Participatievergadering
Bezemhoek
27 mei 2021 (videoconferentie)

Dit document bevat:
 Een voorstelling van het college (blz. 2-5);
 De rode draad van de discussies (blz. 6-7);
 De belangrijkste thema’s die aan bod kwamen (blz. 8-13);
 Vragen die werden gesteld maar niet tijdens de vergadering aan bod
kwamen (p. 14) ;
 Schriftelijke vragen en antwoorden van het College (blz. 15-24).

Voorstelling van het College

Welkom (Olivier Deleuze)
Een videoconferentie is beter dan helemaal geen vergadering, maar we zijn het ermee eens dat
ze het menselijk contact niet vervangt. Deze derde wijkontmoeting (de eerste twee vonden plaats
in de wijken Arcades & Keym en La Futaie) heeft een experimenteel karakter; ze wordt geleid
door Particitiz. We dachten dat de bewoners van de Bezemhoek het wel fijn zouden vinden om de
proefkonijnen te zijn.
Olivier Deleuze: Wat Covid betreft is het einde van de tunnel in zicht omdat de cijfers dalen, maar
vooral omdat de vaccinatiegraad in onze gemeente zeer hoog is in vergelijking met het Brusselse
gemiddelde. Onlangs was 85% (50%) van de 65-plussers (18+) gevaccineerd, wat hoger is dan
het regionale gemiddelde 75% (36%).
Drie opmerkingen: 1) De vaccinatiecijfers hebben betrekking op de eerste toegediende doses. Dit
is belangrijk en een indicatie voor de toekomst: mensen die hun eerste dosis hebben gekregen,
zullen het vaccinatieproces voortzetten en naar hun tweede afspraak gaan. De inentingen zijn in
volle gang. 2) Wij hebben een taxisysteem ingevoerd voor mensen die zich moeilijk kunnen
verplaatsen (meer dan 200 mensen hebben er reeds gebruik van gemaakt). Dat aantal is vrij laag
in verhouding tot de vaccinatiegraad, die dus niet afhankelijk is van het taxisysteem. 3) Onze
hoge vaccinatiegraad staat los van de vraag of we een vaccinatiecentrum in de gemeente of in de
buurt hebben.
De gemeente voert de richtlijnen van het gewest en de federale regering uit: er werden maskers
uitgedeeld, er was overleg met de politie om ervoor te zorgen dat die zich flexibel opstelt met
betrekking tot de maatregelen die moeten toegepast worden, er wordt informatie verstrekt over
vaccins, quarantaines enz. In naam van het college: “Veel moed!".
Marie-Noëlle Stassart: In dit pandemiejaar is de mobiliteit toegenomen. Dat gaat samen met de
wens van het gewest om naar Good Move toe te werken. Aan het begin van dit jaar is de hele
gemeente, net als de rest van de hoofdstad, een zone 30 geworden. Door deze maatregel wordt
de snelheid verlaagt en verhoogt de veiligheid op de weg. De cijfers spreken nu al voor zich: in het
eerste kwartaal van 2021 zijn er al 200 verkeersongevallen minder geteld dan vorig jaar.
Daarnaast werken wij in de gemeente aan de versterking van het openbaar vervoer. Er zijn twee
nieuwe lijnen gepland: bus 72, die langs de Aartshertogenlaan zal rijden en de wijk Logis-Floréal
zal bedienen, en bus 42, die van het Viaduct E40 naar het station van Bosvoorde zal rijden. Dat is
positief voor minder mobiele mensen, senioren en mensen zonder wagen. Het fietsgebruik is
sterk toegenomen. Er waren enkele nieuwe initiatieven op logistiek vlak: fietsenrekken,
fietsboxen, een fietsenstalling op de binnenplaats van La Sapinière (binnenkort). In het kader van
een projectoproep ontvingen we subsidies voor het plaatsen van fietsenrekken die geschikt zijn
voor bakfietsen. Covid was voor ons allemaal ook een gelegenheid om het Zoniënwoud, de
Bezemhoek en heel ‘ons' dorp opnieuw te ontdekken. Uw wijk heeft heel wat mooi erfgoed. Door
het werk van de dienst Stedenbouw kunnen de bewoners en nieuwe gezinnen vergunningen
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krijgen om hun huizen aan te passen aan de normen en over voldoende comfort te beschikken,
met respect voor het karakter van de plaats (houtskelet, behoud van proporties ...) en met
behoud van de binnenplaatsen van de huizenblokken. Dit is een beschermde wijk, maar ze moet
in andere opzichten evolueren; denk maar aan de komst van nieuwe bedrijven (een ijssalon, een
zeepwinkel) of een Covid-testlab.

