
WIJK SAMENGESTELD UIT DE CHARLES de THIENNESLAAN, KERKEDELLE,
LINDENBERG EN WINDMOLENBERG

Bewonersvergadering van 24/09/2019 – Proces-verbaal

Thema: Inrichtingen ter verbetering van het levenskader in de wijk door het oprichten
van zones 20 (residenten) en/of zones 30. 

Sprekers: de heer Olivier MAINGAIN, Burgemeester, Gregory MATGEN, Schepen
voor mobiliteit, Philippe LIEBEN, adviseur mobiliteit, en Patrick FRANKIGNOUL,
technisch adviseur.

Aanwezig: 32 personen.

Inleiding door de burgemeester

Het project om de kwaliteit van het leven in de buurt te verbeteren is niet nieuw.
Reeds op 28/10/2014 werd het onderwerp tijdens een eerste bewonersvergadering
aan de orde gesteld. Door de beperkte feedback destijds, maar ook door de
opeenvolging van bouwwerven (herstel van de Vervloesemstraat, uitbreiding van de
Kleurenprachtlaan) heeft de gemeente het project tijdelijk stilgelegd. De vergadering
van vandaag heeft tot doel het inrichtingsproject van de wijk opnieuw voor te stellen.
Het is een nieuwe versie van het vorige project die rekening houdt met de
opmerkingen van de bewoners tijdens de vergadering van 2014, maar ook met de
nieuwe gewestelijke richtlijnen die inmiddels zijn uitgevaardigd.

De algemene filosofie van het plan voor 2014 was om een onderscheid te maken
tussen de wegen in de wijk met hun bijzondere kenmerken. De Charles de
Thienneslaan en de Lindenberg, aan het begin van de wijk, hebben een breedte van
respectievelijk 14 m en 10 m en zijn in het bijzonder bestemd voor het inrichten van
een zone 30, terwijl de Kerkedelle en de Windmolenberg, die achteraan de gaarde
liggen en dus alleen het verkeer van de bewoners zouden moeten opvangen, baat
zouden hebben bij de instelling van een woonzone (zone 20). Deze laatste twee
wegen zijn in feite amper 9 m breed. Bij elke andere inrichting dan een zone 20 moet
rekening worden gehouden met de verplichting van het Gewest om stoepen van 2 m
breed ter beschikking te stellen. Gelijktijdig parkeren aan beide zijden van de rijbaan
kan daarom niet worden gehandhaafd.

Het project om de kwaliteit van het leven in de buurt te verbeteren is niet nieuw.
Reeds op 28/10/2014 werd het onderwerp tijdens een eerste bijeenkomst van de
bewoners aan de orde gesteld. Door de beperkte opvang destijds, maar ook door de
opeenvolging van bouwwerven (herstel van de Vervloesemstraat, uitbreiding van de
Kleurenprachtlaan) heeft de gemeente het project tijdelijk stilgelegd. De vergadering
van vandaag heeft tot doel het ontwikkelingsproject van de wijk opnieuw te
presenteren. Het is een nieuwe versie van het vorige project die rekening houdt met
de opmerkingen van de bewoners tijdens de vergadering van 2014, maar ook met de
nieuwe regionale richtlijnen die inmiddels zijn uitgevaardigd.



De algemene filosofie van het plan voor 2014 was om een onderscheid te maken
tussen de wegen in de wijk met hun bijzondere kenmerken. De Charles de
Thienneslaan en de Lindenberg, aan het begin van de wijk, hebben een breedte van
respectievelijk 14 m en 10 m en zijn meer bedoeld voor opname in zone 30, terwijl de
Kerkedelle en de Windmolenberg, die onderin de ommuring liggen en dus alleen het
verkeer van de bewoners zouden moeten ontvangen, baat zouden hebben bij
opname in een woonzone (zone 20). Deze laatste twee wegen zijn in feite amper 9 m
breed. Bij elke andere ontwikkeling dan een zone 20 moet rekening worden
gehouden met de verplichting van het Gewest om stoepen van 2 m breed ter
beschikking te stellen. Gelijktijdig parkeren aan beide zijden van de rijbaan kan
daarom niet worden gehandhaafd.

