et impossibilité de virer à gauche
dans la rue des brebis => ils doivent reculer sur 300m, un bel exercice (3 à 5 par semaine)
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21:24:56

From Klaus Niederlander : On note une augmentation d’avions qui survolent la commune, aussi la nuit. Est-ce que
vous avez des informations a communiquer?

21:25:14

From Lise Wlodarczak : N’y avait il pas eu un projet de mettre des arbres rue Lambert Vandervelde ?

21:25:37

From Audrey Parizel : Bonsoir, il y a très longtemps des places de parking sur la rue Frémineur ont été neutralisé pour
faire des bacs à fleurs, mais il n'y en en a pas eu. Svp, est-ce qu'on pourrait en prévoir pour rendre la rue plus belle à
vivre?

21:26:52

From Marc Prins : Mettre plus d'arbres que 6 sur 300m

21:27:28

From Helene Lamy : J'ai observé qu'on commence repeindre les vélos sur les voiries. Une demande : peut-on éviter de
mettre ces peintures du coté droit des voiries, càd à proximité des voitures en stationnement ? Ma demande est de
mettre cette signalisation vélo au milieu des voiries. En effet, pour des raisons de sécurité, le cycliste doit rouler au
milieu des voiries de façon à éviter les ouvertures de portières des voitures.

21:27:36

From Lise Wlodarczak : Oui c.est bien ça. Merci

21:27:48

From Joëlle Mbeka : Les toilettes extérieures de la gare de Watermael ne pourraient elles pas etre rénovées ou
réinstallées pour ne pas perdre le bâtiment?

21:28:02

From Regine Lambinet : Merci Monsieur le Bourgmestre pour cette réunion positive qui nous permettra de discuter
avec vos échevins et administration pour trouver des solutions aux divers points discutés.

21:28:44

From Helene Lamy : Merci

21:28:44

From Lise Wlodarczak : Merci! Bonne soirée!

21:28:45

From Klaus Niederlander : Merci beaucoup

21:28:45

From Regine Lambinet : Cette réunion était professionelle! Merci à vous tous!

21:28:45

From Sven Dammann : Merci pour avoir offert ce format! Courage pour continuation dans ces conditions difficiles!

21:28:47

From Julie Plisnier : Merci beaucoup pour l’organisation de cette réunion

21:28:48

From Guillaume Levasseur : Merci !

21:28:48

From Marie Rommelaere : Merci de l'avoir organisée

21:28:50

From Joëlle Mbeka : Merci

21:28:55

From Marie-Hélène Clarinval : même si on n'a pas toute satisfaction, merci Madame STASSART pour vos réponses :-)

21:29:16

From Hadrien Vanlaeys : Merci à vous!

