
TERKAMERENSTRAAT  

Bewonersvergadering (videoconferentie) van 23/03/2021 – Proces-verbaal 

Thema: Project van heraanleg van de weg in het gedeelte gelegen tussen de Donkerstraat en 
de Gouddallaan. 

Sprekers: 
Voor Sint-Lambrechts-Woluwe: Dhr. Olivier MAINGAIN, Burgemeester, Philippe 
JAQUEMYNS, schepen belast met het beheer van de openbare ruimte en mevrouw Peggy 
GOOSSENS, technisch secretaris. 
Voor Sint-Pieters-Woluwe: Dhr. Benoît CEREXHE, Burgemeester, Michaël RIMÉ, 
Kabinetschef van de burgemeester en Cumhur ER, attaché bij de dienst Werken. 

Aanwezigheid: 8 personen.  

Begin van de vergadering om 19.00. 

Inleiding door Dhr. JAQUEMYNS 

Tussen 22/12/2020 en 15/01/2021 konden omwonenden via een enquête hun mening geven 
over het voorstel om de weg opnieuw te asfalteren. Van de 121 verdeelde formulieren werden 
28 reacties ontvangen: 17 waren voor herasfaltering en 11 waren tegen. Het project omvat ook 
de bedekking met klinkers van de trottoirs en parkeerzones. 

Het plan voor de heraanleg voor het gedeelte is herzien sinds de vorige vergadering over 
hetzelfde onderwerp, die plaatsvond op 26/10/2020: 

• Heraanleg van het kruispunt gevormd door de Vijf Bunderlaan en de Louis 
Ceusterslaan; 

• Om tegemoet te komen aan de vraag van de omwonenden die een extra 
verkeersdrempel wensten, werd ter hoogte van de Vijf Bunderlaan een 
oversteekplaats aangelegd; 

• Er zijn voetpaduitstulpingen aangebracht, rekening houdend met de aanwezigheid 
van leveringszones en de toegang voor de brandweer in het Don Bosco College. 

Reacties van de aanwezigen 

Een bewoner stelde vragen over de weg, het voetpad en de loodrechte parkeerzones voor de 
nummers 16 tot 20B van de Ter Kamerenstraat. Antwoord: Dit gedeelte is opgenomen in het 
project voor heraanleg. 

Een andere vraag betreft de parkeerzone: zal deze in asfalt of in klinkers worden aangelegd en 
zullen er markeringen worden aangebracht om de plaatsen af te bakenen? Antwoord: Aanleg 



in klinkers en geen markeringen op dit moment. “T" markeringen kunnen later worden 
toegevoegd indien nodig. 

Hoe worden de interventies gepland? Antwoord: de werkzaamheden zullen in delen worden 
uitgevoerd en beginnen met het kappen van de bomen, vervolgens met de herinrichting van de 
voetpaden aan beide zijden van de straat en tenslotte met de bekisting en bestrating van de 
weg. De werkzaamheden zullen voor de zomer beginnen en naar verwachting tegen het eind 
van het jaar zijn voltooid. Aan de bewoners zullen informatie in de brievenbus ontvangen om 
hen te informeren over de verschillende fasen en de voortgang van de werkzaamheden. 

Enkele praktische vragen: 

• Waar kunnen we parkeren tijdens de werkzaamheden? Antwoord: Er zullen 
tijdelijke parkeerkaarten aan de bewoners ter beschikking worden gesteld om hen 
in staat te stellen in een ruimer gebied te parkeren; 

• Wat zullen de gevolgen zijn voor het verkeer en de toegankelijkheid? Antwoord: 
Doorgang zal mogelijk zijn tijdens de heraanleg van de voetpaden, maar niet 
tijdens de werkzaamheden in verband met de bestrating van de rijweg. De 
hulpdiensten zullen op de hoogte worden gebracht. Voor het ophalen van het afval 
door Net Brussel zal moeten worden gezorgd voor plaatsen waar de zakken 
kunnen worden opgehaald. Alle contactpersonen zullen worden geïnformeerd via 
brievenbusacties om oplossingen te bieden voor problemen die zich kunnen 
voordoen. 

Een paar laatste, meer gerichte vragen: 

• Zal het trottoir voor de nummers 2-2E opnieuw worden aangelegd? Antwoord: ja; 

• Is er een voetgangersoversteekplaats gepland op het kruispunt van de Donkerenstraat 
en de Ter Kamerenstraat? Antwoord: Op het ogenblik is er niets gepland, maar het 
project biedt de mogelijkheid dit later te doen; 

• Zullen de voetgangersoversteekplaatsen goed verlicht zijn? Antwoord: Sibelga zal 
hierover worden gecontacteerd; 

Is er een oplossing gepland voor het gedeelte voor de op- en afritten van Aspria Royal La 
Rasante? Antwoord: Nee, maar het zou deel kunnen uitmaken van een toekomstig project. 
Waarom zou men de voertuigen die van ASPRIA komen niet de mogelijkheid geven om de 
Banierenstraat op te rijden, in plaats van ze te dwingen om via de Ter Kamerenstraat en/of de 
wijk van het Centrum te rijden? De heer CEREXHE verklaart dat het probleem niet zal 
worden opgelost met het huidige project, maar dat na de Ter Kamerenstraat een project zal 
worden uitgevoerd voor de Donkerenstraat. Op dat moment kunnen de besprekingen hervat 
worden. 



Einde van de vergadering om 19.45.