Bewoners hebben het herwerkte plan voor 2014 kunnen raadplegen op de website
van de gemeente. Er werd echter een variant gecreëerd naar aanleiding van de
discussie op de zitting van het College begin september over de mogelijkheid om het
principe van zone 20 te veralgemenen naar de hele wijk. De twee versies werden
tijdens de vergadering afwisselend gepresenteerd.

Voorstelling van het project 

Op het moment dat de heer LIEBEN, de auteur van het project, de plannen
presenteert via retroprojectie, beantwoordt de burgemeester de vragen die in de loop
van de presentatie worden geformuleerd.

De burgemeester begint met het in herinnering brengen van de specifieke
kenmerken van een zone 20:

- Afwezigheid van een trottoir, alles is op hetzelfde niveau;

- Prioriteit voor voetgangers;

- Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor afgebakende parkeerplaatsen,
geen "wild" parkeren meer;

- De afwezigheid van een bestrating betekent dat de watertoevoer wordt
gedaan door een centraal waternet naar de geulen die om de 20 meter zijn
gerangschikt, in plaats van om de 30-40 meter in het geval van zijdelingse
geulen (technische gegevens verstrekt door de heer FRANKIGNOUL). Deze
centrale opstelling houdt het water weg van de gevels van de huizen;

- Al deze technische bijzonderheden maken de leefomgeving aangenamer,
maar vereisen een aanpassing van ieders gedrag en een aantal beperkingen,
waarover men het in het algemeen vrij eens is.

In antwoord op de vraag naar de termijn waarbinnen met de werkzaamheden zou
kunnen worden gestart, schets de burgemeester het pad dat een inrichtingsproject
moet volgen:



- Na overleg met de omwonenden om de gewenste inrichtingen te bepalen,
wordt een stedenbouwkundige vergunning opgesteld en naar het Gewest
gestuurd;

- De reactietijd van het Gewest kan variëren van enkele maanden tot enkele
jaren, zonder dat het altijd mogelijk is om de reden van deze zeer lange
vertragingen te begrijpen. Op dit punt zouden de nieuwe richtlijnen van de
Brusselse Code voor Ruimtelijke Ordening (CoBAT) de situatie moeten
verbeteren door strengere termijnen in te voeren;

- Bij het opstellen van het bestek wordt rekening gehouden met de
aanbevelingen van het Gewest (het Gewest zou bijvoorbeeld de instelling van
een zone 20 kunnen opleggen);

- Er wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven om de aannemer aan te
wijzen die belast is met de uitvoering van de werken.

Rekening houdend met al deze vereisten is het onwaarschijnlijk dat de
werkzaamheden voor het voorjaar van 2021 kunnen beginnen. Deze vertraging leidt
tot de reactie van sommige buurtbewoners die verschillende structurele defecten in
hun secties melden die een dergelijke vertraging niet zouden kunnen weerstaan. De
burgemeester verzekert het publiek dat er altijd tijdelijke werken kunnen uitgevoerd
worden om de nodige reparaties uit te voeren.

In dit verband herinnert de burgemeester aan de eisen van het Gewest op het gebied
van inrichtingen. Het voorschrift is nu om voetpaden van 2 meter breed te maken.
Het zal dus niet langer een kwestie zijn van het onderhouden van de huidige 1,20
meter brede voetpaden met een boom die in het midden is geplant. Dit laatste punt
roept een reactie op van een buurtbewoner die deze bomen als zeer praktisch
beschouwt voor het ophangen van vuilniszakken om te voorkomen dat ze
opengereten worden door zwerfdieren. Zo kan de burgemeester het nieuwe beleid
van de gemeente oproepen om de bewoners van de door dit soort problemen
getroffen wijken aan te moedigen een harde vuilnisbak aan te schaffen om de
vuilniszakken op te halen. Deze bakken kunnen bij de gemeente worden gekocht, en
nieuwe bakken zijn besteld.

Specifieke verzoeken en vragen van buurtbewoners, straat per straat

De bewoners van de Charles de Thienneslaan vragen zich af of de wegverbinding
tussen de laan en de Floraliëlaan zal verlengd worden. De burgemeester stelt hen
onmiddellijk gerust. In het verleden was er inderdaad zo'n plan, maar het is begraven
en het voetpad dat de twee wegen met elkaar verbindt zal worden onderhouden. De
inwoners van de Thienneslaan lijken er eerder voor te zijn om de weg in zone 30 te
stellen.