Benoît Thielemans: De naam zegt het al: de dienst Openbare Werken houdt zich vooral bezig met
de gebouwen van de administratie en het onderhoud ervan. Van tijd tot tijd organiseert ze meer
omvangrijke werken. Dat is nu in uw wijk het geval het geval voor de school La Sapinière. Dankzij
deze werken worden er onder het dak twee (communicerende) klaslokalen voor actief leren
gemaakt. De Grondregie is belast met de opvolging van de werf Heiligenborre nr. 4 en 6. Na
talrijke problemen (die onder meer verband houden met de stabiliteit en met bepaalde
onderaannemers) is het einde nu eindelijk in zicht. Over enkele weken zijn deze twee
energiezuinige huizen klaar zijn en kunnen ze verhuurd worden aan gezinnen met een gemiddeld
inkomen.
Cathy Clerbaux: Op het vlak van Openbare Netheid hebben wij twee ‘preventie- en
netheidsverantwoordelijken’ in dienst genomen. Zijn helpen een brug te slaan tussen de
netheidsdienst en de bewoners. We hebben er bij de bewoners ook sterk op aangedrongen om
zich uit te rusten met harde (zwarte en oranje) vuilnisbakken. Elke woensdag en vrijdag worden
de harde vuilnisbakken opgehaald. Dat is verplicht indien er voedsel in de zakken zit. Daarnaast
vindt er zoals elk jaar een ophaling van uw grofvuil plaats (van 26 mei tot 28 mei). Die gaat door
op het Payfa-Fosséprezplein. Wat de bomen betreft: we zijn begonnen met het inventariseren van
het bomenpatrimonium. Misschien hebt u de vier ‘boomdokters’ wel gezien die door de straten
trokken om elke boom te onderzoeken. 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 de boomsoort, zijn grootte, groeikracht, koolstofvoorraad en heel wat andere informatie
over zijn gezondheidstoestand.
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David Leisterh: De gemeente Watermaal-Bosvoorde - die vaak een rijke gemeente wordt
genoemd - is van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest degene waar de
sociale bijstand in een jaar tijd het sterkst is gestegen (met bijna 40%). Verschillende factoren
spelen hierbij een rol: enerzijds het grote aantal sociale woningen op het grondgebied van de
gemeente, en anderzijds de covid-19-crisis. Deze toename van het aantal verzoeken om bijstand
is een grote uitdaging, niet alleen voor het OCMW maar ook voor de gemeente. Positiever is het
nieuws dat de Seniorenresidentie van het OCMW een vergunning heeft gekregen voor renovatie
en uitbreiding, met nieuwe diensten, grotere en nieuwe kamers, betere isolatie enz. De residentie
biedt momenteel onderdak aan bijna 130 mensen. Watermaal-Bosvoorde is een gemeente met
een vrij oude bevolking; het was belangrijk om een oplossing te vinden voor deze uitdagingen. De
start van de van de werkzaamheden is normaal gezien gepland voor eind 2021 of begin 2022.
De werkzaamheden zullen over meerdere jaren worden gespreid, aangezien het gaat om de
renovatie van de huidige gebouwen en de uitbreiding van het terrein in de richting van de
Meikeverslaan. Het Dagverzorgingscentrum in Heiligenborre zal worden teruggebracht zodra de
werkzaamheden aan de Meikeverslaan zijn voltooid.

Odile Bury: Het nieuwe project ‘Kringloopwinkel’ gaat van start. Het is een verderzetting van twee
projecten die al vele jaren bestonden in de gemeente: de Donnerie en het Repair Café. Deze
permanente plek zal plaats bieden aan deze én vele andere activiteiten. De kringloopwinkel
wordt momenteel ingericht; er zijn twee coördinatoren in dienst genomen en veel vrijwilligers zijn
aan de slag. Sinds deze week kan wie wil op maandag (13u > 16u) en donderdag (16u > 19u)
voorwerpen inleveren die niet meer in gebruik zijn. Op dit moment is de kringloopwinkel alleen
geopend om spullen af te zetten. 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. De
Kringloopwinkel opent vanaf 1 juni de deuren. U zult dan voorwerpen kunnen kopen, maar ook
reparaties laten doen. Het team dat aan dit project werkt, is zeer enthousiast.
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Hang Nguyen: De school La Sapinière kreeg onlangs een nieuw schoolhoofd. Deze verandering
geeft de school een nieuwe dynamiek. Net als de andere scholen in de gemeenschap hanteert
het een alternatieve pedagogie met verschillende programma's: moestuin en compostering, een
"openluchtschool", en niet te vergeten vroegtijdige Nederlandse lessen voor kinderen vanaf de 3e
kleuterschool. Elke week wordt er twee uur Nederlandse les gegeven. Goed nieuws: de
rommelmarkten kunnen hervat worden. De rommelmarkt in uw buurt zal plaatsvinden op zondag
4 juli volgens de maatregelen die in de volgende Codeco worden toegelicht. Er zal zeker een
veiligheidsprotocol van toepassing zijn. Het inschrijvingsformulier komt online te staan zodra de
inschrijvingen van de vorige rommelmarkt (27 juni) zijn afgerond. Alle informatie is beschikbaar
op www. watermael-boitsfort.be.
Jean-François de Le Hoye: Sinds enkele jaren zijn er sportcheques beschikbaar op gemeentelijk
niveau. Zo is er 50 euro voorzien (bovenop de 50 euro die de meeste mutualiteiten al toekennen)
voor jongeren (5 > 18 jaar) die lid worden van een sportclub in het Brussels Gewest die erkend is
door Bloso of zijn Franstalige tegenhanger ADEPS. Deze aanvraag gebeurt via een eenvoudig
formulier (met een luik "persoonlijke gegevens” en een luik dat door de club wordt ingevuld). Het
moet tussen 15 september en 1 november per e-mail worden doorgestuurd (of afgegeven in het
zwembad Calypso). Meer info op http://www.calypso2000.be. Indien er meer aanvragen zijn dan
voorzien is in de begroting, gebeurt de verdeling volgens de volgende prioriteitscriteria: steun voor
vrouwensport; steun voor eerste inschrijvingen (bevordering van sportinitiatie); steun voor clubs
in Watermaal-Bosvoorde; steun voor clubs die hun begeleiders een opleiding aanbieden.
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Chatten tijdens de voorstelling
20:50:00
20:50:08
20:50:46
20:50:49
20:51:17
20:51:44
20:52:04
20:52:26
20:52:37
20:53:03
20:53:11
20:53:11
20:54:02

