Participatievergadering
Bosvoorde-Centrum
03 juni 2021 (videoconferentie)

Dit document bevat :
- De voorstelling van het college (blz. 2-5);
- De rode draad van de discussies (blz. 6-8);
-De belangrijkste besproken thema's (blz. 9-13);
- Schriftelijke vragen en antwoorden van het College (blz. 14)

Voorstelling van het College

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% (53%) van de 65-plussers (18+) gevaccineerd, wat hoger is dan
het regionale gemiddelde 77% (39%).
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
volop aan de 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!".
Benoît Thielemans: Een paar woorden over de Sint-Hubertuskerk. De gemeente beschikte niet
over de middelen om een dergelijk groot gebouw te renoveren en besloot het te verkopen.
Daartoe ondertekende zij in december 2016 een verkoopovereenkomst met een particuliere
koper. Die zou de kerk omvormen tot woningen en activiteiten van collectief belang, met behoud
van een kleine gebedsplaats. De verkoop zal effectief zijn zodra de koper de bouwvergunning
heeft verkregen. De koper heeft in 2018 een bouwvergunning aangevraagd, maar ondanks het
aanvankelijke gunstige advies van het Overlegcomité werd de aanvraag afgewezen. Samen met
de Bouwmeester is de koper is momenteel bezig met de aanstelling van een ander ontwerpteam.
Dat zal in eerste instantie als taak hebben een verkennend onderzoek uit te voeren naar de
mogelijkheden op het vlak van ruimtelijkheid, invulling en financiële haalbaarheid voor een
herbestemming van de kerk. Eind 2021, na afloop van deze studie, zal een voorkeursscenario
worden gekozen en kan een nieuwe bouwvergunning worden aangevraagd. Door het afronden
van de verkoop en van het project zal het onder meer mogelijk zijn de steigers van de toren (die
samen met de kerk worden verkocht) te verwijderen en de ongemakken en veiligheidsproblemen
op te lossen die komen kijken bij een groot leegstaand gebouw in verval.
Wij hopen u op de volgende buurtvergadering te kunnen meedelen dat het project vorderingen
maakt.
Het Grondbedrijf is de dienst die de sociale en middelgrote gemeentewoningen beheert. Het is
onlangs verhuisd naar het gerenoveerde gebouw aan de Gemeentelijke Godshuisstraat nr. 1.
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Cathy Clerbaux: Wat de netheid betreft: het aantal harde vuilnisbakken in de gemeente is groter
dan vroeger - ze zijn nu ook verplicht. Daardoor worden de zakken niet meer opengereten door
kraaien en vossen en blijven de voetpaden en openbare ruimten schoner. Iedereen is
verantwoordelijk voor de netheid van zijn stoep; door harde vuilnisbakken aan te schaffen, draagt
u bij tot de netheid van de gemeente. Ter informatie: de (zwarte en oranje) vuilnisbakken worden
gratis uitgedeeld op woensdag en vrijdag, van 14u tot 16u aan de ingang van het gemeentehuis
(behalve in juli en augustus). Bovendien hebben we twee medewerkers Preventie-Openbare
Netheid in dienst genomen om het contact tussen de dienst Netheid en de bewoners te
verbeteren. Twee keer per jaar (in het voorjaar en in het najaar) organiseren we met de hulp van
de burgers afvalinzamelingsacties, in het bijzonder in zones die moeilijk toegankelijk zijn. Om dit
mogelijk te maken lenen we materiaal uit aan de vrijwilligers (knijpers, handschoenen, zakken).
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.
Odile Bury: Het nieuwe project ‘Kringloopwinkel’ gaat van start. Het is een verderzetting van twee
projecten die al heel wat jaren bestaan in de gemeente: de Donnerie en het Repair Café. Deze
permanente plek zal plaats bieden aan deze én vele andere activiteiten. Er werden twee
coördinatoren in dienst genomen en er zijn ook veel vrijwilligers aan de slag. Wie wil kan op
maandag (13u > 16u) en donderdag (16u > 19u) ongebruikte voorwerpen inleveren. 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 voor iedereen. U zult dan
voorwerpen kunnen kopen en reparaties laten uitvoeren. Een enthousiast team werkt aan dit
project. De Kringloopwinkel zal ook een plek zijn voor opleiding en de uitwisseling van knowhow.
Sinds meer dan een jaar beschikt de gemeente over een nieuwe website die dagelijks wordt