21:29:18

From Guillaume Levasseur : Suggestion Zoom pour rendre muet par défaut: https://support.zoom.us/hc/enus/articles/203435537-Muting-and-unmuting-participants-in-a-meeting#h_01EGK4XA2BSEC1QVZB87FD9GE9
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Antwoorden van het College
Inleiding door Olivier Deleuze
Bij wijkvergaderingen gaan de vragen vaak over de openbare ruimte en wat daar gebeurt. Het zijn dan ook vaak
dezelfde schepenen die het woord hebben. Dit geeft de indruk dat de anderen de hele dag niets doen. Vragen
aan de voorzitter van het OCMW (David Leisterh), aan de Schepen van Onderwijs (Hang Nguyen), aan de
Schepen van Financiën (Jean-François de Le Hoye) zijn zeldzaam. Maar zonder geld zou er niets gedaan worden!
Restaurant op de esplanade van het Keymplein (Hang Nguyen)
Het restaurant op de esplanade is in aanbouw. De eigenaar wacht ongeduldig op de organisatie van de
algemene vergadering van mede-eigenaars, die reeds verschillende malen is uitgesteld wegens Covid. Dit zou op
zijn vroegst in september moeten gebeuren. Dit uitstel van de vergadering is nadelig voor de eigenaar: zonder
deze vergadering kan hij niet tekenen, geen volle eigenaar worden en zijn werkzaamheden niet voltooien. Het
wordt een restaurant-brouwerij van dezelfde eigenaar als Floyd's in de Koningsstraat, maar met een ander
concept.
Keymplein (Marie-Noëlle Stassart)
 Catalpa van het Keymplein : Er is een studie verricht naar de fytosanitaire toestand van deze zeer mooie
bomen. Degenen die zullen worden gehandhaafd, zullen tijdens de werkzaamheden worden beschermd.
Sommige van hen zijn ziek en zullen worden verwijderd. Het project voor het nieuwe Keymplein zal veel
meer bomen omvatten: er zal een mix van oude en nieuwe bomen komen.
 Vélo à contre-sens : In het nieuwe Keymplein-project zullen fietsers in beide richtingen kunnen rijden,
zoals nu ook het geval is. De Winterkoninkjestraat zal éénrichtingsverkeer worden voor auto's; zij zullen
om moeten rijden via de Arkadenstraat om de ondergrondse parkeergarage te bereiken.
 Waterfonteinen zijn gepland in het nieuwe project voor het Keymplein. Dit zullen niet alleen droge
fonteinen zijn (een soort waterstraal om af te koelen) zoals op het Flageyplein, maar ook een of twee
drinkwaterfonteinen.
 Openbare toiletten: Het nieuwe project voor het Keymplein voorziet geen openbare toiletten, maar het is
belangrijk te weten dat er wel enkele zijn, in de buurt van de “Espace Delvaux”.
Vernieuwing van trottoirs (Marie-Noëlle Stassart)
In het algemeen moet worden opgemerkt dat de renovatie van trottoirs wordt uitgevoerd na de installatie van
alle ondergrondse infrastructuur (riolering, verlichting, telefoon...). Sommige trottoirs zijn al heraangelegd: de L.
Vanderveldestraat, de E. Van Becelaerelaan...). En anderen wachten op hun beurt. Wij willen er ook op wijzen dat
wij momenteel bezig zijn nieuw personeel aan te werven om de dienst te versterken. Het is namelijk niet
voldoende om over het geld en de middelen te beschikken, maar wij hebben ook de mankracht nodig om
toezicht te houden op de tenuitvoerlegging en om de operaties te sturen.
Trottoirs op lange termijn te plannen :
 Meikeverslaan : De herstelling van de voetpaden op deze laan is gerechtvaardigd. Het is een hellende
straat met een ontbrekende stoep, en de Victor-kasseien vormen holtes. Voor de school van La Clairière
is reeds een kleine renovatie van het trottoir uitgevoerd om de toegankelijkheid voor gebruikers met
mobiliteitsproblemen te vergemakkelijken. Het verzoek om een grotere renovatie van de trottoirs zal op
de lijst worden gezet.
 Pare huisnummerskant van Visélaan : in de lijst zetten
 Toestand van het trottoir onder de Arkaden: in de lijst zetten
 Edouard Olivierstraat : in de lijst zetten
Elektrische aansluitingen (Cathy Clerbaux)
In Brussel plant Sibelga de installatie van 11.000 elektrische oplaadpunten (met 2 aansluitingen) tegen 2035,
d.w.z. 400 oplaadpunten per jaar, waarvan 5% voorbehouden is voor gedeelde motorvoertuigen. De precieze
locatie van de 400 oplaadpunten wordt momenteel besproken, en in Watermaal-Bosvoorde zullen de komende
maanden 13 nieuwe punten worden geïnstalleerd. De locaties zullen worden gekozen in overleg met Leefmilieu
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Brussel en Mobiliteit Brussel. Het idee is dat elke inwoner binnen 250 meter van zijn woning een oplaadpunt
moet hebben.
Léopold Wienerlaan/Résidence Sainte-Anne : dagelijkse opslag van vuilnisbakken (Cathy Clerbaux)