20:54:20
20:54:45
20:54:59
20:55:11

20:55:18
20:56:43

20:56:48
20:57:12

20:57:19
20:58:43
20:59:59
21:01:20
21:01:26
21:09:16

From Alain Taets : Qu'en est-il du projet de construction d'un immeuble au bout du coin du balai… ?
From myriam Bodart : Quid des blocs de bétons au bout de la chaussée de la hulpe? Sont-ce des
bacs à fleurs? La commune a-t-elle des contacts avec T et P?
From Vincent Gilleman-LesFacilitateurs : sans soulever une quelconque polémique, qu'en est-il des
'moutons sur la plaine du rouge-gorge' ?
From Eleonore Stevens : Bonjour, est-on responsable de l’entretien de son trotoirre? En cas de
dalles abimées la commune s’occupe t’elle des réparations?
From Florence VANDEN EEDE : Ils sont venus mettre des blocs béton très récemment.
From Eleonore Stevens : Pour le dimanche sans voiture, y a t’il une procédure de décision (
concertation ) pour concrétiser ce projet?
From Alain Taets : Question pratique, à qui s'adresser pour signaler des arbres malades…?
From Marianne Pecheur : Comment assurer un meilleur suivi du code de la route tant pour les
voitures(vitesse(la rue du Buis très dangereuse) parking sur les trottoirs(chantiers camionnettes et
petite entreprise) que pour les vélos(prise de sens interdit rue Middelbourg)
From David Martens : Propreté : il y a un mieux pour les raisons expliquées par l’échevin mais
comment faire pour que les habitants prennent davantage en charge cette problématique :
éducation, rôle de l’ASBL les marcottes (Budget participatif)…
From Marc Deschepper : Début de la chée de la Hulpe: trop de voitures prennent encore une
raccourci vers l'avenue de la Foresterie et ne respectent pas la limitation à 30.
From Danielle Frank : Ce serait bien de savoir plus précisément quand on peut s'inscrire pour les
brocantes?
From myriam Bodart : Nous aimons/ aimions bien les chèvres au bout de la chaussée de la Hulpe?
Quel est le processus de communication quant à l'occupation/l'aménagement du bout de la
chaussée de la hulpe.
From Patricia DEWEZ : Nous avons une question/commentaire concernant la mobilité à vélo : nous
considérons que l'aménagement pour les vélos est insuffisante (a.n. sécurité), nous pensons que la
ch de la Hulpe ne devrait pas être à double sens pour les vélos car trop étroite et nous suggérons
d'aménager l'avenue de la Foresterie en laissant la bande de droite réservée aux vélos et aux bus
uniquement. 2ème question : qu'en est-il du réaménagement de la piste cyclable le long des voies
du tram (côté trottoir)? Merci
From David Martens : Voirie : suite à la réussite de l’aménagement de la chaussée de Hulpe, n’est-il
pas temps de s’occuper d’autres voiries en très mauvais état et dont les trottoirs sont dangereux (
exemple rue de la sapinière)
From Martine Verlinden : La forêt de Soignes à été prise d’assaut avec le covid Quid d’un code de
respect des lieux (signalétique). Plus d’infos pour tous ceux qui font vraiment n’importe quoi
(déchets, dépradations)
From Philippe Toussaint : Que ferons-nous pour sortir du quartier lors des dimanches sans voiture
From Eleonore Stevens : Pour la rue Beernaert mise à sens unique, Peut on prévoir une réunion de
concertation avec les habitants de Beernaert/ eigenhuis/ Rick Wouters et haut sapinière. C’est
toujours l’incompréhension dans ces rues. Et pour l’interdiction des vélos, ce n’est vraiment pas
simple à comprendre ( respecter ) pour les habitants..
From Danielle Frank : Dans notre groupe on voudrait que la commune soit plus attentive à bien
expliquer le code de la forêt aux entrées et à faire participer les écoles à la propreté en forêt et
ailleurs aussi.
From Marc Deschepper : Barrière en béton: il faudrait les rendre plus visibles: au moins une ligne
blanche sur le dessus.
From Alain Taets : Agata nous fait remarquer avec raison que les appareils utilisés pour évacuer les
feuilles mortes ne sont pas réellement écologiques. n'existe-il pas d'autre alternative ?
From David Martens : Harmonie du visuel du quartier. Qui réfléchit à cette questions ?
Surabondance de panneaux de signalisation, réparation esthétique, choisi de certains matériaux,
affichage d’éléments décoratif de façon harmonieuse ( exemple affiches Rik Wouters mal
accrochées).
From Martine Verlinden : Plus d’infos sur la gestion de la forêt! On coupe beaucoup d’arbres sains,
pourquoi?
From David Martens : Culture . Il y a des choses qui repassent ( Venerie, Parcours d’artistes, …)mais
où est l’échevin de la culture ?
From Ines Fonsny : Arrêtez de résoudre les problèmes en pénalisant les voitures ! Merci de proposer
d autres solutions
From Martine Verlinden : Quelles sont les conditions pour installer un abri sécurisé pour vélos à
Heiligenborre? Les maisons sont trop petites!
From Marc Deschepper : Réaménagement des trottoirs dans la seconde partie de la chée de la
Hulpe. Il faudrait au moins supprimer les nombreuses rigoles qui rendent l'utilisation des trottoirs
très pénibles pour les personnes qui poussent un buggy, par exemple.
From pierre ninane : Aménagement de la rue du grand Veneur conformément au panneau F12b,
zone résidentielle : 1 seul casse-vitesse n'est pas suffisant
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21:11:45
21:13:30
21:15:49
21:16:58

