Participatievergadering
Tuinwijken en wijk Aartshertogen
23 juni 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. 8-11);
 Schriftelijke vragen en antwoorden van het College (blz. 12).
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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% (64%) van de 65-plussers (18+) gevaccineerd, wat hoger is dan
het regionale gemiddelde 78% (48%).
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: Wat mobiliteit betreft, heeft de invoering van de zone 30 in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op 1 januari 2021 geleid tot een daling van de gemiddelde snelheid en
van het aantal ongevallen. Er werd een studie uitgevoerd over de eerste vier 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 limiet heeft dus effect. De zone 30-borden zijn
verwijderd, maar de toegangen tot de 50km/u-zone zijn gemarkeerd. Bovendien stellen we een
verandering van gewoontes vast: meer mensen kiezen voor zachte mobiliteit (openbaar vervoer,
fiets, scooter enz.). Hoe zit het met de toekomst van uw buurt? De huisvestingsmaatschappijen
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Le Logis en Floréal zijn gefuseerd en hebben sinds enkele jaren nieuwe huurders verwelkomd
volgens een chronologische volgorde. Er ontstond een nieuwe sociologie waarbij mensen met
verschillende achtergronden werden verwelkomd. Op het plateau van de Aartshertogen is er
nogal wat sociale diversiteit, met een combinatie van sociale woningen naast een meer
welgestelde buurt. Sinds 2012 is de Chant des Cailles ontwikkeld tot een opmerkelijk
voorbeeldproject van stadslandbouw. Door de veranderingen in de wijk zijn er veel
burgerinitiatieven ontstaan die meer sociale samenhang willen creëren tussen alle delen van de
wijk. Er wordt een BPA uitgewerkt; dat is een planningsinstrument bedoeld om de wijk te
organiseren en goede oplossingen te vinden om beter samen te leven, het aantal woningen te
verhogen, voor nieuwe voorzieningen te zorgen ...

Benoît Thielemans: U kon zien hoe het gebouwencomplex Aartshertogen Zuid kon opbloeien in de
wijken. Het bestaat uit 59 woningen, een tuin die toegankelijk is voor de buurt, een
gemeenschappelijke crèche, een medisch centrum, speelpleinen voor de kinderen ... Het gebouw
werd vrij positief onthaald na een lange onzekerheid en een lange bouwperiode. Er is nog een
ander project in de maak: Aartshertogen Noord. Een overlegcomité gaf een gunstig advies met
een reeks voorwaarden. Het project wordt momenteel bestudeerd met het oog op een
aanpassing. Een gewijzigde aanvraag zal door de auteurs van het project bij de autoriteit moeten
worden ingediend.
Cathy Clerbaux: Wat de netheid betreft: het aantal vuilnisbakken in de gemeente is groter dan
vroeger, en bovendien ze zijn nu verplicht. Hierdoor worden de zakken niet meer opengereten
door kraaien en vossen en blijven de voetpaden en openbare ruimten schoner. U bent allen
verantwoordelijk voor de netheid van uw stoep. Door u uit te rusten met deze harde vuilnisbakken
draagt u dus bij tot de netheid van de gemeente. Ter informatie: de (zwarte en oranje)
vuilnisbakken worden elke woensdag en vrijdag van 14u tot 16u gratis uitgedeeld aan de voet
van het gemeentehuis (behalve in juli en augustus). Bovendien namen we twee medewerkers
voor ‘preventie en openbare netheid’ in dienst om de contacten tussen de dienst Netheid en de
bewoners te vergemakkelijken. Twee keer per jaar (in het voorjaar en in het najaar) organiseren
we met de hulp van de burgers afvalinzamelingsacties, met name in zones die moeilijk
toegankelijk zijn. We lenen materiaal uit aan vrijwilligers (tangen, 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.
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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. Er zijn twee
coördinatoren in dienst genomen en er zijn veel vrijwilligers aan de slag. Op maandag (13u >
16u) en donderdag (16u > 19u) kan wie wil 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.
De Kringloopwinkel zal ook een plaats zijn voor opleiding en uitwisseling van knowhow.
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 worden over meerdere jaren gespreid, aangezien het gaat om de renovatie
van de huidige gebouwen en de uitbreiding van het terrein in de richting van de Meikeverslaan.