aangevuld met inhoud en nieuws uit alle wijken. Aarzel niet om u in te schrijven op onze
maandelijkse nieuwsbrief: zo blijft u op de hoogte van wat er in onze gemeente leeft.
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Hang Nguyen: In de gemeentescholen verrichten de teams een gigantisch werk, en ondanks de
moeilijke gezondheidssituatie zijn ze daar ook dit jaar in geslaagd. Ze passen een alternatieve
pedagogie toe 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. Hoewel dit een moeilijke
tijd is, we ook nieuwe winkels mogen verwelkomen.
Goed nieuws: de rommelmarkten kunnen hervat worden volgens de maatregelen die in de
volgende Codeco worden toegelicht. De rommelmarkten in uw buurt zullen plaatsvinden op 22
augustus (Drie Linden) et op 3 oktober in de buurt Hertogendreef-Vinkstraat. 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
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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.
Olivier Deleuze: Wat de Georges Benoidt Agora betreft: de jongeren hebben toegang tot vrijetijdsen sportvoorzieningen (sportpark, zwembad, speelplaatsen, skatepark, enz.), maar deze
voorzieningen veroorzaken overlast in de buurt. De bewoners hebben recht op rust en stilte zoals
bepaald is in het algemeen politiereglement: ordeverstoringen tussen 22.00 en 7.00 uur en
versterkte muziek zijn niet toegestaan. We moeten optreden door middel van dialoog en
preventie. Soms is dit niet genoeg voor een kleine minderheid, zodat we helaas naar de politie
moeten gaan en bekeuringen moeten uitschrijven.
Wij ondernemen ook actie door middel van andere maatregelen: 1) sinds 1 juni is er elke dag
(behalve donderdag en zondag) van 13.00 tot 21.00 uur een begeleider op het terrein aanwezig
om de gebruikers van de Agora te begeleiden; 2) naar aanleiding van een eerdere bijeenkomst
met de omwonenden hebben wij nagedacht over de krachttrainingstoestellen en het aantal
mensen dat er gebruik van maakt. Om de drukte op de Agora te verminderen, installeren we een
stedelijke fitnessruimte en een hardloopzone in de Sportwarande der Drie Linden. We herinneren
eraan dat in deze coronatijd de fitnesszalen niet toegankelijk zijn en mensen naar de Agora
komen om te trainen. Mogelijk worden de krachttoestellen van de Agora wat minder populair zijn
zodra de fitnesszalen weer de deuren openen. 3) Tijdens de zomer zal het voetbalveld langs de
Nimfenlaan voor iedereen toegankelijk zijn.
Wat het lawaai betreft, voorzien we via een projectoproep een analyse om de situatie objectief
vast te stellen. Overigens is het pictogram "geen versterkte muziek" verdwenen; het wordt
uiteraard vervangen.
Wij hebben ook de aanleg gepland van een omheining rond de sportvelden, zoals er een is rond
de Sportwarande der Drie Linden. Dit hek beperkt het recht om de Agora te gebruiken niet, maar
zorgt ervoor dat het veld binnen de juiste tijdslots wordt gebruikt. Het zal tijd kosten om het hek
te plaatsen (minstens drie jaar) omdat 1) het terrein op de monumentenlijst staat; 2) het moet
worden aanbesteed; 3) de
toestemming van Monumenten en Landschappen moet worden verkregen...
Wat het strikt politiële aspect betreft: sinds 15 april waren er 21 oproepen naar de politie met
betrekking tot het Agora-terrein, waarvan 5 's nachts. De cijfers geven niet de werkelijkheid weer
maar zijn een indicator. In dit stadium zijn er nog geen bonnen uitgeschreven. De politie is nogal
terughoudend met het uitschrijven van bekeuringen. Eind juni zitten we samen met de
buurtbewoners en de politiecommissaris die verantwoordelijk is voor het beheer van de Agora. Op
meerdere plaatsen in de gemeente is er een probleem doordat een speelplein naast woningen is
gelegen. Zelfs als is er geen wondermiddel, toch hoeft u niet te twijfelen aan onze inzet. We zullen
alles in het werk stellen om dit naast elkaar bestaan zo vlot mogelijk te laten verlopen.
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Chatten tijdens de voorstelling
Mensen die zelf vragen willen stellen, kunnen het woord vragen door "xxx" te schrijven in de
gespreksdraad
20:05:12
Olivier.
20:05:41
20:05:44
20:07:20
20:10:31

