
GEORGES HENRILAAN (gedeelte tussen de Linthoutstraat en de Brand 
Whitlocklaan) 

Bewonersvergadering (videoconferentie) van 25/03/2021 – Proces-verbaal 

Thema: Project voor de heraanleg van de voetpaden en parkeerzones in het gedeelte van 
de Georges Henri-aan tussen de Linthoutstraat en de Brand Whitlocklaan. 

Sprekers:  
Olivier MAINGAIN, burgemeester, Philippe JAQUEMYNS, schepen voor het beheer 
van de openbare ruimte en Gregory Matgen, schepen voor mobiliteit; 
Mevrouw Delphine de Valkeneer, schepen voor stedenbouw en mevrouw Michèle Nahum, 
schepen voor handel en ontwikkeling van de commerciële knooppunten; 
Mevrouw Inès Bailly en Peggy Goossens en M. Brice Hulet, van de technische diensten. 

Aanwezig: 11 personen. 

Begin van de vergadering om 19u30. 

Inleiding door de burgemeester  

De gemeente heeft zich tot taak gesteld de openbare ruimte aan de Georges Henrilaan een 
bijzondere esthetiek te geven. 

De ontwikkeling van het gedeelte tussen de Linthoutstraat en de Brand Whitlocklaan zal 
verschillen van die van de andere gedeelten:  

• De voetpaden en parkeerzones zullen worden heraangelegd, maar de rijweg niet; 

• Er moeten keuzes worden gemaakt op het gebied van mobiliteit: de voetpaden 
verbreden of niet, eenrichtingsverkeer instellen in de straat of niet. 

Er zij op gewezen dat de voorstellen voor de soorten straatstenen die aan de voorzijde van 
nr. 251 Georges Henrilaan worden tentoongesteld, niet definitief zijn. 

Voorstelling van het project 

De heer Jaquemyns benadrukt dat het doel van de ontwikkeling van het gedeelte is om het 
een zeker cachet te geven en ervoor te zorgen dat de bedrijven over een zo dicht mogelijke 
parkeergelegenheid kunnen beschikken. 

Het bijzondere van dit gedeelte is dat er geen bus passeert, waardoor er iets meer ruimte is 
voor de ontwikkeling. 

Het plan is om de herontwikkeling identiek te maken. Indien nodig zullen de voetpaden 
worden verbreed, wat gevolgen zal hebben voor de breedte van de rijweg. Er zal dus een 
keuze moeten worden gemaakt tussen: 

• van het gedeelte een eenrichtingsweg maken (het maakt niet uit welke richting) en de 
mogelijkheid behouden om aan beide zijden van de weg te parkeren, 

• of het tweerichtingsverkeer behouden, maar de parkeerzones aan één kant opheffen, 
eventueel afwisselend links en rechts. 



De heer Brice Hulet, van de technische diensten, neemt het over door het identieke 
ontwikkelingsplan voor te leggen en foto's te tonen van de voorstellen A en B van de 
straatstenen zoals die voor de Georges Henrilaan 251 worden gedemonstreerd. Hij legt het 
verschil uit tussen de 2 voorstellen. 

Eerste reacties van de bewoners 

De bewoners getuigen over het feit dat de voetpaden zeer smal zijn en over diverse 
tekortkomingen die op het gedeelte zijn geconstateerd. Er worden verschillende voorstellen 
gedaan: 

• De straat is geblokkeerd tijdens de leveringen voor de Delhaize-winkel, dus wordt 
voorgesteld om het gedeelte eenrichtingsverkeer te maken, gezien de smalle 
voetpaden; 

• de blokkering van de straat is ook te wijten aan het overvloedige verkeer; 

• zorgen voor meer groen, bomen planten, zorgen voor vuilnisbakjes voor 
hondenpoep; 

• gebrek aan oversteekplaatsen voor voetgangers; 

• het feit dat de voetpaden zo smal zijn wordt nog duidelijker op dagen dat 
vuilniszakken worden buitengezet;  

• de snelheid is vaak te hoog, de limiet van 30 km/u wordt niet gerespecteerd. 

Overige opmerkingen en vragen: 

• Zijn er plannen voor interventies door van nutsbedrijven? Antwoord: 
Herinrichtingswerkzaamheden worden altijd in overleg met de nutsbedrijven uitgevoerd. 
De gemeentelijke diensten zullen Proximus controleren (en indien nodig aanmoedigen) 
om de optische vezel te installeren; 

• Er moet aandacht worden besteed aan de keuze van de materialen om te voorkomen dat 
de voetpaden ijsbanen worden zoals in de Tongerenstraat; 



• Is het mogelijk om een oplaadpunt voor elektrische voertuigen te installeren? Reactie van 
de burgemeester: Er worden systematisch elektrische oplaadpunten geïnstalleerd. Later 
in de vergadering komt de heer Matgen op dit punt terug door de door Pitpoint 
uitgegeven kaart te delen, waarop te zien is dat de wijk al goed bedeeld is wat betreft 
oplaadstations;  

• De Georges Henrilaan is de belangrijkste verbinding tussen het boven- en benedendeel 
van de gemeente. Er zijn nog andere mogelijkheden, zoals via de Dietrichlaan, maar dat 
is problematisch, gezien de aanwezigheid van de Heilig Hartschool in Lindthout. Door 
van dit gedeelte een eenrichtingsweg te maken, zal er een sterke impact zijn op de 
aangrenzende wegen. 