Enkele burgers werken aan de uitbouw van een lokaal radiostation: Cherry Radio 1170. De
zender werkt voornamelijk met kleine podcasts en uitzendingen op bepaalde tijden. De financiële
middelen zijn beperkt, maar het is de bedoeling om geleidelijk aan permanenter te kunnen
uitzenden met initiatieven, projecten, getuigenissen van inwoners van uw wijk. Het project wil zo
meer verbondenheid en samenhang creëren.
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Hang Nguyen: in uw buurt zijn er drie kleine, autonome scholen: Les Aigrettes, Les Colibris en Les
Naïades, en de school Le Karrenberg en Nos Petits. 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 kleuterklas. Elke week wordt
er twee uur Nederlandse les gegeven. In de school Le Karrenberg bevindt zich ook de Academie
voor muziek en woordkunst, die verschillende cursussen voor alle leeftijden aanbiedt. Er wordt
een nieuwe musical-cursus gelanceerd, een combinatie van zang, dans en theater. Er is een
nieuwe crèche geopend op de Aartshertogensquare die plaats biedt aan ongeveer vijftig
kinderen. Ondanks de moeilijke periode hebben we ook nieuwe handelaars mogen verwelkomen,
waaronder een bakkerij op de Aartshertogenlaan. Goed nieuws: de rommelmarkten kunnen
hervat worden met veel soepelere maatregelen. De rommelmarkt in uw buurt zal plaatsvinden op
29 augustus. Alle informatie is beschikbaar op www. watermaal-bosvoorde.be. Elke vrijdag wordt
op het Jules Messinesplein (het vroegere Jeu de balleplein) een nieuwe markt ingericht. Dit
project is het resultaat van een gezamenlijke constructie van burgers, verenigingen, de gemeente
en winkeliers. Het is de bedoeling dat deze markt openstaat voor iedereen, multicultureel en
tegen een democratische prijs. Het zal ook een plaats zijn voor ontmoetingen en uitwisselingen.
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. Een
paar woorden ook over het Maison médicale dat verhuisd is van het Pinoyplein naar
Aartshertogen Zuid. Het is zeer dynamisch en voor iedereen toegankelijk: het centrum biedt
geneeskunde aan tegen een forfait (d.w.z. een overeenkomst tussen de patiënt, de
ziekenfondsverzekeraar en het medisch centrum).
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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
20:12:49
20:13:39

20:19:56

20:27:41
20:28:24
20:28:53
20:31:19
20:32:27
20:34:25
20:34:26
20:34:37
20:34:59
20:36:19
20:37:36
20:38:33
20:38:33
20:39:09
20:39:28

20:39:40
20:40:54
20:42:34

20:42:41
20:43:18
20:43:33
20:43:59
20:45:37
20:48:22
20:49:02
20:54:23

From Lieven Denys : Gefeliciteerd met Archiduc Sud !!!
From Alexandre Weber : Archiducs nord: Qu'avez-vous à dire aux habitants et passants de l'avenue
des Gerfauts et du bas du quartier archiducs) qui auront une perspective d'immeuble de 30 mètres
de haut au bout de leur jardin? Est ce que ce projet serait passé si Mr Deleuze habiterait avenue des
Gerfauts?
From Karin Denys : goede avond, het viel me laatst erg op, dat er op vele ,kleine, tussentuinen in de
Floreal en Logis, geen banken staan. Dat zou de samenhang toch goed kunnen bevorderen. Dat
hoeven geen dure banken te zijn, kunnen door bewoners zelf gemaakt worden, ook dat verhoogt de
samenhang
From Françoise Moors : que des bonnes nouvelles
From benoit nannan : très bonne initiative le marché �
From Mostafa Bouzerda : oui
From benoit nannan : xxxx
From dominique moraux : xxxxxx
From Georges Ziant : XXXX
From Françoise Moors : oui ces panneaux sont tres dissuasifs
From Fred Van Hauteghem : J'appuie Mr Nannan, pour le prolongement Rue des Tritomas - malgré la
présence du commissariat
From Silvia Milner : xxx
From Silvia Milner : je voudrais poser une question sur des projets cóncernant ma rue
From ALEX LEJEUNE ET SUSANNE HINTZ : Ou en est l'avancement du PPAS ?