21:17:49
21:20:09
21:31:10
21:32:52
21:37:01
21:40:19

From Daniel Habousha : arbres malades: quid s'il est en privé mais très proche de la voie publique ?
cfr branche récemment tombée sur clôture résidence Les Fougères qui a bloqué le chemin réservé
piéton ?
From Marzia Mazzonetto : Rue de la Sapinière aussi, par fois il y a des voitures qui roulent à une
vitesse très dangereuse, surtout en étant les trottoirs si petit. Des casse-vitesse ou des panneaux de
ralentissement pourrait aider
From Anne Kennes : Plus de visibilité et de signalétique pour les voitures qui indique les rues
cyclistes? Comme ch de la Hulpe par ex/ les voitures roulent vite
From Daniel Habousha : JAZZ AU MARCHE: environ 4 mois par an TOUS les dimanches sauf juillet
aout, un bruit infernal à partir de la terrasse de la maison haute entre 13.00 et 15.30 minimum. Je
suis rue du Grand Veneur et c'est régulièrement intenable. Pourquoi les groupes ne vont ils pas sur
le kiosque qui ne sert apparemment pas à grand chose ? cela couperait déjà une bonne partie du
bruit qui remonte vers la rue Grand Veneur
From Marc Deschepper : Y a-t-il du neuf dans le projet de réaffectation de l'église N-D Reine des
cieux ?
From Philippe Toussaint : Pourquoi ne pas faire une brocante dans tout le quartier du coin du balai
au lieu de se limiter à la chaussée de la Hulpe
From Martine Verlinden : Selon Prévert, "Les feuilles mortes se ramassent à la pelle"
From Susanne Warren : Il ne faut pas oublier les pietons non plus. Les trottoires se remplissent de
plus en plus des bancs, signalisation, etc. Essayez de passer avec une pousette ou valise…
From Alain Taets : Grand merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette réunion de
quartier…Même si le "présentiel" reste plus agréable, cette formule en zoom était déjà très
intéressante en terme de partage !
From Najoua Sah : Merci à vous
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Antwoorden van het Collège
Hoe zit het met de bouw van een complex aan het einde van de Bezemhoek? (Olivier Deleuze)
We hebben er de voorbije twee, drie jaar niets meer over gehoord.
Is het mogelijk om de bewoners regelmatiger te sensibiliseren over de harde vuilnisbakken?
(Cathy Clerbaux)
Er loopt momenteel een actie om (zwarte en oranje) vuilbakken te verdelen tijdens twee
permanenties (Kies voor stevige buitenvuilbakken; deze zijn gratis! — Watermaal-Bosvoorde). Wij
schatten dat op dit moment ongeveer de helft van de gemeente is uitgerust. Het resultaat is
duidelijk zichtbaar: er zijn minder gescheurde zakken op straat. In een tweede fase trekken
agenten van Preventie-Openbare Netheid systematisch door de straten om bij mensen thuis aan
te bellen. Dit gebeurt reeds indien er regelmatig problemen zijn met gescheurde zakken. Zo
worden de mensen ertoe aangezet om vaste vuilnisbakken te gebruiken.
Autoloze zondagen: hoe ver staat het project? (Cathy Clerbaux)
Het wordt in de komende weken verdergezet. We hebben de regels van de speelstraten als
voorbeeld genomen. Dat houdt in dat een straat die een “autoloze zondag" wil organiseren, een
aanvraag moet indienen en van 2/3 van de bewoners instemming voor een beperking van het
verkeer moet krijgen. De gemeente zorgt voor hekkens, maar de bewoners kunnen nog steeds
vrij in en uit. Het zal ook mogelijk zijn om spelletjes te lenen bij de gemeente.
De betonnen blokken aan het einde van de Terhulpensesteenweg, zijn dat bloembakken? Heeft
de gemeente contact met Thomas & Piron? (Marie-Noëlle Stassart)
Thomas & Piron is de eigenaar van het terrein aan het einde van de Terhulpensesteenweg. Zij
wilden betonblokken (het zijn dus geen bloembakken) plaatsen als afsluiting waardoor illegaal
storten op het terrein onmogelijk wordt. Zo hebben ze de grens van hun eigendom duidelijker
afgebakend. Over het terrein loopt echter een weg met erfdienstbaarheid. Fietsen, ruiters en
voetgangers mogen dus over het terrein passeren om naar de Vorsterielaan te gaan.
➢ Problemen die veroorzaakt zijn door de plaatsing van deze blokken:
 Het doel is niet bereikt: de hoek is een skatepark geworden & er wordt illegaal
gedumpt
 Auto’s kunnen er moeilijk draaien
 Vuilniswagens maken veel lawaai bij het achteruitrijden
Op de sociale netwerken is er al veel over te doen geweest. Voor de vuilniswagens werd
onlangs een oplossing gevonden binnen de Polutra-cel (die de politie en de
gemeentediensten Mobiliteit en Openbare Werken verenigt): er komt een parkeerverbod
over een lengte van 20 m voor de paaltjes die de Terhulpensesteenweg en de Terugdrift
scheiden. Zo wordt de weg maximaal verbreedt en kunnen vuilniswagens er omkeren.
Deze oplossing kan nog worden aangepast (wij zijn bereid om erover na te denken),
afhankelijk van hoe ze wordt uitgevoerd en of ze daadwerkelijk een antwoord biedt op de
problemen.
De niet behaalde effecten die u aanhaalt, zijn een beslissing van de eigenaar. We kunnen
er op dit moment niets aan doen. We moeten in de gaten houden hoe de situatie
evolueert: het klopt dat dit niet ideaal is en dat de doelstellingen niet volledig worden
bereikt ... We moeten een harmonieuze oplossing vinden die tegemoetkomt aan de
behoeften van de omwonenden, de gemeente en de eigenaar. We herinneren eraan dat
de eigenaar het recht heeft om zijn eigendom af te grenzen.
➢ Een vermindering van het aantal parkeerplaatsen?