20:12:22
20:13:30
...
20:15:03
20:16:00
20:16:49
20:16:59
20:17:11
20:17:30

20:18:02
20:20:51
20:21:25

20:26:04
20:26:52
20:29:57
20:30:20

From Diane Iannucci : Bonsoir. Nous n'avons pas d'audio et n'entendons pas
From Blanche de Pierpont : Se déconnecter et se reconnecter
From bruno Coppé : pour moi cela fonctionne
From Guillaume Donck : je ne peux pas lancer ma vidéo mais je suppose que,
comme cela viens d'être dit, certains accès vidéo sont filtrés….
From Diane Iannucci : Projet St-Hubert : y aura-t-il une consultation des citoyens
de WB sur le nouveau projet qui sera présenté?
From marie-elisabeth volckrick : Qu’en est-il de l’appel à projet pour l’église Saint
Hubert ?
From Isa Chartier : Sacs oranges beaucoup trop grands pour une personne seule
From Karin Denys : akkoord, onnodig veel plastic
From Gauthier Piron : xxx
From Catherine Mayer : Peut-on ou pourra-t-on porter des objets à réparer à la
recyclerie, comme au Repair Café ?
From Felix Nicolai : Classes vertes en Flandre à la place des classes de neigewaroom niet
From Diane Iannucci : Poubelles: que faire lorsque des habitants ne ferment pas
correctement leurs sacs bleus et qu'en conséquence, leurs déchets envahissent le
quartier chaque fois qu'il vente? Merci.
From François Heinderyckx : Merci pour les précisions sur l'avenir de l'Église SaintHubert. Étant donné qu'il s'écoulera certainement plusieurs années avant que la
réaffectation du site ne débute, il semble indispensable d'améliorer
considérablement la sécurisation du site qui fait l'objet, très fréquemment,
d'intrusions et de dégradations, de jour comme de nuit. La clôture mobile actuelle
n'arrête pas les intrus. Outre les nuisances (il est arrivé que des "visiteurs" fassent
sonner la grosse cloche au milieu de la nuit), on ne peut que craindre pour la
sécurité de ceux et celles qui s'amusent à escalader l'échafaudage et/ou à
s'introduire dans l'église. Je crains que l'église figurent sur la liste des bonnes
adresses des "Urban Explorers" qui aiment visiter les friches et les bâtiments
abandonnés.
From Guillaume Donck : xxx
From Richard Tuffs : Eviter les sacs oranges en utilisant les compostes
communales par exemple Karrenberg (attn pas de nourriture)
From Guillaume Donck : Concernant l'ouverture prochaine du Pharang, épicerie et
cuisine de quartier, au Trois Tilleuls, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse
lepharang@gmail.com. Propositions d'ateliers, envie de faire découvrir votre
culture culinaire dans l'espace cuisine ou encore vos "produits-phares" que vous
souhaiteriez trouver dans votre épicerie.
From Mehdi Gassab : A noter que la nuisance sonore n'est pas limitée à l'agora
mais également dans les rues avoisinantes quand les utilisateurs partent et
arrivent.
From Guillaume Donck : Sachez que, concernant la mise en valeur de notre
commune aux yeux de nos jeunes générations, Le Pharang y attache une
importance fondamentale étant donné que cela est une des racines de son projet.
From Annika Lenz : et les questions par email?
From Guy DEDECKER : XXX
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20:30:36
20:30:41

From Luc Vin : Vous avez parlé d’un site internet pour avoir les news de la
commune, pourriez-vous donner l’adresse svp?
From Vincent Vandenplas : Devons-nous reposer les questions envoyées à
l’avance par email ?
From Olivier Deleuze : je parcourrai également les questions recues par mail
From Odile Bury : http://www.watermael-boitsfort.be
From marie-elisabeth volckrick : Pourquoi n’y a -t il pas eu un concours