From Lieven Denys : mme MORAUX , ou peut-on lire votre document ?
From Sam Biesemans : Het wegdek van het Logisplein is bijzonder beschadigd en gevaarlijk voor
tweewielers. Er zullen daar ook activiteiten voor de 100 jaar van de tuinwijken plaatsgrijpen.
Wanneer wordt het wegdek serieus vernieuwd?
From jacqueline Begon : Malgré les limitations de vitesse à 30 km Ortolans et G.Benoidt restent des
circuits automobiles!
From Alexandre Weber : Archiducs nord: Qu'avez-vous à dire aux habitants et passants de l'avenue
des Gerfauts et du bas du quartier archiducs) qui auront une perspective d'immeuble de 30 mètres
de haut au bout de leur jardin? Est ce que ce projet serait passé si Mr Deleuze habiterait avenue des
Gerfauts?
From Jos Bertrand : Est ce que nous pouvons recevoir le document dont parle madame Moraux?
From dominique moraux : Le document est accessible ici
https://docs.google.com/document/d/1rT7nlLuqlindQspjPqoyPDqHQjdK7iJpzJUibUImdDU/edit?usp
=sharing
From dominique moraux : Les questions que je vous avais envoyées Gestion du trafic de transit dans
le quartier
Que prévoit la commune pour juguler le trafic de transit ? passage de plus en plus fréquent de semiremorques et de camions-benne, en plus des nombreux navetteurs.
Quelles seront les mesures mises en place pour inviter les navetteurs à utiliser les boulevards plutôt
que les quartiers d’habitation ?
Les problèmes de parking du quartier sont de plus en plus liés à des voitures de navetteurs venant
prendre le métro. Y a-t-il des chiffres à ce sujet ?
Un nouvel itinéraire de bus est planifié par la stib av. des Archiducs. Qu’est ce que cela impliquera
en termes de travaux, de perte de places de parking ( vu la faible largeur de l’avenue)? Si les
travaux sont autorisés pour le bus malgré le classement, il serait utile de penser aussi à d’autres
modifications (largeur des places de parking….)
Quelles seront les dispositions prises lors des travaux dans la rue des Pêcheries pour éviter le report
de trafic ?
Quelle est la posit
From Jos Bertrand : Merci
From dominique moraux : xxxxxxx
From dominique moraux : Le PPAS devait être participatif ???
From dominique moraux : Questions posées pour l'urbanisme :
From dominique moraux : la case n'est pas assez longue...
From ALEX LEJEUNE ET SUSANNE HINTZ : Le PPAS aura t-il pour effet de retarder le projet de
construction au Chant des Cailles ?
From Lidia Maggi : pas seulement les rues mais aussi les trottoirs de la Commune sont en très
mauvais état, j'en ai fait les frais il y a quelques semaines avec une chute près des Pecheries ...
From Cathy Clerbaux : Mme Milner mon email c'est cclerbaux@wb1170.brussels
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20:55:51
20:55:57
20:57:46
21:00:02
21:01:31
21:02:28
21:03:42

21:05:16
21:12:48
21:13:33
21:15:48
21:16:05

21:16:09
21:17:20
21:17:42
21:20:25
21:21:16

21:24:34
21:25:19
21:25:21
21:25:29
21:25:47
21:25:50
21:26:00
21:26:04
21:26:06
21:26:08

From Silvia Milner : presque toutes les maisons ont un jardin à l'arrière,pourquoi mes enfants
doivent occuper la rue?
From Georges Ziant : Au cas où notre bourgmestre n'aurait pas vu ma demande de question posée à
20h34. Je la reformule. Merci, Georges Ziant
From dominique moraux : xxxxx
From Françoise Moors : la securité ds notre commune?
From Mostafa Bouzerda : goede idee
From Françoise Moors : 11 voitures vandalisées, dont la mienne, la meme nuit ds notre garage av
vander swaelmen. Gros trafic de drogue aussi ds le meme endroit. Que peut on faire? Des caméras?
From Charlotte Louveaux : Si vous refaites un jour les trottoirs place du Logis, il faudrait peut-être
penser à élargir le trottoir qui borde la grande pelouse centrale. En effet, très régulièrement, des
véhicules lourds mordent largement sur cette pelouse et en période de pluies cela occasionne de
grandes ornières boueuses qui restent béantes pendant des semaines… Merci de votre attention.
