
GUILLAUME ABELOOSLAAN EN CONSTANT MONTALDLAAN

Bewonersvergadering van 18/09/2019 – Proces-verbaal

Thema: Herinrichting van de wegen en voetpaden – Instelling van een zone 30

Sprekers: Olivier MAINGAIN, burgemeester, Philippe JAQUEMYNS, schepen voor
het beheer van de openbare ruimte en Philippe LIEBEN, adviseur mobiliteit. Ook
aanwezig: Mevrouw Peggy GOOSSENS en de heer Patrick FRANKIGNOUL, van de
technische diensten.

Aanwezig: 24 personen.

Inleiding door de burgemeester 

De concessiehouders van openbare diensten hebben hun installaties in de
Guillaume Abeloos- en Constant Montaldlaan vernieuwd. Zoals beloofd op de
bewonersvergadering van 25/03/2019, is een project voor de ontwikkeling van de
voetpaden en wegen van deze lanen opgezet en is de presentatie ervan het
onderwerp van de vergadering van vandaag.

Voorstelling van het project door M. JAQUEMYNS

In het kader van de instelling van een zone 30 zijn verschillende inrichtingen in de
omliggende straten uitgevoerd Dit project harmoniseert de situatie door het uit te
breiden naar de Abeloos- en Montaldlaan.

D e Guillaume Abelooslaan is het verlengstuk van de Victor Gilsoullaan. De
voorgestelde inrichtingen volgen logischerwijs een vergelijkbare organisatie van de
openbare ruimte. De breedte tussen de uitlijningen is 18 meter, wat het mogelijk
maakt om brede voetpaden (4,5 meter) van het gedemineraliseerd type te voorzien.
Deze voetpaden bestaan uit een 2 meter breed voetgangersgedeelte (opgelegd door
het Gewest) en een beplante zone die de voetgangers van de rijbaan scheidt. De
parkeerplaatsen (2 meter breed) worden behouden en de toegang tot de garages
wordt vrijgehouden. Hierdoor blijft er 5 meter over voor het verkeer van voertuigen.

De voorgestelde herinrichting van de Constant Montaldlaan, eveneens 18 meter
breed tussen de uitlijningen, is van vergelijkbare aard. Twee verschillen:

 Het is de bedoeling om de rijbaan wat te verbreden om een vlottere
doorstroming van het verkeer te garanderen;

 Op het gedeelte tussen de Slegers- en Abelooslaan zal er alleen aan de
oneven kant beplanting zijn, gezien het te grote aantal garage-ingangen aan
de even kant.

Het project omvat ook een inrichting op de kruising tussen de Montaldlaan en de
de Broquevillelaan, die zeer incidenteel is, in de vorm van een verhoogd platform



dat ontworpen is om een deur-effect te creëren. Deze bijzondere inrichting is in feite
een voorstel van het Gewest in het kader van de volledige heraanleg van de de
Broquevillelaan, een gewestelijke weg, en wordt hier op identieke wijze opgenomen.

Er moet een stedenbouwkundige vergunning worden ingevoerd om over te gaan met
de vervanging van bomen en de inrichtingswerkzaamheden, vandaar het nut van het
krijgen van een feedback van de omwonenden.

Vragen van omwonenden

Een eerste interventie verzoekt om een uniforme helling van de voetpaden:
aanvaard.

Het gevaarlijk karakter van het kruispunt Montald/Abeloos wanneer twee
voertuigen elkaar kruisen, met name door een gebrek aan zichtbaarheid, stelt zich
dan. De gemeente stelt voor om dit ongemak te verlichten door de weg te verbreden
en de voetpaden op dit punt te versmallen. Een buurtbewoner stelt de oplossing voor
om een parkeerplaats te verwijderen en de rijbaan in eenrichtingsverkeer te plaatsen.
De burgemeester wijst erop dat het in eenrichtingsverkeer plaatsen van een weg tot
gevolg heeft dat de verkeerssnelheid toeneemt door de afwezigheid van
tegenliggers.

Op de vraag of het Paule Bismanplein in het project wordt opgenomen, omdat de
snelheid daar vaak hoog is, antwoordt de burgemeester dat het probleem mogelijk
kan worden opgelost door het aanleggen van een dwarsend voetpad.

Een groot aantal vragen heeft betrekking op de delen met bomen van de twee lanen:

 Waarom worden er bomen gekapt en waarom wordt er niet gezorgd voor een
boomvolume dat in verhouding staat tot de gebouwen? Antwoord: de snelle
groei van de nieuwe plantages zal een mooi perspectief creëren, zoals wat er
bestaat op de Slegerslaan of de Tervurenlaan, en het in harmonie brengen
met de Victor Gilsoullaan. De weg wordt verbeterd en de openbare ruimte
wordt verfraaid.

 Hoe zit het met de kroon van de bomen op beide lanen? Riskeren we niet dat
we 15 jaar moeten wachten op een zichtbaar resultaat? Wordt er niet te veel
aandacht gelegd op de gebouwen? Antwoord: Er zal worden gezorgd voor het
planten van nieuwe bomen die voldoende volgroeid zijn.

 Zullen er niet te veel van de nieuw aangeplante bomen afsterven, zoals wat er
langs de Woluwelaan is waargenomen? Antwoord: het afsterven op de
Woluwelaan was vooral te wijten aan een bijzonder hete zomer. Het planten
gebeurt nu vooral in de winter.