20:31:05
20:31:05
20:31:30
d’architecte ?
20:32:33
From marie-elisabeth volckrick : Qui va décider du projet ? LeBouwmeester ?
20:34:01
From Isa Chartier : sacs oranges, si je dois attendre qu'il soit plein, j'ai un élevage
d'asticots
20:35:46
From David Wautier : et ça marche! ils sont venus dans ma rue!
20:36:28
From Richard Tuffs : Les compostes sont la...
20:37:54
From Vincent Vandenplas : XXXX
20:38:13
From Annika Lenz : M Deleuze, merci pour vos reponses. Quid le stationnement
sur trottoir? 2. pour faire respecter la limitation de vitesse, il faut des
infrastructures et pas des radars...
20:39:42
From Julien Marquet : J’ai entendu un projet qui intègre les bornes électrique sur
les poteaux d’éclairage existant. Intéressant!
https://m.sibelga.be/fr/news/bientot-des-bornes-de-recharge-sur-les-poteauxdeclairage-a-bruxelles
20:39:47
From Vincent Vandenplas : Merci d’avoir répondu à ma question. Mon xxxx est
donc annulé :). Ça m’intéresserait d’avoir une vue sur les plans d’implantations
qui sont prévus dans le futur si vous pouvez les partager.
20:40:14
From Isa Chartier : Bornes, et donc combien d'emplacements de parking
passerons encore à la trappe ?
20:43:30
From Cathy Clerbaux : Bornes électriques : le parc des voitures électriques est en
train d'augmenter rapidement. Donc l'espace des parkings existant sera partagé
entre les moteurs électriques et les moteurs thermiques.
20:43:55
From Annika Lenz : xxx
20:47:57
From Cathy Clerbaux : Bornes électriques et lampadaires : c'est en cours, les 10
prochains emplacements les utiliseront (il faut des "nouveaux lampadaires" pr que
ça marche)
20:50:58
From Gilles Gorse : Faut-il maintenir 3 pistes cyclables avenue Delleur : la piste
sur le trottoir est dangereuse compte tenu de la vitesse déraisonnable avec
laquelle certains vélos dévalent la pente à côté des piétons.
20:53:55
From Julien Marquet : C’est le vent
20:56:16
From Isa Chartier : Gilles, en effet allons nous garder encore longtemps ces pistes
cyclables en surnombre ?!
20:59:08
From Felix Nicolai : 80db à l'intérieur fenêtres fermées :)
21:01:39
From Jos Bertrand : @odilebury kun je de info ivm geluidshinder en overlast en de
rol van Brussel leefmilieu op de gemeentelijke website zetten... ?
21:01:46
From Odile Bury : http://www.infobruit.brussels/fr/voisins/jardinage
21:02:34
From Odile Bury : https://leefmilieu.brussels/themas/geluid/klacht-indienen
21:04:27
From samantha crunelle : Médiation de conflits de voisinageEn collaboration avec
la Maison de la prévention et des solidarités d'Auderghem, un soutien est proposé
aux personnes impliquées dans un conflit de voisinage ou de quartier afin de
trouver une solution acceptable pour chacun.Chaussée de Wavre 1326 - 1160
Auderghem02 662 08 71 - 0494 577 920 - mediation@auderghem.brussels
21:07:11
From Isa Chartier : bravo, les KM supplémentaires
21:07:53
From Julien Marquet : Quel est la position du conseil communal sur le
développement de la monnaie locale bruxelloise, la “Zinne” à WB? Est-ce qu’il y a
quelqu’un qui se penche sur la question au sein de la commune et est-ce qu’il y a
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21:10:28

21:10:56
21:11:28
21:13:42

21:14:21
21:14:24
21:14:26
21:14:39
21:14:56

21:15:05
21:15:22
21:19:29
21:20:12
21:20:27
21:21:43
21:24:17
21:24:17
21:24:42
21:24:42
21:25:11
21:25:44
21:25:46
21:26:03
21:26:52
21:28:02
21:29:43
21:31:30
21:31:31
21:31:38

une réflexion/communication sur son développement à WB avec les commerçants
locaux?
From David Wautier : en parlant d'espace public, quand est-ce que les trottoirs
seront améliorés à Watermael-Boitsfort ? Quand je me balade ailleurs dans la
région bruxelloise, je vois de plus en plus de différence. Pourquoi les trottoirs sontils si peu entretenus/aménagés dans notre commune ? Merci!
From Gilles Gorse : Les travaux du tram avenue Delleur, une partie des arbres ont
été abattus. Seront-ils remplacés ?
From Luc Vin : Y a t’il une note de bonne santé/dangerosité pour les grands arbres
de l’athénée de la brise qui sont près des maisons
From David Wautier : pourquoi dans les autres communes (Ixelles, Saint-Josse,
Saint-Gilles, Etterbeek) les trottoirs sont en meilleur état ? Ils ont plus d'argent ?
Franchement, quand on circule avec une poussette, c'est parfois très compliqué à
Boitsfort...
From Diane Iannucci : Pourriez-vous nous parler des résultats des efforts déployés
par la commune pour intégrer les nouveaux habitants, quelle que soit leur origine?
Merci.
From Karin Denys : Wat zijn de vooruitzichten voor het station van Bosvoorde.?
From Annika Lenz : et le parking illegal sur les Trottoirs?
From David Wautier : et on ne sait rien y faire... déprimant...
From Cathy Clerbaux : Bonsoir Mr Vin. Ils sont sur l'espace public? Si oui, pouvez
vous m'envoyer la localisation exacte de ces arbres et je vais regarder ds
l'inventaire (cclerbaux@wb1170.brussels). Si vous voyez une petite pancarte avec
un numéro à environ 2 mètres de haut alors nous avons toutes les infos.
From Annika Lenz : ca ne marche pas. il faut des potelets.
From Diane Iannucci : J'avais demandé de mettre à l'odj les projets Drohme, AXA
et RER. En parlerez-vous? Merci.
From Annika Lenz : pour la gare de boitsfort: aparemment il y aura un ascenceur
en 2024 (plus retard….)
From Tristan Roberti : SAU = société d'aménagement urbain www.sau.brussels
From marie-elisabeth volckrick : Pouvons nous revenir sur le projet Saint Hubert ?
Pourquoi n’y a t’il pas eu de concours d’architecte ? Les citoyens connaîtront-ils
les différents projets présentés ?
From David Wautier : bonsoir Martine !
From Annika Lenz : j'aurais voulu la parole...
From marie-elisabeth volckrick : Le projet saint Hubert
From ANONYME : le temps des feux de signalisation sur le boulevard du
souverain, à hauteur de la gare surtout!
From Charles-Edouard Gielen : Merci pour cette réunion de quartier !
From Catherine Mayer : xxxx
From Martine Payfa : Très bonne question!
From David Wautier : impossible d'accéder à la maison communale avec une
poussette ...
From David Wautier : on en parle depuis ... 20 ans? de cet accès....
From Annika Lenz : (c'est dommage qu'on donne la parole de vive voix seulement
aux hommes il semble… je dois me trouver un pseudo masculin pour la prochaine
réunion!)
From David Wautier : à Braine-l'Alleud, deux pompiers sont payés une fois par
mois pour aider les personnes à mobilité réduite à participer au conseil communal
(coeur de notre démocratie)
From David Wautier : Belgique - Grèce 1-0 ;-)
From David Wautier : merci à vous les femmes et hommes politiques qui prenez
de vos soirées pour nous parler!!!
From David Wautier : top!
From Vincent Vandenplas : Merci pour ces échanges