From Fred Van Hauteghem : Ne faudrait-il pas prévoir une réunion spécifique entre le groupe (fort
bien préparé) Archicitoyens et la commune ;-)?
From dominique moraux : Merci pour ces premières réponses
From dominique moraux : xxxxxxxxx
From Mostafa Bouzerda : Prière de maintenir le Square Archiducs ds son ETAT actuel, si juste beau
sans K. Encore Merci
From Mari Luz SANCHEZ Lobo : J'avais déjà envoyé ma question par écrit , je voudrais abordé le
devenir de la place Jules Messines comme centre logistique pour Thomas et Piron durant l'ensemble
de tous les travaux du Logis Floréal, y compris ceux qui se feront aux 3 Tilleuls.. Pourquoi ne pas
déplacé les centres logistiques en fonction des quartiers qui sont en renovation pourquoi impacter
un seul quartier?
From Cathy Clerbaux : Mr Deleuze veut dire "j'ai posé la question a la police"
From Mari Luz SANCHEZ Lobo : Idem pour les futurs travaux de renovation des égouts Vivaqua
centre logistique sur la place Jules Messines ?
From Georges Ziant : Je veux bien entendre cette réponse mais pourquoi attendre plus de quatre
mois et cette intervention pour avoir une réponse ?!
From Charlotte Louveaux : Je reformule ma question:
From Charlotte Louveaux : Si vous refaites un jour les trottoirs place du Logis, serait-il possible
d'élargir le trottoir qui borde la grande pelouse centrale? En effet, très régulièrement, des véhicules
lourds mordent largement sur cette pelouse et en période de pluies cela occasionne de grandes
ornières boueuses qui restent béantes pendant des semaines… Merci de votre attention.
From Martine Salsac : Et si on déclassait le logis-floréal, ne serait-ce pas plus simple pour tous????
From dominique moraux : xxxxxx
Il y a encore de nombreux points et des question de fonds qui n'ont pas pu être abordées ce soir.
Que proposez-vous pour que nous puissions en discuter ?
From Lieven Denys : Graag moedig ik de burgemeester en schepenen aan met dit soort
buurtvergaderingen verder te gaan en brede inspraak uit te lokken , ook over "andere" onderwerpen
dan espace publique ( wat nochtans heel boeiend is . Goede avond en merci
From Cathy Clerbaux : Merci a tous pour vos questions
From ALEX LEJEUNE ET SUSANNE HINTZ : Proposition au sujet des trottoirs et des rues… Pourquoi
pas enlever les trottoirs et faire des rues résidentielles ?
From Aurore PORTAEL & Jérémy DRIESSEN : Merci au collègue pour son temps et sa disponibilité.
From David Leisterh : Merci à toutes et tous et belles vacances pour celles et ceux qui en prendront
From dominique moraux : Une réponse écrite ne suffira pas. Merci de prévoir des rencontres avec
les personnes concernées.
From Cathy Clerbaux : Madame Moraux vous allez recevoir des réponses par écrit aussi
From Fred Van Hauteghem : Merci
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Antwoorden van het Collège
Berensheide - Joseph Hanse Hof - 30 km/u snelheidsbeperking: wat te doen? (Marie-Noëlle
Stassart)
Het is inderdaad mogelijk om een preventieve radar te plaatsen die de snelheid aangeeft. De
aankoop van dit type apparaat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 juni. Het gebruik
van deze radar is een maatregel die goed samengaat met de invoering van de zone 30. Dit
apparaat verbruikt bijna geen energie omdat het werkt op zonne-energie. We proberen langzaam
af te stappen van verkeersdrempels waar dat mogelijk is.
Doorgaand verkeer (Marie-Noëlle Stassart)
Hoe kan het doorgaand verkeer worden geregeld? Dit is het hele concept van GoodMove, dat
inhoudt dat zones van 30 km/uur worden ingevoerd en rustgevende mazen worden gecreëerd die
het doorgaand verkeer uit woonwijken weren. Voor deze maatregelen zijn planstudies nodig. We
zouden dit kunnen overwegen voor de zone Aartshertogen. Aan het eind van het jaar zullen we
waarschijnlijk beginnen met de studie van een gemeentelijk mobiliteitsplan; we kunnen daarin
dan ook de kwestie van het doorgaand verkeer opnemen.
