
TOMBERG (gedeelte tussen de Fernand Mélardstraat en het Heilig Hartplein 
Bewonersvergadering (videoconferentie) van 22/06/2021 – Proces-verbaal 

Thema: Beveiligingsproject voor voetgangers van Tomberg, sectie tussen de Fernand 
Mélardstraat en het Heilig Hartpein. 

Sprekers:  
MM. Olivier Maingain, Burgemeester; 
Philippe Jaquemyns, schepen belast met het beheer van de openbare ruimte en Gregory 
Matgen, schepen van mobiilteit; 
M. Thomas Dumont, landmeter van de technische diensten. 

Aanwezig: 15 personen 

Begin van de vergadering om 20h00. 

Inleiding door M. JAQUEMYNS 

het gedeelte tussen de Fernand Mélardstraat en de rotonde van het Heilig Hartplein hebben 
de aandacht van het gemeentebestuur getrokken. Het College van Burgemeester en 
Schepenen heeft de technische diensten opdracht gegeven tot een studie. Tegelijkertijd 
werden op verzoek van de gemeente door de politiezone Montgomery snelheidsanalyses 
uitgevoerd om het gevoel van overdreven snelheid dat de bewoners hadden te objectiveren. 
Deze snelheidsanalyses zijn eerst in mei 2020 en vervolgens in juni 2021 uitgevoerd. Ze 
werden uitgevoerd om ze met elkaar te vergelijken en om een mogelijke gedragswijziging 
van automobilisten te detecteren na de invoering van de snelheidsbeperking van 30 km/u in 
het Brussels Gewest op 1 januari 2021. De heer Jaquemyns onderstreept het bijzondere 
karakter van de straat als gevolg van het feit dat deze smal is er MIVB langs passeren. Ter 
afsluiting van de inleiding kondigt hij aan dat het de bedoeling is de bestrating opnieuw aan 
te leggen na de passage van de verschillende netwerk concessiehouders. 

Voorstelling van het project 

De heer Thomas Dumont, landmeter van de technische diensten, neemt over. Eerst worden 
de resultaten van de snelheidsanalyse gepresenteerd. Ze onthullen dat: 

• 86% van de gebruikers zijn auto's, 9% zijn vrachtwagens en 5% zijn fietsers; 

• het gedrag van de gebruikers is niet veranderd sinds de invoering van de 
snelheidsbeperking van 30 km/u. De gemiddelde snelheid blijft rond de 37 km/u; 

• 52% van hen rijdt nu te snel (30% wordt beboet), tegen 6% toen de 
maximumsnelheid nog 50 km/u was (1% wordt beboet); 

• er is nog steeds 6% die sneller rijdt dan 50 km/u. 

Dankzij deze resultaten zijn de te hoge snelheden op dit deel van de Tomberg geobjectiveerd 
en is het gemeentebestuur voorstander van het nemen van maatregelen. 

Vervolgens wordt het ontwikkelingsplan gepresenteerd. Dit bestaat uit een verkeersdrempel 
van het plateautype met trapeziumvormige oprijplaat en een voetgangersoversteekplaats, in 
het midden van het gedeelte ter hoogte van de nrs. 30-32-33-31-29-27. Een document met 



uitleg over de verschillende soorten verticale snelheidsbeperkende voorzieningen  
(verkeersdrempels, kussens, plateaus) werd voorgelegd om de redenen voor deze keuze toe 
te lichten. 

Na de observatie van bepaalde bewoners werd de dwarshelling van de trottoirs opgemeten. 
Het blijkt dat sommige trottoirs gevaarlijk afhellen in de richting van de weg, wat kan leiden 
tot ongevallen tussen voetgangers en voertuigen. Het zal nodig zijn het wegprofiel te 
herwerken om de helling weer in overeenstemming te brengen met de norm. 

Zoals in de petitie wordt voorgesteld, zal langs het even trottoir een reeks vangrails worden 
geplaatst om voetgangers te beschermen tegen automobilisten en ongelukken te voorkomen 

Reactie van de buurtbewoners 

De buurtbewoners getuigen en hun voorstellen zijn divers: 

• Te hoge snelheden, vooral voor bussen van de MIVB; 

• Gevaarlijk voor voetgangers en fietsers; 

• een eenrichtingsstraat zou de verkeersdichtheid verminderen; 

• voor meer "vergroening” zorgen, bomen planten; 

• ontbreken van een voetgangersoversteekplaats om te zorgen voor een veilige 
oversteek voor voetgangers aan de oneven kant; 

• fietspad; 

• bi-directionele flitspaal; 

• veiligheidshekkens om auto's weg te houden van voetgangers; 

• verhoging van het plateau aan het Fernand Mélard kruispunt en toevoeging van een 
plateau aan de rotonde met het Heilig Hartplein; 

• beschadigde trottoirs. 