Toen de gemeente na de eerste klacht (in februari 2020) ingreep, kwamen er regelmatig agenten langs om te
controleren of de situatie weer normaal was, wat ook het geval was. In de tussentijd hebben wij geen klachten
meer gehad en hebben wij niet ingegrepen. We zullen de agenten vragen regelmatig langs te komen om te
kijken of de situatie weer normaal blijft. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u problemen heeft met
de netheid, via netheid@wb1170.brussels.
Vaste vuilnisbakken in de appartementen. Is dit verplicht? (Cathy Clerbaux)
Er is geen systematische vrijstelling voor appartementen. Het is noodzakelijk dat de mensen het ons vragen.
Voor degenen die over minder ruimte beschikken, hebben wij 60-literbakken gepland (in plaats van 80-liter).
Verscheidene flatbewoners hebben voor deze oplossing gekozen. In dit stadium hebben slechts vijf personen om
een vrijstelling verzocht. Dit zijn ouderen of gehandicapten. We zijn nog niet aan alle huizen geweest om te zien
of iedereen uitgerust is. Dat zal de volgende stap zijn. Op dit moment schatten we dat de helft van de woningen
is uitgerust.
Eenrichtingsverkeer op de Fraiteurbrug (Marie-Noëlle Stassart).
De situatie is als volgt: de Fraiteurbrug is eenrichtingsverkeer geworden. Dit veroorzaakt een
verkeersverplaatsing in onze gemeente aangezien de voertuigen, in plaats van de omweg via de Generaal
Jacqueslaan te maken, de autosnelweg E411 verlaten, via de Pêcheriestraat binnenrijden en via de Arcades en
de Viséstraat naar het kerkhof van Elsene rijden. Zoals uiteengezet tijdens de gemeenteraadsvergadering van
februari 2021, worden wij niet op de hoogte gebracht door Infrabel, dat belast is met deze werkzaamheden. We
hebben contact opgenomen met de schepen van Mobiliteit van Elsene, die aan Brussel Mobiliteit gevraagd heeft
een werkgroep op te richten met mobiliteitsverantwoordelijken en vertegenwoordigers van de gemeenten
Elsene, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. Een follow-up van de telling in de Visserijstraat en de Visélaan is
gepland om de situatie te objectiveren. We zullen dit dossier op de voet volgen. Wij zullen de nodige maatregelen
nemen om de oppropping in onze wijken tegen te gaan.
Veiligheid in Vander Elst straat (Olivier Deleuze)
Op dit moment is er een problematisch kraakpand op de grens met Elsene. "Problematisch" in de zin dat de
bewoners van dit kraakpand hoogstwaarschijnlijk de daders zijn van daden in de buurt. Ze gaan eind mei voor
de vrederechter. Hierna zou de situatie moeten bedaren.
Autosnelheden, doorgaand verkeer en 30 km/u zones (Marie-Noëlle Stassart)
De invoering van de 30-km zone verloopt goed, hoewel er op sommige plaatsen nog een paar
snelheidsovertredingen zijn. Er zijn verschillende flitspalen geïnstalleerd om de werkelijke snelheid van
automobilisten aan te geven en snelheidsovertredingen te voorkomen. Op verzoek van de politie zijn Lidarcamera's geïnstalleerd, zoals in de Epiceastraat: snelheidsovertredingen werden geregistreerd en bekeurd. Alle
oude borden die de ingangen van 30km/u-zones aangaven, zijn verwijderd omdat 30km/u de norm is geworden.
Alleen zones met 50 km/u of meer worden nu aangegeven. Er zijn nog steeds straten, zoals Théophile Vander
Elst, waar de auto's te hard rijden. Wij zijn ons hiervan bewust.
Visserijstraat (Marie-Noëlle Stassart)
 De riolen: In overleg met Oudergem hebben wij tijdens de collegevergadering van maandag 3 mei
besloten de riolering te renoveren. Deze werken zijn opgenomen in de regionale coördinatie Osiris. We
wachten op de timing.
 Verbod op vrachtwagens van meer dan 3,5 ton: Een onmiddellijke maatregel werd genomen in de
Visserijstraat, namelijk om het verkeer van vrachtwagens van meer dan 3,5 ton te beperken, zowel in
Watermaal-Bosvoorde als in Oudergem. Deze oplossing vereist de waakzaamheid van de politie, die
controleert met de middelen waarover zij beschikt. Als u andere apparaten kent die geen politiebewaking
vereisen, staan wij open voor uw suggesties.
 De doorgang van bus 17 verwijderen: de gemeente kan een dialoog aangaan met de MIVB.
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Heraanleg van de straat: Wij blijven in contact met de gemeente Oudergem: wij hebben de optie
genomen om een echt en volledig herontwikkelingsproject uit te werken dat zal worden uitgevoerd met
een participatief proces. Wij zijn ons ervan bewust dat de Visserijstraat een belangrijke as is voor alle
gebruikers.