8

21:31:47
21:32:02
21:32:11
21:32:12
21:32:15
21:32:33
21:32:40

From ANONYME : Merci!
From David Wautier : oups...
From Mehdi Gassab : Merci à toutes et tous !
From Guillaume Donck : Merci à vous pour votre collaboration! Le Pharang
From Diane Iannucci : Merci pour cette bonne réunion, vos réponses à nos
questions et le suivi que vous donnerez aux autres.
From Gauthier Piron : Bonne soirée à toutes et tous
From Luc Vin : C’est top aussi de pouvoir participer tout en restant près de ses
enfants.

9

Antwoorden van het College
Sint-Hubertuskerk (Benoît Thielemans)
De gemeente verkoopt een eigendom dat haar toebehoort. De particuliere koper (d.w.z. een
projectontwikkelaar) leidt zijn project met de steun van de bouwmeester bij de aanwijzing van
een nieuwe projectontwikkelaar. Dit gebeurt door middel van een raadpleging
(https://bma.brussels/saint-hubert/): er waren 12 aanvragen, waarvan er 5 werden geselecteerd.
Aan het einde van de maand wordt een team geselecteerd dat een haalbaarheidsstudie zal
uitvoeren.




Raadpleging over het nieuwe project: Ja, er wordt een raadpleging georganiseerd tijdens
het openbaar onderzoek. Een bijkomende raadpleging zal afhangen van het team dat
door de koper gekozen wordt en van de wil van deze laatste. De koper is altijd zeer
welwillend geweest, maar de gemeente kan hem geen bijzondere bevelen geven.
Staat van het gebouw en de omgeving: wij zijn ons ervan bewust dat mensen het gebouw
betreden en dat de poorten vaak stuk zijn... We proberen het in orde te houden. Het is
onmogelijk om grote hekken te plaatsen en ze op slot te doen. Het is echt noodzakelijk
dat dit project vooruitgaat.

Oranje zakken: ze zijn te groot (Cathy Clerbaux)
Helaas is het niet aan de gemeente om te beslissen over de grootte van de oranje zakken. Die
wordt bepaald door Brussel-Netheid. De oranje zakken zijn bedoeld om in de oranje bakken te
passen en hebben dus ook die maat. Heel wat mensen klagen dat de zwarte vuilnisbakken te
groot zijn. Aan die vraag zijn we tegemoetgekomen door twee types in gebruik te nemen (80l en
60l). De oranje exemplaren hebben een standaardcapaciteit (40l).
Blauwe zakken die worden opengelaten, zijn een bron van vuil in de openbare ruimte (Cathy
Clerbaux)
Het klopt dat vossen en kraaien worden aangetrokken sinds alle plasticsoorten in de blauwe
zakken mogen. De agenten van Preventie-Openbare Netheid komen langs en maken de mensen
bewust van dit terugkerend probleem. Advies: zorg ervoor dat u uw zakken sluit en de
verpakkingen spoelt voordat u ze weggooit.
Verkeersveiligheid en overdreven snelheid (Olivier Deleuze)
De invoering van de zone 30 op 1 januari 2021 heeft de gemiddelde snelheid en het aantal
ongevallen doen dalen. Er werd een studie uitgevoerd over de eerste 4 maanden van 2021: de
gemiddelde snelheid in de Brusselse agglomeratie daalde van +/- 35 km/u tot 29,6 km/u; het
aantal ongevallen daalde van 700 tot 630. De beperking heeft dus effect, al rijden sommige
mensen snel. Op de website van de politie (Men flitst ook in mijn straat ! | Lokale Politie Ukkel /
W-B / Oudergem) kunt u een aanvraag indien om een radar in uw straat te plaatsen voor een
analyse van de snelheidsstatistieken.