Wat het ingediende project betreft, betwijfelen de bewoners de doeltreffendheid van een 
trapeziumvormig plateau met oprijplaat, aangezien het plateau dat reeds aanwezig is op de 
hoek van de Fernand Mélardstraat weinig of geen resultaat oplevert. Ook wil een bewoner 
niet de mogelijkheid verliezen om voor zijn huis te parkeren, wat het gevolg zou zijn van de 
plaatsing van de snelheidsbeperkende voorziening. 

Voor de "vergroening" en de toevoeging van bomen moet een stedenbouwkundige 
vergunning worden aangevraagd bij de gewestelijke autoriteiten. Deze kan alleen worden 
verkregen als de plantkuilen zich op de parkeerplaatsen bevinden. 

Wat de invoering van een fietspad betreft, wordt uitgelegd dat, gezien de configuratie van de 
plaats, alleen een gemarkeerde strook haalbaar is (chevronmarkeringen en fietslogo's). Voor 
de aanleg van een echt fietspad zouden al de parkeerplaatsen moeten worden opgeheven. 
De heer Matgen legt uit dat de voorgestelde fietspaden, die onlangs zijn aangelegd in de 
Vervloesemstraat en de Slegerslaan, bedoeld zijn om fietsers een betere route te bieden. 
Het grote aantal van dit soort markeringen doet afbreuk aan de goede leesbaarheid van de 
gemeentelijke fietsroutes. Desondanks willen de bewoners deze markeringen. 



Wat de oversteekplaats voor voetgangers betreft, zij eraan herinnerd dat het verboden is 5 
meter vóór een oversteekplaats te parkeren en dat voor de invoering van deze regeling 2 
parkeerplaatsen moeten worden opgeheven.  

Wat de vaste radar betreft, wordt vermeld dat deze in het verlengde van de parkeerzone zal 
moeten worden geïnstalleerd om goed te kunnen functioneren en dat dit een verlies van 
parkeergelegenheid met zich mee zal brengen. 

Wat de vangrails betreft, deze moeten worden geplaatst zodra de trottoirs zijn gerepareerd, 
zodat zij niet worden beschadigd wanneer de trottoirs worden vervangen. Een bewoner 
vraagt om toch al enkele hekkens te plaatsen. 

De bewoners zijn zich ervan bewust dat de configuratie van de plaats en de passage van de 
bussen van de MIVB beperkingen met zich meebrengen die het onmogelijk maken alle 
gebruikers volledig tevreden te stellen. Zij zijn niettemin tevreden over de aandacht die aan 
deze kwestie wordt besteed en over de oplossingen die de gemeente bereid is aan te 
dragen. 

Conclusie door de Burgemeester 

De burgemeester overloopt de ideeën van de avond en werkt in chronologische volgorde de 
ontwikkelingen en besluiten uit die in dit dossier zullen worden genomen: 

• het door de technische diensten ingediende project voor een plateau in het midden 
van het traject wordt in dit stadium opgegeven; 

• de aanleg van een plateau op de rotonde bij het Heilig Hartplein zal worden 
bestudeerd 

• de aanleg van een voetgangersoversteekplaats zal worden bestudeerd; 

• incidentele snelheidscontroles zullen bij de politie worden aangevraagd; 

• er zullen enkele veiligheidshekken worden geplaatst; 

• de markering van een of twee voorgestelde fietspaden zal worden uitgevoerd; 

• een vaste tweerichtingsradar zal worden aangeschaft en geplaatst; 

• het plateau op de hoek van de Fernand Mélardstraat zal worden heringericht; 

• de trottoirs zullen worden gerenoveerd; 

• er zullen veiligheidshekken worden geplaatst. 

Met de medewerking van de bevoegde diensten, zal het College de buurtbewoners inlichten 
over de termijnen en de uitvoeringsmodaliteiten van de verschillende fasen van de 
voorgestelde inrichtingen. Een nieuwe infovergadering zal hierna georganiseerd worden. 



Einde van de vergadering om 22u00.