Verdwijning van de banken in de speeltuin, E. Olivierstraat (Marie-Noëlle Stassart)
Ik weet er niets van. We gaan het controleren. Er is een voorraad banken in het Technisch Centrum. We zullen in
staat zijn om ze te vervangen.
OCMW (David Leisterh)
 Wat zijn de belangrijkste problemen en uitdagingen? De gemeente Watermaal-Bosvoorde - vaak een rijke
gemeente genoemd - is een van de 19 gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar de sociale
bijstand in een jaar tijd het sterkst is gestegen (bijna 40%). Hierbij spelen verschillende factoren een rol:
enerzijds het grote aantal sociale woningen op het grondgebied van de gemeente en anderzijds de crisis
op de woningmarkt. Deze toename van het aantal verzoeken om bijstand is een grote uitdaging, niet
alleen voor het OCMW maar ook voor de gemeente. Iets positiever is dat de seniorenresidentie van het
OCMW een vergunning heeft gekregen om gerenoveerd en uitgebreid te worden, met nieuwe diensten,
grotere kamers, betere isolatie, enz. De werken zouden eind 2021 of begin 2022 van start moeten gaan.
De werkzaamheden zullen over verschillende jaren worden gespreid, aangezien de huidige gebouwen
zullen worden gerenoveerd en het terrein zal worden uitgebreid in de richting van de Meikeverslaan.
 Bakfietsen voor de distributie van de OCMW maaltijden: De distributie van de maaltijden wordt verzorgd
door Vivre Chez Soi. Het wagenpark wordt vervangen door elektrische auto's (75%). Waarom stellen we
deze vloot niet open voor bakfietsen? Het is belangrijk te weten dat de maaltijden warm worden geleverd
en op temperatuur moeten worden gehouden. De auto's zijn uitgerust met een passend systeem. Op dit
moment hebben wij nog geen oplossingen voor bakfietsen om deze taak op ons te nemen, maar als u
ideeën heeft over dit onderwerp, laat het ons dan weten.
Station van Watermaal (Marie-Noëlle Stassart)
 Tunnel Winterkoninkjestraat : In het station van Watermaal is er sprake van de bouw van een doorgang
onder de sporen om de Winterkoninkjesstraat met Arkaden te verbinden. De werkzaamheden beginnen
volgende week (d.w.z. in de week van 10 mei 2021) en zullen eind oktober zijn voltooid. De doorbraak is
aan de ene kant gedaan: nu moet hij nog aan de andere kant worden verbonden. Goed nieuws.
 Extra kiosken voor kaartverkoop: De NMBS is van plan de tweede automaat aan de kant van
Winterkoninkjestraat te plaatsen.
 Camera : Wanneer het station van Watermaal wordt ontwikkeld tot GEN-station en wanneer de
frequentie van de treinen normaal is, kan daar een camera worden geplaatst als zich een
veiligheidsprobleem voordoet. Dit is vergelijkbaar met wat in andere stations wordt gedaan.
 Ontwikkeling van de Hakoutlaan: zie hieronder.
Visélaan: mobiliteit (Marie-Noëlle Stassart):
De Visélaan is niet comfortabel voor fietsers. De wegmarkeringen zijn vrij smal, wat het moeilijk maakt voor
fietsen om te passeren. Maar helaas is de situatie zo dat het moeilijk is om daar een speciaal fietspad aan te
leggen, en dus de ruimte voor auto's te beperken. De wegmarkeringen moeten worden opgefrist en verbeterd. Er
is een delicaat punt, namelijk de verbinding tussen de Visélaan en de Hakhoutlaan, waar men moet oversteken
om bij het station te komen. Deze plek is gevaarlijk. Het moet verbeterd worden. Dit punt zal worden besproken