Verschillende inwoners van Lindenberg lijken te pleiten voor zone 30. De
burgemeester noemt de mogelijkheid om de breedte van de bestrating te beperken



tot 1,50 meter, ondanks de verplichtingen die het Gewest heeft opgelegd. Dit is
verdedigbaar voor het Gewest, gezien de specifieke kenmerken van de wegen.

De inwoners van Windmolenberg lijken verdeeld over de mogelijke invoering van
zone 20 van de weg. Er wordt een speciaal verzoek gedaan om de boom voor nr. 7
te verwijderen, omdat de aanwezigheid ervan een obstakel is om het voertuig uit de
garage te krijgen. Over het algemeen is het moeilijk om het onderhoud van de
bomen en de voetpaden voor te stellen met het oog op de minimale reglementaire
afstanden die het Gewest vereist voor de voetpaden. De configuratie van de
Windmolenberg pleit eerder voor zone 20 als men de bomen wil behouden.

De Kerkedelle is momenteel de enige weg in de wijk die niet met bomen is beplant.
De twee geplande bomen, één voor de nummers 41 en 43, de andere voor de
nummers 30 tot 34, worden zeer koud verwelkomd door de bewoners. Hun
aanwezigheid zou betekenen dat er geen parkeerplaatsen meer zijn, beweren ze.
Deze bomen zullen daarom niet meer worden opgenomen in toekomstige wijzigingen
van het inrichtingsproject.

De inwoners van Kerkedelle roepen de aanwezigheid op zaterdag op van auto's die
niet van de plaatselijke bevolking zijn en vragen zich af of het wenselijk is om de
blauwe 

Weg 26", die de Kerkedelle met Woluwe Shopping verbindt, zou uitgebreid
onderhoud nodig hebben: wieden, verwijderen van bramen, plaatsen van
vuilnisbakken van het type "groene ruimte" en verdelers van zakken voor
hondenpoep..

Om af te sluiten met de Kerkedelle, informeert de burgemeester de inwoners over
de laatste ontwikkelingen in het "afwateringsdossier". De Vivaqua afdeling sanering
zegt dat alles in orde is, dat de kredieten voorzien zijn. Het werk kan beginnen zodra
het groene licht is gegeven, met name afhankelijk van de procedure van onteigening
voor openbaar gebruik die voor de vrederechter is ingesteld tegen de laatste inwoner
die de bemiddeling heeft afgewezen.

Volgende etappes van het dossier

De burgemeester herinnert eraan dat deze vergadering vooral bedoeld is om het
publiek te informeren over mogelijke varianten van de inrichtring van de wijk en geen
onmiddellijke beslissing vereist. Hij nodigt de aanwezigen uit om te spreken met de
mensen om hen heen in hun laan. Tegelijkertijd zullen de agenten van de
Preventiedienst belast zijn met een 15 dagen durende observatiemissie die het
mogelijk zal maken om het parkeerprobleem te analyseren dat door bepaalde
aanwezigen werd genoemd.

Het herwerkte plan voor 2014 zal worden aangepast aan de punten die tijdens de
vergadering aan de orde zijn gesteld. Met name de afbakening van de
parkeerplaatsen zal worden heroverwogen met betrekking tot de toegang tot



woningen voor voetgangers en fietsers. Deze nieuwe versie zal binnenkort op de
website van de gemeente worden geplaatst, samen met het tweede plan, dat de
situatie voorstelt in het geval dat zone 20 wordt uitgebreid tot de hele wijk. Dit maakt
het gemakkelijker om de twee soorten inrichtingen met elkaar te vergelijken en stelt
de bewoners in staat om hun mening beter te vormen.

Er wordt dan een brievenbusactie gehouden bij de inwoners die een keuze kunnen
maken tussen de verschillende mogelijkheden die hen worden aangeboden. De
burgemeester herinnert de inwoners echter aan de noodzaak om te zorgen voor
consistentie met de snelheidslimiet die op elke weg wordt opgelegd.

Een nieuwe bewonersvergadering zal daarna worden gepland. De burgemeester zal
proberen de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het gewest te verkrijgen,
bij wie de inwoners rechtstreeks bij de bron aanvullende informatie kunnen
verkrijgen.

De burgemeester sluit de vergadering om 21.00 uur.