Ja, we kunnen niet alles hebben. We wijzen erop dat dat niet alle straatkanten als
parkeerplaats worden gebruikt, zelfs niet aan het eind van de dag. De maatregel die
Polutra voorstelt moet een oplossing bieden voor het probleem van de manoeuvrerende
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vuilniswagens, en dus ook het lawaai verminderen dat gepaard gaat met het
achteruitrijden.
De staat van de weg: zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud van onze bestrating?
Na de geslaagde heraanleg van de Terhulpensesteenweg is het tijd om andere straten onder
handen te nemen, zoals bijvoorbeeld de Dennebosstraat. Hoe zit het daarmee? (Marie-Noëlle
Stassart)
U moet weten dat de renovatie van de voetpaden wordt uitgevoerd nadat alle nutsbedrijven zijn
langs geweest (riolering, verlichting, telefoon ...). Sommige voetpaden zijn al heraangelegd: de L.
Vanderveldestraat, de E. Van Becelaerelaan... Andere straten moeten nog even wachten. Wij
wijzen er ook op dat we nieuw personeel aanwerven om de dienst te versterken. Het volstaat
immers niet om over voldoende geld en middelen te beschikken, we hebben ook mensen nodig
die toezicht houden op de uitvoering en het beheer van de werken.
➢ Elke bewoner is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn stoep (onkruid
verwijderen, schoonmaken, zout of zand strooien bij vorst …). De heraanleg van de
trottoirs is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Over het algemeen zijn er overal
in de gemeente veel voetpaden die gerenoveerd moeten worden.
➢ Wat de Dennebosstraat betreft, is de situatie als volgt. Deze straat heeft nog steeds
zijn oude riolen. Deze werf moet in de regionale coördinatie worden opgenomen om
de renovatie mogelijk te maken. Door de vorm van de straat betreft het een zeer
complexe werf. In dit verband kan een grondige renovatie in overleg met de bewoners
overwogen worden. Er moet worden nagedacht over de mobiliteit, gedeelde ruimtes...
Dit is nog niet voor morgen.
➢ We beantwoorden ook specifieke verzoeken voor wegen in slechte staat die gebeuren
via Fix My Street. In dat geval komen de twee agenten van de Wegendienst
tussenbeide indien het dringend is.
➢ Voor 2021 beschikken we over een budget van 3 miljoen euro voor werken aan
wegen en voetpaden. Dat komt neer op 27% van de buitengewone begroting (10,9
miljoen euro). Binnen dit budget hebben we een subsidie van 700.000 euro, wat
betekent dat we 2,3 miljoen euro aan eigen middelen voor de straten hebben. U moet
weten dat de Van Becelaerelaan 800.000 euro gekost heeft. Dat wil zeggen dat we
met het budget van 2021 3 tot 4 keer het equivalent van deze delen van de Van
Becelaerelaan kunnen aanleggen. Al bij al kan er dus niet zo veel worden
heraangelegd!
➢ Straten die gerenoveerd moeten worden: Er is voorzien om op middellange termijn
vooruitgang te boeken in Le Logis-Floréal, de Visserijstraat, het Keymplein ... Wij zijn
ons ervan bewust dat in de Bezemhoek heel wat straten in slechte staat zijn, zoals de
Dennebosstraat, de Hakbosstraat, de Middelburgstraat, de Auguste Beernaertstraat ,
de Eigenhuisstraat ...
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Hoe zit het met de schapen op de Roodborstjesweide? (Odile Bury)
Begin april werd aan Bercail een milieuvergunning toegekend voor de verschillende terreinen
waarop het project betrekking heeft, namelijk het klooster in de Léopold Wienerlaan, de Champ
des Cailles, het Reigerbospark en de weide van Roodborstjes.
De Roodborstjesweide is enigszins bijzonder omdat het gebied aan de rand van het bos ligt in een
Natura 2000-zone. Het moet bijgevolg voldoen aan zeer specifieke en beperkende voorwaarden
die door het Milieudepartement aan Bercail zijn opgelegd. Zo mogen er maximum 26 volwassen
schapen grazen in de weide, mogen er dagelijks maximum 2 vrijwilligers op het terrein aanwezig
zijn en mogen er jaarlijks maximum 2 opendeurdagen georganiseerd worden. Onze dienst zocht
naar een evenwicht tussen de bescherming van de natuur en het bos, de rust van de bewoners
(geluidsoverlast)... Dit evenwicht is gebaseerd op zeer concrete elementen: zo is het aantal
schapen per hectare gekozen volgens de vrij beperkende bionormen. Voor de Roodborstjesweide
leggen deze normen nog meer beperkingen op. Dat is misschien niet helemaal naar de wens van
alle bewoners van de Bezemhoek, die liever hadden dat meer mensen op de weide worden
toegelaten. Kortom, het gebruik van het gebied is zeer beperkt. 20% van het grasland van de
weide dient enkel als schuilzone, d.w.z. dat het buiten bepaalde periodes van het jaar niet mag
worden begraasd.
Ter bescherming van het gebied, en met name van de bosrand en de biodiversiteit, bepaalde de
vergunning dat er schuilplaatsen voor de hazelworm (een soort die in het gebied aanwezig is)
gemaakt moeten, maar ook twee habitats die gunstig zijn voor het vliegend hert (een beschermde
soort die met name in Watermaal-Bosvoorde aanwezig is).
Ecologische begrazing aan het einde van de Terhulpensesteenweg (Odile Bury)
Bij dit project rond ecologische begrazing komt afwisselend de hele gemeente aan bod.
Leefmilieu Brussel, Le Logis-Floréal en de dienst Groene Ruimten van de gemeente hebben een
studie uitgevoerd om na te gaan waar de schapen moeten grazen. Wij zijn zeer tevreden met het