tijdens onze Polutra-vergadering (een cel waarin de politie en de afdelingen Mobiliteit en Openbare Werken zijn
verenigd). Het voorstel om een lus te maken door het fietsverkeer om te leiden naar de Lambert
Vanderveldestraat en de Ooienstraat moet worden overwogen.
Stand van de archeologische opgravingen in de Sint-Clemenskerk (Benoît Thielemans)
Deze opgravingen zijn begonnen na werkzaamheden om het gebouw tegen vocht te beschermen. Rond de kerk
werd een sleuf gemaakt: er werd een regenwaterreservoir gevonden en een oude graftombe. Monumenten en
Landschappen is gekomen om waarnemingen te doen (meten, fotograferen, documenteren). Er was geen reden
om de dingen ter plaatse te laten zoals ze waren. De lichamen werden op een begraafplaats gelegd. Dit alles
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gebeurde volgens de regels. Daarna konden de werkzaamheden worden hervat. Op dit moment zijn er geen
opgravingen meer.
Toiletten in de openbare ruimte (Cathy Clerbaux)
De gemeente is zich ervan bewust dat er meer toiletten nodig zijn in de openbare ruimte. Wij zullen deze vraag
onderzoeken en vooral hoe ze schoon te houden.
Snelheid in de Ottervangerstraat, voor de school La Roseraie (Marie-Noëlle Stassart)
We moeten waakzaam zijn over te hard rijden. We kunnen daar misschien een preventieradar plaatsen en het
verkeer op deze plaats in de gaten houden. De trottoirs in deze straat zijn smal, net als op andere plaatsen in de
gemeente. Ze zijn een beetje typisch voor "ons dorp". Het is onmogelijk om ze te verbreden, tenzij we het profiel
van de weg volledig veranderen, zoals we hebben gedaan op de Emile Van Becelaerelaan. Maar dit is een echt
herontwikkelingsproject. Er zijn twee benaderingen: ofwel behouden we wat er is door het te onderhouden en te
renoveren, ofwel doen we een grondige herontwikkeling.
Voortgang van de GEN-werkzaamheden (Marie-Noëlle Stassart)
De GEN-werkzaamheden vorderen. De situatie is niet gemakkelijk voor de bewoners (Eikhove, station
Watermaal) vanwege de verschillende vormen van overlast. Wij danken hen voor hun geduld. Volgens onze
informatie van de NMBS van 5 mei 2021 is het einde van de aanleg van de 4-sporen (d.w.z. de rails) gepland
voor juni 2025. Voorlopig betreft het werk in uitvoering de aanleg van twee nieuwe sporen. De WinterkoninkjesArkaden-tunnel zou in de week van 10 mei van start moeten gaan en eind oktober 2021 klaar moeten zijn. Pas
dan zullen de werkzaamheden aan de Hakhoutlaan beginnen. In de zomer van 2022 wordt de Eland-brug
verbreed om er twee extra sporen aan te brengen (zomer 2022). Daarna zal de ontwikkeling van de kant van de
Archiefstraat worden voltooid (datum nog niet bekendgemaakt).
Ontwikkeling van de Hakhoutlaan (Cathy Clerbaux)
Er zijn inderdaad werkzaamheden langs de spoorlijn gepland. De NMBS gaat er een fietspad langs aanleggen en
de straatstenen moeten blijven liggen (nog te bevestigen). De bewoners van deze straat vragen dat dit snel
gebeurt, omdat er te weinig onderhoud in de buurt is. De werkzaamheden zouden eind september/begin oktober
van start moeten gaan en eind mei 2022 voltooid moeten worden. Zodra de NMBS haar aannemer heeft
aangewezen, zal zij een vergadering met de bewoners organiseren om het project toe te lichten. De plannen voor
de aanleg van de Hakhoutlaan zijn nog steeds die van de bouwvergunning die in de jaren 1990 aan de NMBS