Mogelijkheid van ondergrondse parkeergarage voor nieuwe constructies? (Marie-Noëlle Stassart)
Het GSV voorziet in één parkeerplaats per woning. In het geval van nieuwbouw, zoals voor
Aartshertogen Zuid en Noord, is ondergrondse parkeergelegenheid buiten de weg gepland. Bij
elke nieuwbouw moet op dit niveau worden nagedacht.
Voortgang van het BBP (Marie-Noëlle Stassart)
In deze fase zijn er 10 vergaderingen gehouden tussen het begin van 2020 en nu. 9 notulen van
de vergaderingen staan op de website. Voor het project daadwerkelijk van start ging, werd een
eerste informatie- en participatiebijeenkomst georganiseerd. Vervolgens werd er overleg gepleegd
door spelers van de PPAS, de administraties en spelers op het terrein, waaronder de beweging
Archicitoyens, La Ferme du Chant des Cailles, de scholen, het Wijkhuis (Maison de Quartier), de
kerkfabrieken ... Vijf scenario's werden opgesteld; één ervan werd voorgesteld door de gemeente.
De studies van het milieu-effectenrapport zijn bijna voltooid. Het studiebureau heeft dit werk in
afzondering gemaakt; het analyseert de interacties van de verschillende scenario's op basis van
nauwkeurige criteria zoals mobiliteit, biodiversiteit, duurzame aspecten, perspectieven,
landschap ... Morgen [24 juni] vindt het volgende steuncomité plaats. Wij naderen het einde van
het MER; de vaststelling van een voorkeursscenario kan voor het einde van dit jaar worden
overwogen. Op een gegeven moment wilden we een wandeling in de buurt organiseren, maar
zoals u weet moest die om gezondheidsredenen afgelast worden,. De participatie vond plaats
tijdens de begeleidende comités.
Participatiebudget: maak van de Calypsolaan een speelplaats voor kinderen (Cathy Clerbaux)
De twee voorbeeldprojecten voor 2020 waren de aanleg van koolstofputten met minibossen en
de eerste autoloze zondagen van de maand. De uitvoering neemt wat tijd in beslag omdat we het
goed willen doen, maar ook omdat door corona de prioriteiten zijn verlegd. Wat de autoloze
zondagen betreft: de straten die een verzoek indienen en die geen hoofdverkeersaders zijn,
zouden op zondag gereserveerd worden voor kinderen en gezelligheid. Dat wil echter niet zeggen
dat de inwoners niet kunnen rondrijden, hun auto's gebruiken of met een beperkte snelheid heen
en weer rijden. Het idee is om Nadarhekken aan de uiteinden te plaatsen, zodat kinderen van de
ruimte kunnen genieten. Wij nemen het model van de "speelstraten" over. Aan dit project wordt in
de komende maanden verdergewerkt.
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Logisplein: beschadigde bestrating; activiteiten gepland in het kader van het eeuwfeest van de
Tuinwijken (Marie-Noëlle Stassart)
Het verzoek voor het Logisplein is niet nieuw. We besloten in het college om het plein opnieuw te
bestraten in het kader van een driejarige subsidie. Met deze subsidie verwachten we een bedrag
van 300.000 euro om een deel van de wegen opnieuw te bestraten. Vandaag menen we we dat
het Logisplein tegen eind 2021 opnieuw bestraat zou moet zijn. Het is geen eenvoudig werk:
onder het asfalt van het plein liggen er straatstenen. De uitvoering moet goed worden
bestudeerd, zodat dit werk op tijd af is.
Vernieuwing van voetpaden (Marie-Noëlle Stassart)
Algemeen is het belangrijk te weten dat de heraanleg van voetpaden wordt uitgevoerd nadat alle
nutsbedrijven aan de beurt geweest zijn (riolering, verlichting, telefoon...). Sommige voetpaden
zijn reeds heraangelegd, zoals de zone voor de Aarthertogen Zuid en de helling Berensheide, voor
de school La Clairière, de Elandstraat, enz. Daarnaast zijn er ook enkele eenmalige herstellingen.