enthousiasme van de inwoners over dit project. Een kalender van de ecologische begrazing is
beschikbaar op elke locatie en op de website van Champs des Cailles.
Het Zoniënwoud werd veroverd tijdens de Covid-periode. Hoe gebeurt dat met respect? (Olivier
Deleuze)
Sinds de Covid-crisis is het aantal mensen in het Zoniënwoud aanzienlijk toegenomen. Het lijkt
wel alsof we het herontdekt hebben. Administratief wordt het Zoniënwoud niet beheerd door de
gemeente, maar door het Gewest. Het zal enige tijd vergen om de bezoekers uit te leggen hoe ze
zich in het bos moeten gedragen en om hen de regels te doen begrijpen.
Met wie neem ik contact op om zieke bomen te melden? (Cathy Clerbaux)
Gaat het om een boom op de openbare weg, neem dan contact op met de schepen van Groene
Ruimten (cclerbaux@wb1170.brussels). Zij geeft de informatie dan rechtstreeks door aan de
tuinmannen, zodat ze ter plaatse kunnen gaan. Nu de inventarisatie van de bomen volop aan de
gang is, zullen we ook eenvoudig kunnen zien of het team van "boomdokters" de gezondheid van
de boom bevestigt.
Worden er gezonde bomen gekapt? Zo ja, waarom? (Cathy Clerbaux)
In het Zoniënwoud wordt aan verantwoord beheer gedaan. Zo hebben we ons geïnformeerd over
de situatie aan het eind van de Terhulpensesteenweg na vragen van de buurtbewoners over
gekapte boomstammen. De boswachters deelden ons mee dat de helling in kwestie niet erg
stabiel is. Om te voorkomen dat kinderen of andere mensen die beklimmen, besloot men dit deel
van het bos in een wildere staat te laten. We moeten vertrouwen hebben in de ambtenaren van
Leefmilieu Brussel die het bos beheren.
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Autoloze dag: hoe kom je je huis uit? (Marie-Noëlle Stassart)
➢ In september is er zoals gewoonlijk een autovrije dag. Als de door het Gewest bepaalde
modaliteiten dezelfde zijn als de vorige jaren, kunnen personen die om noodzakelijke of
beroepsredenen met de auto moeten gaan, een vrijstelling krijgen van de dienst
Mobiliteit. Wie daarentegen geen noodzakelijke reden heeft, zal moeten voorzien om zijn
auto buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te stallen.
➢ Tijdens de "autoloze zondagen", een project dat is voorgesteld in de participatieve
begroting voor 2020 en gebaseerd is op het reglement van de speelstraten, zal het
mogelijk zijn de wijk te verlaten omdat enkel bepaalde straten onder de regeling zullen
vallen. Er komt een vorm van beperkte mobiliteit voor auto's, met respect voor zwakke
gebruikers die die zondag van de straat gebruikmaken.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verkeersregels beter worden nageleefd, zowel voor auto's
(te hard rijden, parkeren) als voor fietsen (inrijverbod negeren)? (Marie-Noëlle Stassart)
Door aan preventie bij kinderen te doen. We hebben het systeem van fietscertificaten ingevoerd
op de scholen La Sapinière en Les Cèdres. Voor de andere twee scholen (Karrenberg en La
Futaie) wordt er een budget vrijgemaakt zodat dat ook daar kan gebeuren. Dit is een manier om
ervoor te zorgen dat de verkeersregels worden nageleefd en bekend zijn. Er zijn ook andere
middelen, zoals sancties, politieaanwezigheid of preventieve hulpmiddelen (flitspalen).
Het handhaven van de verkeersregels gebeurt op drie niveau’s: leren, voorkomen en straffen.
Inderdaad, op besluit van de burgemeester, plaatsen we soms een Lidar om het gebied te
analyseren. Volgens de politie hebben we vaak het gevoel dat auto's sneller rijden.
Vorsterielaan: het gebruik als kortere weg en het niet respecteren van de zone 30 (Marie-Noëlle
Stassart)
De Vorsterielaan is een gewestelijke weg met een maximumsnelheid van 50 km/u.
Momenteel wordt er sluipverkeer gemeld vanaf de Vorstlaan: in plaats van rechtdoor naar de
Sint-Hubertuskerk te rijden, hebben sommige voertuigen de neiging om via de Middelburgstraat
de Bezemhoek binnen te rijden, de Vorsterielaan op te rijden om aan de Sint-Hubertuskerk naar
boven te gaan. We bestuderen momenteel manieren om dit verkeer te verminderen, met name
door de doorgang van vrachtwagens te beperken (verbod op vrachtwagens van meer dan 3,5
ton).
Rommelmarkten: wanneer zal men kunnen inschrijven? (Hang Nguyen)
Op dit moment is de agenda van de toekomstige rommelmarkten bekendgemaakt. Alleen het
formulier voor de eerste rommelmarkt staat online. Dat van de tweede rommelmarkt
(Bezemhoek) volgt. Sinds de nieuwe regels van kracht zijn, gebeuren de inschrijvingen in drie
fasen: eerst voor de bewoners van het gebied waar de rommelmarkt wordt gehouden, vervolgens
voor de andere bewoners van de stad, en ten slotte voor mensen die niet in de stad wonen.
De cultuursector zal langzaam weer van start kunnen gaan. Hoe zit het met het
Kunstenaarsparcours? (Olivier Deleuze)
De onderbreking van de culturele activiteiten wordt bepaald door de evolutie van de
gezondheidstoestand. Een eerste reeks openingen hangt af van twee indicatoren: niet meer dan
500 mensen op de intensive care; de vaccinatie van 80% van de kwetsbare personen (ouder dan
65 jaar, mensen met comorbiditeit). Maar de opening van de cultuursector zal pas later volgen,
ofwel in de fase van 1 juli ofwel die van 1 september, en zal afhangen van de evolutie van de
indicatoren! Voor het "Kunstenaarsparcours" wordt niettemin een datum in oktober
aangehouden, maar die zal afhangen van de gezondheidstoestand.