werd verleend. Volgens informatie die in mei 2021 van de directie Stations/NMBS is ontvangen, loopt de
aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van de parkeergarage Watermaalstation nog steeds. De planning
van de werkzaamheden (in fasen) is nu gepland van oktober 2021 tot mei 2022. Het ingediende plan omvat een
fietspad, parkeergelegenheid en vergroening van het talud.
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Moeilijkheid om te parkeren op de Leopold Wienerlaan (Marie-Noëlle Stassart)
In theorie is er een mogelijk mechanisme: de blauwe zone. Maar hoe kan dit in de praktijk worden gebracht in
het kader van het gemeentelijk mobiliteitsplan? Deze oplossing gaat hand in hand met de bewonerskaart; het
vermindert de druk van het wagenverkeer.
Mini-bos (Cathy Clerbaux)
Ter herinnering: het mini-bos was een van onze twee vlaggenschipprojecten in de participatiebegroting voor
2020. We zijn druk op zoek naar een ideale plek om het te planten en tegelijk toegang te geven tot scholen. Het
idee is nog steeds om dit mini-bos aan te leggen op het land langs de spoorlijn. Momenteel is het plan om een
deel ervan op een klein stukje grond zonder al te veel buren te plaatsen en de rest langs de spoorlijn. Dit project
is dus nog in overweging.
Speelplein Bien-faire - aanwezigheid van water (Cathy Clerbaux)
We hebben veel klachten ontvangen, maar we dachten dat het probleem was opgelost. Tijdens de
werkzaamheden aan het stormbekken is gebleken dat de grond die is aangebracht om het stormbekken en de
speelplaats met elkaar te verbinden, te ondoorlatend is. Er moesten afvoerkanalen worden aangelegd om het
water af te voeren. De gemeentelijke diensten hebben het probleem zo goed mogelijk aangepakt door tijdelijke
oplossingen te installeren. We zullen opnieuw contact opnemen met Vivaqua om te zien of er al dan niet een
meer permanente oplossing is geïnstalleerd.
Gedeelde fietsen en mobieltjes, achtergelaten op de stoepen (Marie-Noëlle Stassart)
Deze situatie is niet normaal. Er moet een voldoende grote doorgang zijn voor voetgangers om zonder problemen
door te kunnen lopen. Voorlopig kan de gemeente geen boetes uitschrijven voor gedeelde voertuigen: de
eigenaar (en dus de verhuurder) is niet verantwoordelijk voor de plaats waar zijn voertuig zich bevindt.
Verkeerslicht op het kruispunt Visélaan en Terkamerenboslaan (Marie-Noëlle Stassart)
Dit punt moet met de politie worden bestudeerd: het is een kwestie van aanpassingen die moeten worden
gemaakt.
Glasbollen en netheid (Cathy Clerbaux)
In de Najadenlaan begroeven we de glas en textiel bubbels. Dit was een zeer geslaagde proef, aangezien het
aantal illegale stortplaatsen sterk is verminderd. Wij hebben nog steeds de mogelijkheid om een tweede
textielbel in de gemeente te plaatsen; wij beraden ons momenteel over de beste plaats daarvoor. Er zijn echter
een paar technische vereisten, zoals voldoende ruimte in de kelder, zodat we voorzichtig moeten zijn met de
aanvragers. De mogelijkheden zijn Heiligenborre of Dries. Helaas is er bij Keym het probleem van ruimtegebrek
in de kelder, maar we denken er nog over na.
Wat is de begroting voor openbare werken en mobiliteit? (Jean-François de Le Hoye)
Dit jaar hebben we een begroting van 3 miljoen euro voor wegen- en trottoirwerkzaamheden, wat neerkomt op
