
Vandenhovenstraat  
Bewonersvergadering (videoconferentie) van 03/12/2020 - Proces-verbaal 

Thema: Project voor het plaatsen van een snelheidsremmer 

Sprekers:  
Voor Sint-Lambrechts-Woluwe: MM. Olivier MAINGAIN, Burgemeester, Philippe 
JAQUEMYNS, schepen belast met het beheer van de openbare ruimte en Thomas DUMONT, 
landmeter. 
Voor Sint-Pieters-Woluwe: MM. Benoît CEREXHE, Burgemeester en Michaël RIMÉ, 
Kabinetschef van de burgemeester. 

Aanwezig: 10 personen.  

Inleiding 

De Vandenhovenstraat is een eenrichtingsstraat die begint bij de Stationsstraat van 
Woluwe in de richting van de Tiendenschuurdreef. Deze weg wordt gedeeld door Sint-
Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe 

Omwonenden hebben ons attent gemaakt op te hoge snelheden van automobilisten. 
Metingen door de politiezone, deze snelheden konden niet worden geobjectiveerd. Het 
gevoel van onveiligheid, dat waarschijnlijk verband houdt met de configuratie van de 
rijweg, is niettemin legitiem en er zou een snelheidsremmer moeten worden geïnstalleerd. 

In onderling overleg stellen Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe voor om 
halverwege de straat, waar de hoogste snelheden worden geconstateerd, een Berlijns kussen 
aan te leggen. Het wordt aan de rechterkant vergezeld door een grasberm om te voorkomen 
dat automobilisten er omheen rijden. 

Reacties van de aanwezigen 

Het project wordt gunstig onthaald door de aanwezigen. Het besluit van het college van Sint-
Lambrechts-Woluwe, genomen tijdens de vergadering van 12/11/2020, om het Berlijnse 
kussen en de grasberm in het midden van het gedeelte te plaatsen, wordt aldus bekrachtigd. 

Een buurtbewoner stelt echter voor om de berm, in plaats van met gras, met bloemen te 
beplanten. Er wordt besloten in te gaan op het voorstel van verzoekster. 

Een andere bewoner wijst erop dat de aanwezigheid van het kussen het fietsverkeer zou 
kunnen belemmeren. De Fietsroute Gewest ICR 2 loopt inderdaad door de 
Vandenhovenstraat. Bij het Gewest is een verzoek ingediend om de ICR te verplaatsen naar 
de Woluwelaan vanwege de ontwikkeling van de fietsinfrastructuur op deze laan. 



Wat het gereglementeerd parkeren betreft, wordt ook melding gemaakt van de overeenkomst 
inzake tolerantie en wederkerigheid in de aangrenzende straten. De Vandenhovenstraat is een 
van de aangrenzende straten waarop deze overeenkomst betrekking heeft. 

Burgemeester Olivier MAINGAIN sluit de vergadering om 19.00 uur.