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Hoe zit het met de herbestemming van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Koningin Der Hemelen?
(Jean-François de Le Hoye et Marie-Noëlle Stassart)
De kerk zou kunnen worden gebruikt door het Atipi-project, een dagcentrum voor mensen met
een handicap. Momenteel heeft Atipi geen nieuws over de subsidie die aan het Gewest is
gevraagd. Daarom is het in dit stadium geblokkeerd. De Kerkfabriek kijkt mogelijk naar andere
projecten, maar als Atipi gunstig nieuws krijgt, zou het kunnen doorgaan.
Het College verkiest om het gebouw, dat kenmerkend is voor de buurt, niet af te breken. Het is de
bedoeling dat de lokalen overdag door het dagcentrum worden gebruikt en dat de buurt er 's
avonds gebruik van kan maken. Hiervoor zijn we afhankelijk van het Atipi-project.
Wegblazen van de bladeren: de mogelijkheid om een alternatief te vinden voor de gebruikte
machines, die een bron van lawaai en milieuvervuiling zijn (Cathy Clerbaux)
 Geluidsoverlast: de dienst Groene Ruimten beschikt over steeds meer elektrische
sneeuwblazers. De machines op benzine worden geleidelijk aan vervangen door
elektrische. Hierdoor zal de geluidsoverlast afnemen.
 De vraag om te stoppen met het wegblazen van dode bladeren is al verschillende keren
gesteld. Moeten we ze blijven verzamelen? Het is belangrijk te weten dat bladeren de
afvoerkanalen en riolen verstoppen. Bovendien sterft het gras af als ze zich ophopen op
de gazons! Voor andere gebieden dan wegen en gazons denken wij erover om (mogelijk)
te evolueren naar het stoppen met, of het verminderen van het verzamelen van de
bladeren.
De Buksboomstraat is zeer gevaarlijk (auto’s die te hard rijden, fietsen in beide richtingen,
voetpaden die niet vrij zijn). Is de Gemeente zich hiervan bewust? (Marie-Noëlle Stassart en
Olivier Deleuze)
Wij zijn ons ervan bewust dat de Buksboomstraat gevaarlijk is en dat fietsers in volle vaart over
het midden van de weg rijden. Er wordt een oplossing overwogen, hoewel ze niet alles zal
oplossen. In het kader van de Groene Wandeling zijn besprekingen aan de gang tussen de
gemeente en Leefmilieu Brussel (die momenteel worden afgerond) om markeringen op de grond
aan te brengen: een rood spoor om fietsers te verplichten bij het afdalen aan de rechterkant te
blijven.
 Wat de beperkte doorgang op de stoepen betreft: dat probleem is onoplosbaar. De
afstand tussen de gevels, of tussen de muur van de begraafplaats en de andere kant, is
nu eenmaal smal. Auto's worden steeds breder. Daardoor is er minder ruimte voor
voetgangers. Wanneer Net Brussel langskomt, is de situatie nog nijpender omdat de
vuilnisbakken op de stoepen staan. De enige oplossing is dan ook om het doorgaand
verkeer in woonwijken koste wat kost terug te dringen, zoals dat ook in andere Europese
steden steeds meer het geval is.
Mobiliteit: het tweerichtingsverkeer voor fietsers is noch voor fietsers, noch voor auto's handig.
Een mogelijke oplossing voor de Terhulpensesteenweg is de aanleg van een strook op de
Vorsterielaan waar bussen en fietsen kunnen rijden. (Olivier Deleuze)
Op bepaalde
wegen (Emile Van
Becelaerelaan, Gemeentelijk Godshuisstraat,
Terhulpensesteenweg) is het de bedoeling dat fietsers tegen de rijrichting in kunnen rijden,
ondanks de geringe breedte van de weg. Deze wegen zijn vlak, in tegenstelling tot de
Buksboomstraat, waar fietsen op volle snelheid gaan. Volgens de politie is er op vlakke wegen
geen veiligheidsprobleem, omdat er een wederzijds ontradend effect is tussen de auto en de
fietser. Als de auto de fietser ziet aankomen, remt hij af uit angst hem omver te rijden, en
omgekeerd, als de fietser de automobilist ziet aankomen, gaat hij aan de kant. De situatie lijkt
dus gevaarlijk, maar mensen neutraliseren elkaar. Ongevallen door fietsers die in de
tegenrichting gaan, komen bijna niet voor.
Eenrichtingsverkeer Auguste Beernaert. Waarom? Is overleg mogelijk? (Marie-Noëlle Stassart)
 De vraag naar eenrichtingsverkeer bestaat al heel lang. Ze komt niet van de politie, maar
van de brandweer. Die stelde een gedetailleerd verslag op dat aan alle inwoners van dit
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deel van de Bezemhoek werd meegedeeld. De reden is veiligheid. De bewegwijzering is
nog niet perfect, want ze is te laag: we zullen ze verbeteren.
Wat de inpassing van een eventuele BEV (beperkt eenrichtingsverkeer) betreft, waardoor
fietsers tegen de rijrichting in de Auguste Beernaertstraat zouden kunnen rijden: de
politie acht dit niet verstandig.
De politie heeft een uitstekende kennis van het terrein: ze observeert situaties en luistert
naar vragen. Ze is er om oplossingen te vinden.
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Gestelde, maar niet behandelde vragen
Hoe zit het met de herinrichting van het fietspad langs de tramsporen (stoep)?
De aanduidingen op de Terhulpensesteenweg zijn gewestelijke materie en maken deel uit van het
plan GoodMove. Op dit moment is de markering tijdelijk. Er is een fietspad op het trottoir dat
gerenoveerd moet worden.
Wat zijn de voorwaarden voor het plaatsen van een beveiligde fietsenstalling in Heiligenborre? De
huizen zijn te klein!
www.watermaal-bosvoorde.be/nl/leven-te-watermaalbosvoorde/mobiliteit/fietsparking?set_language=nl