27% van de buitengewone begroting (10,9 miljoen euro).
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Speeltuin in Hazelaarslaan en honden (Cathy Clerbaux)
Er is een verzoek ingediend bij de agenten Preventie Netheid om regelmatiger langs te komen. Het probleem
met hondenpoep is dat ze op heterdaad betrapt moeten worden om boetes te kunnen uitschrijven. Maar het is
waar dat omdat de plaats verborgen en uit het zicht is, er veel hondenpoep ligt. Wat de bewegwijzering betreft,
staan er borden bij de ingang en uitgang waarop staat dat u uw hond aan de lijn moet houden.
Vliegtuig overvlucht (Olivier Deleuze)
Er is geen sprake van een structurele toename van het aantal vliegtuigen dat over de gemeente vliegt. Wat er
gebeurt is dat, bij oostenwind, en dus om veiligheidsredenen, de vliegtuigen landen op baan 01. Deze baan is de
baan die de vliegtuigen over de "Bezemhoek" laat vliegen en dan laat afdalen naar Oudergem en Sint-PietersWoluwe.
Bomen in Lambert Vandeveldestraat (Marie-Noëlle Stassart)
De straat is opnieuw aangelegd. Er zijn enkele bomen geplant. Oorspronkelijk, voor 2018, was er een plan met
meer bomen. Maar het uiteindelijk uitgevoerde project heeft er minder.
Bovendien hebben wij een vergunning aangevraagd om ongeveer 250 bomen in de straten van de gemeente te
planten met een zeer nauwkeurig plan en verschillende soorten. De vergunning vordert en dus zullen wij op een
gegeven ogenblik kunnen beginnen met de aanplanting, met name in de wijk Logis-Floréal waar de oude
kerselaars moesten worden gekapt.
Sluiting van Olivier Deleuze
Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en uw ijver. Wij verontschuldigen ons voor de kilte van deze oefening. En
we kijken er naar uit om u persoonlijk te ontmoeten! Nog een fijne avond.
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De schriftelijk ontvangen vragen en de antwoorden van het college
Isabel Jannes
Ik heb een vraag voor deze participatievergadering : het gaat over de gevaarlijke staat van het voetpad
Visélaan, kant van de pare nummers.
De schade werd jaren geleden door een firma veroorzaakt die kabels/buizen heeft geplaatst. De
afwerking moest wegens meerdere dagen stortregen uitgesteld worden.
Wat heeft de firma nu gedaan ? Ze heeft gewoon en in allerijl de tegels op de natte modder gelegd,
zonder gestabiliseerd zand en zonder de voegen met mortel te dichten !! Dit is tegen alle regels van de
goede praktijk en is gebeurd ondanks toezicht van de gemeentelijke diensten.
Een geoefende blik op het voetpad volstaat om te zien dat het inderdaad zo gebeurd is : er zijn 2 rijen
tegels naast elkaar die voortdurend bewegen omdat ze nooit stabiel geweest zijn, integendeel. Het
wordt altijd maar erger.
De tegels in de andere rijen beginnen ook stilaan te bewegen. Wat maakt dat het hele voetpad, zeker
voor oudere mensen zoals ik, echt gevaarlijk is voor voetgangers.
Zie punt « Vernieuwing van trottoirs », blz. 9

C. Guépin
Als agenda punt: Ik zou gaarne vernemen wat aan de buitengewoon slechte staat van de trottoirs aan de
even zijde van de Visélaan gedaan gaat worden. Vooral oudere personen lopen hierdoor gevaar tot
struikelen en hun heup te breken.
Zie punt « Vernieuwing van trottoirs », blz. 9

Andere vragen in het Frans hier beschikbaar

15