In uw buurt moeten twee belangrijke projecten voltooid worden:
1) de vernieuwing van de voetpaden van de Silfen-, Najaden-, Ninfenlanen en de
Berensheide, die wordt uitgevoerd na de vervanging van oude of zieke bomen;
2) een testfase voor de renovatie van de rioleringen in de wijk Le Logis-Floréal (Kerstrozen-,
Petunia-, Salvia- en Scabiosastraten). Vervolgens worden ook de trottoirs en wegen
gerenoveerd. De renovatie van de riolen is geen eenvoudig dossier: u moet weten dat de
riolen van Le Logis-Floréal zeer oud zijn en zich in een ingewikkelde situatie bevinden ...
Er moet opzoekingswerk gebeuren om te weten aan wie ze toebehoren (de gemeente, Le
Logis-Floréal, een privé-eigenaar). Dit zijn we momenteel aan het doen.
De gemeente en het gewest zijn overeengekomen een PPAS op te stellen. Met ultimatum
vandaag! Als mevrouw Ben Hamou doorgaat met de Champs des Cailles, wat kan de gemeente
dan doen om dit besluit tegen te houden? (Olivier Deleuze)
De gemeente besloot daarom een BBP op te stellen. Zolang het BBP niet is uitgevoerd, bestaat
het BBP juridisch niet. Bijgevolg geeft dit aan wie van mening is dat een BBP geen geldig
instrument is, de juridische vrijheid om te zeggen dat ze er geen rekening mee mogen houden.
Parallel aan dit besluit om een BBP op te stellen, maakte de gemeente haar scenario bekend:
een beperkt aantal woningen op Tritomas met respect voor het volledige sportterrein, op Petit
Cailles... en geen bebouwing op de Chant des Cailles. Het is dus de verantwoordelijkheid van de
burgemeester om het BBP-proces te respecteren en zijn beloop te laten.
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Extra banken (Marie-Noëlle Stassart)
Goede suggestie om banken of boomstammen toe te voegen in de woonwijk Le Logis-Floréal. Het
geeft buren veel meer mogelijkheden om een praatje te slaan. Dank aan de aanvragers voor het
aanwijzen van de plekken waar deze bankjes geplaatst kunnen worden.
Aartshertogensquare (Marie-Noëlle Stassart)
De toekomst van het plein komt goed aan bod in de algemene beleidsverklaring. Maar om er mee
om te gaan, hebben we een afgewerkt BBP nodig om te weten hoe we ons de plaats moeten
voorstellen op het vlak van mobiliteit, bezetting ... Ter herinnering: het plein is geklasseerd. Het is
geen optie om die status te veranderen omdat het plein in een beschermingsarrest is
opgenomen. Dat weerhoudt ons er echter niet van om bepaalde zaken te plaatsen. Wij zagen dat
veel bewoners belangstelling hebben in een kiosk op het plein, zodat er een echte
ontmoetingsplaats wordt gecreëerd. We moeten nadenken over hoe we iets eenvoudigs kunnen
maken dat aan de wensen van de bewoners voldoet en tegelijk aanvaardbaar is met het oog op
een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.
Werf Tritomas (Marie-Noëlle Stassart)
De vergunning voor dit project is in 2011 afgegeven. De werkzaamheden begonnen in 2012 en
werden vrijwel onmiddellijk stopgezet om juridische redenen waarbij de eigenaar en de aannemer
betrokken waren. Volgens de contacten met de eigenaar zouden de werkzaamheden moeten
worden hervat.
Pépinières de Boitsfort – lawaai (Odile Bury)
Dit is een geschil tussen particulieren: de gemeente komt niet tussenbeide. Wij raden u aan om
contact op te nemen met de politie of Leefmilieu Brussel, of om het probleem te regelen met de
vrederechter of de ombudsdienst van Oudergem. Geschillen tussen particulieren worden niet
door de gemeente beheerd.

Vandalisme (Olivier Deleuze)
De laatste weken is er een toename van kleine criminaliteit en vandalisme in WatermaalBosvoorde. De politie is zich hiervan bewust en doet haar uiterste best om dit probleem aan te
pakken.