Visuele harmonisatie van de buurt. Wie denkt er over na? Een overvloed aan uithangborden,
esthetische ingrepen, de keuze voor bepaalde materialen, een harmonieuze plaatsing van
decoratieve elementen (bv. slecht opgehangen affiches van Rik Wouters).
Uiteraard doen wij ons uiterste best om het stadsmeubilair, of het nu gaat om verkeersborden,
fietsenrekken of openbare banken, zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de geest van de
gemeente, en in het bijzonder van de wijk. We trachten harmonie na te streven binnen de
grenzen van onze mogelijkheden, beperkingen en verplichtingen.
Netheid: er is een verbetering om de redenen die de schepen heeft uitgelegd, maar hoe kunnen
we de inwoners meer verantwoordelijkheid laten nemen voor deze problematiek: opvoeding, rol
van vzw les marcottes (participatiebudget) …?
De "grote schoonmaak"-acties die elk jaar aan het begin van de lente en de herfst worden
gehouden, maken de mensen bewust van het feit dat iedereen verantwoordelijk is voor de
openbare netheid. De vereniging Les Marcottes is in die zin een grote hulp voor de gemeente,
door een autonome en onafhankelijke activiteit uit te oefenen in goede verstandhouding met de
gemeentelijke dienst Netheid.
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De schriftelijk ontvangen vragen en de antwoorden van het
college
Koosje Nieuwenhuis
Vergeten straat:
Wij,bewoners van de Hakbosstraat,voelen ons vergeten.
In april 2019 hebben wij reeds een mail gestuurd i.v.m. de veiligheid in onze straat.
Helaas hebben wij er nooit een antwoord op gehad.
Nu dus nog eens een poging.
Veel fietsers"kerels op mountainbikes" racen vanuit de Dennenboomstaat via de Hakbosstraat
richting ch de la Hulpe.
In de bocht Dennenboomstr. Hakbosstr.is er geen mogelijkheid voor naar boven rijdende auto's
elkaar te zien!
Gelukkig gaat het tot nu toe net goed,maar......
Ook racen kinderen op fietsen , steps en rollers zo naar beneden;
Daarbij komen er nog veel wandelaars en paarden van uit het Molenpad richting ch. de la Hulpe
Auto's,komend van de ch. de la Hulpe zien niet wat er aan komt. Ook dit gaat nog steeds net
goed.
Soms wordt er gescholden"Hoe durf je met je kinderen op de straat te lopen",maar ja ,er is geen
voetpad!
Een oplossing zou kunnen zijn:
- Spiegels in de bochten ch. de la Hulpe en Hakbosstr. en Hakbosstr. Dennenboomstr.
Dit type toestel wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet meer gebruikt omdat het een
vals gevoel van veiligheid geeft. Anderzijds, als een bewoner het op zijn privé-terrein wil
installeren, heeft hij het volste recht om dat te doen. Dit verkeersveiligheidsprobleem kan worden
besproken tijdens een Polutra-vergadering, waarbij de politie en de afdelingen Mobiliteit en
Openbare Werken bijeengebracht worden.
-

Een driehoek op de weg geschiderd juist voor het Molenpad
Een zebrapad aan het begin van de Hakbosstr.( alle staten die uitkomen op de ch. de la
Hulpe hebben een zebrapad behalve de Hakbosstr.)

Het idee om een voetgangersoversteekplaats aan te brengen werd gehandhaafd. Wij zullen het
verzoek indienen op onze Polutra-vergadering.
-

Een groot bord"Spelende kinderen"
20 km geschilderd op de straat (zone residenteel)

Het idee om van het gebied een woonstraat te maken, is inderdaad een goede suggestie. Dit zou
echter betekenen dat de parkeerplaatsen expliciet gemarkeerd moeten worden, wat zou leiden
tot een vermindering van het aantal parkeerplaatsen (die toch al schaars zijn) en dus tot
ontevredenheid bij de omwonenden.
Wij zouden het prettig vinden deze keer een antwoord te krijgen en dat wij er met elkaar over
kunnen praten.
Wij kunnen niet meedoen aan de visioconferentie.
Ik ben nederlandstalig,spreek en lees wel frans
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