 Wie zorgt voor het onderhoud van al dit groen? Omdat het op dit moment niet
erg goed gedaan wordt. Antwoord: elke week het onkruid trekken is niet
haalbaar. Waarom dan niet een groene ruimte "adopteren" en zelf opruimen?

 Kan er geen stoeprand zijn tussen het voetgangersgedeelte en het beplante
gedeelte van het voetpad? Dit zou kunnen voorkomen dat honden hun
u i t w e r p s e l e n i n d e b e p l a n t e z o n e n d o e n . Antwoord: d e
gemeenschapswachters voeren regelmatig bewustmakingscampagnes en
voorzien mensen van zakken om hun uitwerpselen op te halen. Het zou een
goed initiatief zijn van de buurtbewoners om ook de baasjes aan te spreken.
Ter herinnering: elk onbeschoft gedrag in verband met openbare netheid kan
worden gemeld op het gratis nummer 0800/12 007.

 Welke boomsoort wordt er geplant? Antwoord: Informatie over het type, de
soort, de groei, de stammen en de kronen van de bomen zal worden gegeven
via een brievenbusactie en het bericht zal worden opgesteld door de afdeling
Natuur (de heer Olivier MINGERS).

 Boomkronen hebben een sterke invloed op het licht (ramen, openbare
verlichting). Antwoord: Het is de bedoeling om de bomen te planten op de lijn
van de rijhuizen.

 Zal er een afname zijn van het aantal aangeplante bomen? Antwoord: Het
aantal zal dalen van 37 naar 31 voor de Abelooslaan en 15 naar 16 voor het
bovenste deel van de Montaldlaan, maar blijft 17 voor het onderste deel van
de Montaldlaan.

Andere interventies gaan over meer uiteenlopende onderwerpen:

 Vaak worden vrachtwagens of bestelwagens met draaiende motor
achtergelaten. De bestuurder wordt verondersteld te werken en is niet
aanwezig in het voertuig. Antwoord: Als dit regelmatig op een bepaald tijdstip
gebeurt, dan moet de locatie en het tijdstip worden gemeld aan de wijkagent
of een gemeenschapswacht, die dan een controle zal uitvoeren. Het is ook
een goed idee om zelf een foto van de situatie te maken. De informatie kan
ook aan de burgemeester worden gegeven, die het zal opvolgen met de
veiligheidsdiensten.

 De helling van het voetpad op nr. 7 Abelooslaan is te steil en maakt de
toegang tot de garage moeilijk. Antwoord: de auto's van vandaag zijn lager
dan vroeger. Het verschil tussen de helling van de toegang tot de privé-garage
en de 2% helling van het voetpad is te groot. Het zal waarschijnlijk nodig zijn
om de toegang tot de garage te "schaven".

 Kan de voorrang van rechts niet worden afgeschaft aan de kruising
Montald/Slegers? Antwoord: Dit wordt niet aanbevolen door de politie, omdat
de voorrang van rechts de snelheid op de hoofdweg verlaagt.



 De fietsen worden vaak aan de palen bevestigd. Antwoord: d e
gemeenschapswachten melden dit probleem systematisch aan de betrokken
diensten. In samenwerking met het Gewest is het de bedoeling om in de hele
gemeente 300 fietsenstallingen en hoepels te installeren.

 In het verleden zijn er overstromingen geweest. Zal het risico niet toenemen
met het nieuwe plateau op het kruispunt Broqueville/Montald? Antwoord: We
kunnen meer kolken voorzien of de capaciteit verdubbelen. Het plaatsen van
geulen zou in dit geval echter moeilijker zijn.

 Wordt de straatverlichting verplaatst naar de Montaldlaan? Antwoord: Nee. De
modellen kunnen hooguit verschillend zijn.

 Is het mogelijk om een extra voetgangersoversteekplaats te voorzien op nr. 16
van de Abelooslaan (midden van de laan) om de automobilisten aan te
m o e d i g e n o m t e v e r t r a g e n ? Antwoord: E e n e e n v o u d i g e
voetgangersoversteekplaats zal nooit bijdragen tot het afremmen van
voertuigen. Een verhoogd platform wel, maar de aanwezigheid van garages
en parkeerplaatsen maakt dit soort inrichtingen op deze locatie moeilijk te
realiseren.

 Er is een voetgangersoversteekplaats van de Montaldlaan gepland ter hoogte
van de de Broquevilllaan, maar wat is er nodig om de de Broquevillelaan over
te steken? Antwoord: de de Broquevillelaan is een gewestelijke verkeersader
en de gemeente heeft het Gewest meermaals verzocht om inrichtingen uit te
voeren (voetgangersoversteekplaats, geschikt fietspad). De aanleg van
voetgangersoversteekplaatsen maakt deel uit van het gewestelijk
ontwikkelingsproject voor de de Broquevillelaan.

 Het kruispunt Abeloos/Montald is te smal om over te steken. Antwoord: Het
moet ook niet te breed zijn, om te hoge snelheden te vermijden. De bocht
wordt verbreed zodat het al mogelijk is om de bocht op nr. 24 te starten en
elkaar aan de rechterkant te kunnen kruisen.

Volgende etappes in het dossier

De werkzaamheden beginnen pas in de tweede helft van 2020. Dit zal afhangen van
het moment waarop de stedenbouwkundige vergunning door het Gewest wordt
verleend, aangezien er niets kan worden ondernomen voordat de vergunning is
afgegeven.

De inrichtingen worden per onderdeel uitgevoerd om de overlast voor de toegang tot
de garages en het autoverkeer tot een minimum te beperken.

De burgemeester sluit de vergadering om 20.30 uur.