Jules Messinesplein: logistiek centrum Thomas & Piron tijdens renovaties (Marie-Noëlle Stassart)
Momenteel wordt het plein ingenomen door de bouwwerf Thomas & Piron. Hiervoor is een
bouwvergunning afgegeven door het Gewest (afdeling Cultureel Erfgoed). De gemeente heeft zich
niet kunnen uitspreken: zij is niet geraadpleegd. Volgens de vergunning zullen de
werkzaamheden in april 2022 worden beëindigd en zal het plein daarna worden gerestaureerd.
Voor de renovatie van de riolering in Le Logis-Floréal moet ook worden voorzien in een
opslagplaats voor de werf, mogelijk op deze plaats. We moeten er goed over nadenken, temeer
omdat de nieuwe markt daar zal doorgaan. Er moet een dialoog komen met Vivaqua, want dit is
een belangrijke kwestie .

Elektrische aansluitingen (Cathy Clerbaux)
In Brussel plant Sibelga de installatie van 11.000 elektrische oplaadpunten (met 2
oplaadpunten) tegen 2035, d.w.z. 400 oplaadpunten per jaar, waarvan 5% voorbehouden is voor
gedeelde motorvoertuigen. Over de precieze locatie van de 400 oplaadpunten wordt momenteel
overleg gepleegd; in Watermaal-Bosvoorde zullen de komende maanden 13 nieuwe punten
worden geïnstalleerd. De locaties worden gekozen in overleg met Leefmilieu Brussel en Mobiliteit
Brussel. Het is de bedoeling dat iedere inwoner binnen 250 meter van zijn of haar huis een
oplaadpunt heeft. In de door de VUB en Sibelga uitgevoerde studie worden momenteel drie van
de dertien terminals gepland in de geklasseerde zone Le Logis-Floréal, zonder dat er rekening
wordt gehouden met de klassering ... Wij hebben de vraag gesteld, maar kregen nog geen
antwoord: wordt er misschien een afwijking toegestaan?
Lawaai van de maaier (Olivier Deleuze)
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Het politiereglement verbiedt het gebruik van grasmaaiers op zon- en feestdagen. Als dit
probleem zich stelt, betreft het een privégeschil. Licht uw buurman in en verwitig indien nodig de
politie.
Logisplein – trottoirs verbreden (Marie-Noëlle Stassart)
Wat de trottoirs in Le Logis-Floréal betreft: door de staat waarin ze verkeren en hun omvang is het
geen gemakkelijk probleem. Er is immers een bouwvergunning vereist aangezien het om een
geklasseerd gebied gaat. In dit stadium moeten we realistisch zijn: als we erin slagen deze
voetpaden zo weinig mogelijk te vernieuwen (d.w.z. geen hobbels of kuilen meer, geen
omhoogkomende straatstenen) en het probleem van de bomen en hun wortels aan te pakken,
zonder de afmetingen van de voetpaden te veranderen, zou dat goed genoeg zijn. Naast de
geklasseerde zone merken we ook op dat de straten in Logis-Floréal smal zijn, zodat een
verbreding van de trottoirs moeilijk uitvoerbaar is.
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De schriftelijk ontvangen vragen en de antwoorden van het
college
Karin Denys
Graag geef ik u mijn idee om op de agenda te zetten:
- meer banken in de "pocket gardens" van de Logis/ Floreal, zodat er meer mogelijkheden zijn
voor een "babbel tussen buren".
Cfr Punt "Extra banken”, pagina 11
Sam Biesemans
Hierbij wil ik jullie aandacht vestigen op het erg beschadigde wegdek van het Logisplein. Zie foto
in bijlage.
Het is hoogtijd dat er een volledige vernieuwing van het wegdek gerealiseerd wordt. Het gaat om
de veiligheid van de fietsers en andere tweewielers (ik heb er al een val gezien). Maar men moet
ook rekening houden met de verschillende activiteiten voor de 100e verjaardag van de
tuinwijken, waarvan een aantal op het Logisplein zullen plaatsvinden (een eerste op 26 november
2021). De werken aan het wegdek zullen zeker voordien moeten gebeuren.
Ik dank u bij voorbaat dit punt te behandelen.
Cfr Punt “Logisplein: beschadigde bestrating; activiteiten gepland in het kader van het eeuwfeest
van de Tuinwijken”, pagina 9
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