Schoolstraat (Olivier Deleuze)
De schoolstraat heeft als principe dat de toegang geblokkeerd wordt tijdens het binnenkomen en
verlaten van de klassen. Dit heeft gevolgen voor ouders die hun kinderen vervoeren (parkeren,
verkeer ...). Op dit moment proberen we elke school een eigen verplaatsingsplan te geven. U
moet weten dat Watermaal-Bosvoorde een van de gemeenten is die het beste scoren qua aantal
ongevallen met voetgangers en fietsers per 1000 inwoners.
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De werf van La Brise (Olivier Deleuze) Voor elke werf moet de wet worden nageleefd. Het gebeurt
maar zelden dat we nachtelijke werken toestaan: het betreft enerzijds een bouwplaats die een
weg of een rijbaan (trein, auto’s ...) belemmert en anderzijds het gladstrijken van beton met een
droogtijd van 24 uur.



Asbestverwijdering: dat zal gebeuren in overeenstemming met de door Leefmilieu Brussel
voorgeschreven regels.
Timing van de werven: de bouwvergunning is nog niet verleend; dat zal na de zomer
gebeuren.

Elektrische laadpalen
(Cathy Clerbaux)
In Brussel plant Sibelga de installatie van 11.000 elektrische laadpalen (met 2 oplaadpunten)
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; in
Watermaal-Bosvoorde worden de komende maanden 13 nieuwe punten geïnstalleerd. De
locaties worden gekozen in overleg met Leefmilieu Brussel en Mobiliteit Brussel. Het is de
bedoeling dat elke inwoner binnen 250 meter van zijn woning een oplaadpunt heeft.
Het trekken van een kabel is momenteel complexer. De dienst Stedenbouw geeft geen
toestemming. Wanneer een maximum aan publieke laadpalen in gebruik genomen is, wordt
bekeken of er nog meer nodig zijn.
Stedenbouw: de renovatie van de binnenkant van een huizenblok die overlast (uitzicht, privacy,
licht) voor de buren met zich meebrengt. Hoe worden de dossiers aangepakt wanneer het
achtergevels betreft? (Olivier Deleuze)
Er zijn twee aspecten:
 Het stedenbouwkundige aspect: wordt een vergunning aangevraagd voor de uitbreiding
aan de achterzijde van een gebouw, dan is dit het onderwerp van overlegcommissies en
openbare onderzoeken. Eens de vergunning is afgegeven, komen we soms tussenbeide
bij problemen tussen buren.
 Burengeschillen: de overheid is niet bevoegd om tussen te komen in geschillen tussen
particulieren. Wanneer deze geschillen niet tussen mensen onderling geregeld worden, is
er eerst een fase van bemiddeling (verzoening tussen buren), en vervolgens is het aan de
vrederechter (vrije procedure). De dienst Bemiddeling bij burenconflicten biedt, in
samenwerking met het Huis voor Preventie en Solidariteit in Oudergem, steun aan
mensen die betrokken zijn bij een buurt- of wijkconflict om een oplossing te vinden die
voor iedereen aanvaardbaar is. Meer info: Waversesteenweg 1326 - 1160 Oudergem 02 662 08 71 - 0494 577 920 - mediation@auderghem.brussels
Korte voorstelling van Le Pharang: buurtwinkel, buurtkeuken en atelierruimte op de rotonde van
de Trois Tilleuls. Een plaats voor sociale cohesie, professionele integratie ...