De burgemeester geeft een eerste samenvatting van de opmerkingen van de omwonenden: 

• Er bestaat een consensus om de voetpaden te verbreden; 
• Door van het gedeelte eenrichtingsverkeer te maken zou de verbinding tussen het 

bovengedeelte van Woluwe en Etterbeek verloren kunnen gaan. Een omleiding via de 
Dietrichlaan is niet haalbaar en de gebruikers zouden een grote omweg moeten maken;  

• Het behoud van het tweerichtingsverkeer zou leiden tot een verlies van parkeerplaatsen. 

Voorstelling van het project (vervolg) 

De heer Jaquemyns presenteert de eerste plannen met alternatieve voorstellen:  

• schrapping van een parkeerstrook, tweerichtingsverkeer gehandhaafd: de 
samenstelling van het wegprofiel is 2 voetpaden van 2 m, 1 parkeerstrook van 2 m en 
6 m rijweg; 

• eenrichtingsverkeer, parkeer- en leveringszones gehandhaafd: de samenstelling van 
het wegprofiel is 2 voetpaden van 2 m, 2 parkeerstroken van 2 m en 4 m rijweg. De 
wegbreedte van 4 meter is nodig voor brandweer- en reddingsdiensten. 

De eerste ingediende plannen zijn niet gedetailleerd en maken dus geen melding van 
straatmeubilair (banken, paaltjes, vuilnisbakken...) of beplanting en bomen. 

Reacties van de bewoners op de alternatieve voorstellen 

Een bewoner vestigt de aandacht op het feit dat het eenrichtingsverkeer vaak leidt tot een 
verhoging van de snelheid van het verkeer, zodat verkeersdrempels nodig zijn. Antwoord van 
de burgemeester: in geval van wijziging van het wegprofiel moet een stedenbouwkundige 
worden aangevraagd (duur: één jaar). In het geval van een eenrichtingsstraat moet een 
mobiliteitsstudie worden uitgevoerd, wat ook tijd kost. Er zal een enquête verspreid worden 
onder de bewoners om te bepalen of een parkeerstrook moet worden opgeheven of dat het 
gedeelte eenrichtingsverkeer moet worden. 

Een bewoner heeft het over de leveringszones die niet altijd bezet zijn en vraagt zich af of 
het niet nuttig zou zijn een audit te laten uitvoeren naar het gebruik van deze zones om ze 
terug te winnen als parkeerzones voor bewoners of bedrijven. Een andere bewoner stelt 
verder voor het aantal leveringszones en hun tijdstippen te verminderen. De dienst Mobiliteit 
zal nagaan of de parkeerzones nog steeds gerechtvaardigd zijn. Een deelnemer wijst er in 
dit verband op dat de Färm winkel zijn leveringszone in de laan niet gebruikt. 



Er wordt een vraag gesteld over het ondergrondse parkeerproject: staat het nog steeds op 
de agenda? De burgemeester preciseert dat dit project betrekking heeft op een ander 
gedeelte van de Georges Henrilaan, ter hoogte van de meierij Van Meyel, en is geschrapt. 
Voor het gedeelte waar het hier om gaat, zal het parkeren bovengronds gebeuren, met 
zigzagdoorgangen met bomen of andere planten. 

Een andere vraag betreft het ACP-project: staat het nog op de agenda? Mevrouw de 
Valkeneer bevestigt dat een gemengde vergunning is ingediend voor een oprit, een bredere 
uitrit, een uitbouw aan de achterzijde en de renovatie van het gebouw. De burgemeester zei 
dat de instandhouding van de CD-parkeerplaatsen moet worden gecontroleerd. 

Een laatste interventie betreft de aandacht die moet worden besteed aan de hoogte van de 
stoepranden en de doorgang van zware voertuigen. Antwoord: het is niet gemakkelijk het 
gewicht van vrachtwagens te controleren. Bovendien is de toelating van het verkeer van 
vrachtwagens in de stad een bevoegdheid van het Gewest. 

Conclusie door de burgemeester 

• De voetpaden zullen verbreed worden; 

• Er zal een enquête gevoerd worden: een parkeerstrook schrappen en de dubbele 
rijrichting behouden of eenrichtingsverkeer instellen en het parkeren behouden; 

• De technische diensten zullen een gedetailleerder plan uitwerken en dit voor de zomer 
voorstellen. 

Einde van de vergadering om 20:45.