Geluidshinder en lichtvervuiling (Odile Bury)
 Voortdurende geluidsoverlast door het gebruik van ventilatoren. Wat moet ik doen?
Leefmilieu Brussel heeft een klachtenformulier. De inspecteurs kunnen de overlast objectief
vaststellen en ter plaatse bepalen of de installaties de in het Brussels Gewest geldende
normen overschrijden.
 lichtvervuiling met gevolgen voor de biodiversiteit en de omwonenden
Tijdens de vorige zittingsperiode boog de gemeente zich over deze kwestie naar aanleiding
van haar eigen installaties. Zo wordt er bij de aanleg van de nieuwe sportieve Agora, of bij de
installatie van nieuwe verlichting in steegjes, op gelet dat de verlichting op een relatief lage
hoogte worden geplaatst, zodat ze geen schade toebrengen aan de biodiversiteit en aan
vogels. Het klopt dat het aantal grote lichtinstallaties in tuinen de voorbije jaren is
toegenomen ... We moeten dit in handen nemen en de situatie analyseren. Op dit ogenblik
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Meer
info
op
http://www.ruisinfo.brussels/nl/buurt/werken-in-de-tuin?set_language=nl.
Problemen van de buurt met een commerciële ruimte – Gemeentelijk Godshuisstraat ( (Olivier
Deleuze et Odile Bury)
Een besluit van de westelijke regering uit 1999 leverde een vergunning af voor een
meubelopslagplaats, maar die is nu niet meer van kracht. We vragen de dienst Stedenbouw om
dit te onderzoeken en indien nodig een inbreuk vast te stellen. Wat het aspect "intimidatie"
(machtsvertoning, pesterijen ...) betreft, raden we iedereen die er onder lijdt aan klacht in te
dienen bij de politie.
Wanneer een beroepsactiviteit (een bedrijf, een onderneming, enz.) zich in een wijk ontplooit,
wordt er soms een milieuvergunning verleend. Het zou dan ook interessant zijn om na te gaan of
de uitbaters van de opslagplaats wel over een milieuvergunning beschikken.
Fietspaden op de Delleurlaan en het Terkamerenbos (Olivier Deleuze)
Er zijn twee beslissingen genomen: enerzijds werd op het niveau van de Stad Brussel beslist om
het Terkamerenbos af te sluiten voor auto's, anderzijds besliste het Gewest om fietspaden aan te
leggen op de Delleurlaan om het fietsen aan te moedigen. Van september tot december 2021 zal
in Ukkel, Elsene, Brussel-Stad en Watermaal-Bosvoorde een door de Stad Brussel gefinancierde
meetcampagne worden uitgevoerd om na te gaan of de reistijd tussen de Sint-Hubertuskerk en
het Terkamerenbos werkelijk is toegenomen. Wij wachten dus op de resultaten van dit initiatief,
en afhankelijk daarvan kan de infrastructuur eventueel worden aangepast. We wijzen erop dat er
momenteel in alle Europese steden een tendens is om de luchtverontreiniging, het lawaai en het
fijnstof in de atmosfeer te verminderen en zoveel mogelijk zachte mobiliteit aan te moedigen.
Over 10 jaar zal Brussel zijn geëvolueerd zoals andere steden (Leuven of Hasselt): er zullen
woonwijken zijn die moeilijk doorkruist kunnen worden met de auto, en straten die voorbehouden
zijn voor het doorgaand verkeer.
Snoeien van de grote bomen in de Drie Lindenstraat (Cathy Clerbaux)
Snoeien kan alleen buiten de broedperiode. Indien er gesnoeid moet worden omdat de doorgang
belemmerd wordt, moet de gemeente daarvoor zorgen, maar ze moet dan wel wachten tot eind
augustus. Aarzel niet om bij dit soort situaties een e-mail te sturen naar
openbare.werken@wb1170.brussels zodat de medewerkers de bomen kunnen analyseren. Indien
er echter een gevaar op de openbare weg dreigt (een zieke of te grote boom), moet u vertrouwen
hebben in de mensen die voor de bomen zorgen. Zij hebben van elke boom een precieze
diagnose gemaakt.
Netheid in het algemeen (Cathy Clerbaux)
Netheid is een zaak van iedereen. Vuil trekt vuil aan. We trachten met de gemeentearbeiders
clandestiene stortingen te vermijden en, indien ze toch gebeuren, ze zeer snel te verwijderen.
Sommige zones zijn "risicovoller", zoals bij de glas- en textielcontainers: mensen later er van alles
achter ... U moet weten dat u, indien u niet naar het Recypark (in Oudergem) kunt gaan, het recht
heeft om Net Brussel één keer per jaar te vragen uw grofvuil bij u thuis te komen ophalen (tot
1m3/jaar - op afspraak). De gemeente organiseert verschillende initiatieven om de bewoners
bewust te maken van de noodzaak van netheid (campagne in de 1170, een opruimactie in de
herfst en de lente ...). Momenteel lijkt de situatie te verbeteren, dankzij onze twee agenten van
Preventie-Openbare Netheid die de gemeente doorkruisen, informatie geven over het sorteren,
sensibiliseren ... Daarnaast helpen verschillende mensen ons om de gemeente schoon te
houden, zoals de vereniging Les Marcottes, die veel vrijwilligers bij elkaar brengt tijdens openbare
schoonmaakacties.
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Delleurlaan: herbeplanting van gevelde bomen (Olivier Deleuze)
Ja, maar we weten niet wanneer.
Voetpaden (Olivier Deleuze)
De gemeente heeft niet genoeg geld om de voetpaden op een bevredigende manier te renoveren.
Er zijn in het totaal 140 km voetpaden (en dus 70 km straten!). We concentreren ons op de
meest dringende zaken, met een jaarlijkse begroting van ongeveer 3 miljoen euro (inclusief
subsidies). Alleen al de renovatie van het derde deel van de Van Becelaerelaan kostte 800.000
euro. Waarom is dat zo? Bij de heraanleg van een voetpad worden ook alle onderliggende lagen
(rioleringen, enz.) vernieuwd. We raden u aan op gevaarlijke voetpaden te melden via de
toepassing Fix My Street. Op middellange termijn worden onder meer trottoirs aangelegd in Le
Logis-Floréal, de Elandstraat en het Keymplein.
Illegaal parkeren op voetpaden (Olivier Deleuze)
De gemeente heeft er geen belang bij dat auto's op de stoepen parkeren. De dienst
Administratieve Boetes is belast met het bekeuren. De laatste tijd zijn de agenten van deze dienst
echter minder talrijk op het terrein aanwezig: ze worden opgevorderd om plaats te nemen aan de
ingang van openbare gebouwen ter naleving van de coronamaatregelen.
AXA-project (Olivier Deleuze)
De overlegcommissie over de grote AXA vond plaats op 8 juni. Het project zal onder meer een
hotel, een ontspanningscentrum en een coworking space omvatten. Het dossier evolueert positief
aangezien het een gunstig advies kreeg van de overlegcommissie, zonder enige blokkade
aangezien het gebouw zonder ingrijpende wijzigingen behouden zal blijven.
Bouw op Champ des Cailles (Olivier Deleuze)
De gemeente is bezig met het opstellen van een BPA, een Bijzondere plan van aanleg. Het is de
bedoeling te weten te komen waarvoor de grond in Aartshertogenwijk zal worden gebruikt. Voor
de Chant des Cailles wil het College van Burgemeester en Schepenen geen enkele bebouwing,
omdat het gaat om een prachtig project van sociale cohesie en stadslandbouw.
DROHME (Olivier Deleuze)
Het project is geheroriënteerd en moet bescheidener worden. Het wordt een recreatief
groenproject waarbij gezinnen het terrein kunnen gebruiken.
GEN (Olivier Deleuze)
Het is niet eenvoudig om de timing van dit dossier te voorspellen. Dit is onze inschatting:
- Juni 2025: voltooiing van de vier sporen (d.w.z. de rails);
- 2024-2025: de overkapping van de platen aan weerszijden van het station van
Bosvoorde, met aan de ene kant een biodiversiteitspark en aan de andere kant een
landschapspark;
- Nu tot oktober 2021: het boren van de tunnel Winterkoninkjestraat-Arcaden in het station
van Watermaal.
Herschilderen van de Academie voor Schone Kunsten (Benoît Thielemans)
Dat zou een goede zaak zijn, evenals het opknappen van een hele reeks andere gemeentelijke
gebouwen. Op dit moment hebben we gepland om aan het dak te werken (vernieuwing en
isolatie), de ramen te vervangen of te restaureren... en ook, maar niet onmiddellijk, de gevels te
renoveren tot geheel harmonieus. Sommige projecten zijn al verder gevorderd dan andere, zoals
het dak en de ramen!
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Leybeekpark (Odile Bury et Olivier Deleuze)
Het park wordt heraangelegd door Leefmilieu Brussel. Dit project dateert van lang geleden en
werd in verschillende fasen opgedeeld. De heraanleg begon enkele jaren geleden aanvankelijk
omwille van een probleem met de afwatering: er werd een kanaal aangelegd tussen het
Leybeekpark en de andere kant van de Vorstlaan. Nu het water niet meer overstroomt, worden in
een tweede fase de paden hersteld. Waarschijnlijk zullen er in een latere fase nog andere acties
plaatsvinden.
Lift in het Gemeentehuis? En waarom werd die voor de politie verwijderd? (Benoît Thielemans &
Olivier Deleuze)
Wij gaven een architectenbureau de opdracht een project uit te werken voor de herinrichting van
de kelderverdieping en de zolderverdieping van het Gemeentehuis. Het project heeft niet alleen
tot doel het gebouw toegankelijker te maken voor personen met beperkte mobiliteit, maar ook
om de ruimte zo goed mogelijk te benutten door er kantoren in onder te brengen. De Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen gaf een heel gunstig advies voor de toegang
voor PBM en de voorgestelde oplossing (d.w.z. een aparte ingang, een lift naar de verschillende
verdiepingen ...). Anderzijds heeft het advies meer voorbehoud bij het ingebruiknemen van de
zolder. De gemeente zal zich inzetten voor de toegankelijkheid van de PBM. In juni is een
vergadering over dit onderwerp voorzien. Het project ligt op tafel, maar zal tijd kosten. Het idee
om een bel te plaatsen aan de voet van de stenen trap van het Gemeentehuis wordt onderzocht
en voorgelegd aan de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand.
We zullen ons informeren over de lift op het politiebureau. Wij nemen ook kennis van het
ontbreken van een loopplank op de trappen van het Gemeentehuis.
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De schriftelijk ontvangen vragen en de antwoorden van het
college
Geen vragen ontvangen in het Nederlands voor deze buurt. Alle vragen die in het Frans zijn
gesteld, zijn in de notulen in deze taal beschikbaar.
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