
SINT-LAMBERTUSSTRAAT

Bewonersvergadering van 18/02/2020 – Proces-verbaal

Thema: Overdreven snelheid – Installatie van snelheidsbeperkende voorzieningen.

Sprekers: Olivier MAINGAIN, burgemeester, Philippe JAQUEMYNS, schepen belast
met het beheer van de openbare ruimte, Gregory MATGEN, schepen van mobiliteit
en Thomas DUMONT, landmeter.

Aanwezig: 10 personen.

Inleidende opmerkingen van de heer JAQUEMYNS 

In brieven werd gemeld dat de maximumsnelheid van 30 km/u niet altijd wordt
gerespecteerd. Een van deze brieven meldde eerder dit jaar een auto-ongeluk
waarbij een kind was overreden. De dienst beheer van de openbare ruimte, die
verantwoordelijk is voor het vinden van een oplossing, heeft een project ontwikkeld
om de weg te ontwikkelen in de vorm van snelheidsperkende voorzieningen.

Voorstelling van het project door de heer DUMONT

De gemeente heeft de politiezone gevraagd een verkeersanalyse uit te voeren in de
Sint-Lambertusstraat om de snelheden te objectiveren. De resultaten van de analyse
hebben bevestigd dat de snelheidslimiet van 30 km/u niet altijd wordt gerespecteerd.

Er worden twee Berlijnse kussens geïnstalleerd, een op nr. 65 en de andere op nr.
100. Deze locaties zijn gekozen om de volgende redenen:

 Om deze voorzieningen effectief te laten zijn, is het aan te bevelen ze 70
meter uit elkaar te plaatsen, met een maximum van 100 meter;

 Aanwezigheid op deze locaties met stoepranden met beplanting.

De stoepranden zullen lichtjes afgeschaafd worden zodat er een ruimte van 70 cm is
tussen de stoep en de Berlijnse kussens bestemd voor fietsers. De burgemeester
stelt voor om een grondmarkering toe te voegen om de fietsers te sturen.

Vragen van omwonenden

Een buurtbewoner vroeg waarom er geen gebruik werd gemaakt van een systeem
van keerschotten. De burgemeester vermeldt het project om het smalle gedeelte van
de Sint-Lambertusstraat uiteindelijk in zone 20 te plaatsen met eventuele
keerschotten en de volledige herinrichting van de straat, maar dit project kan pas in
overweging worden genomen als de intenties van het Gewest met betrekking tot de
aanleg van het kruispunt "Sint-Lambertus/Roodebeek/Brel/Spaakstraat" gekend zijn.
In de tussentijd kan de gemeente de inrichtingen die nodig zouden zijn in de Sint-
Lambertusstraat niet plannen. De Berlijnse kussens zijn daarom een oplossing voor
de korte termijn.



Over fietsers gesproken, een bewoner meldt dat sommige van hen soms de Sint-
Lambertusstraat in de tegenovergestelde richting nemen. De burgemeester herinnert
eraan dat het bord met de verboden richting vergezeld moet gaan van een bord
"behalve voor fietsers" zodat zij deze beperkte eenrichtingsstraat (SUL) kunnen
gebruiken. Dit is hier niet het geval en elke overtreder zal burgerlijk aansprakelijk
worden gesteld in geval van een ongeval waarbij hij betrokken is. De heer
JAQUEMYNS voegt eraan toe dat het fietspad op het gedeelte van de Sint-
Lambertusstraat ter hoogte van het kruispunt Hymans/Roodebeek wordt verlengd
met een erfdienstbaarheid die de parking van Woluwe shopping kruist in de richting
van het fietspad langs de Woluwelaan. Dit zou het probleem moeten verlichten van
fietsers die het smalle gedeelte van de Sint-Lambertustraat in de verkeerde richting
gebruiken.

Een bewoonster spreekt over het gebrek aan zebrapaden in de Sint-
Lambertusstraat, omdat de voetgangers gedwongen worden om lange omwegen te
maken om veilig over te steken. De burgemeester herinnert er specifiek aan dat de
zebrapaden een vals gevoel van veiligheid geven als ze niet vergezeld gaan van
specifieke voorzieningen (verhoogde platen, wegversmallingen, enz.). De statistieken
spreken voor zich: meer dan 80% van de ongevallen met voetgangers vindt plaats op
zebrapaden. Een andere bewoner noemt ook het feit dat de weg smal is. De
instructie is om met de grootst mogelijke voorzichtigheid over te steken.

Kortom, het hier gepresenteerde inrichtingsproject wordt door de aanwezigen
goedgekeurd.

Andere onderwerpen die door de omwonenden aan de orde worden gesteld

Het overgrote deel van de bijeenkomst draait om het probleem van overstromingen
en infiltraties. Een probleem dat zich lijkt te verscherpen met de recente aanleg van
gebouwen langs de Woluwelaan. De heer MATGEN spreekt over het project van het
park dat gepland is achter de huizen aan de Sint-Lambertusstraat, aan de kant van
de Woluwelaan. Leefmilieu Brussel heeft opgelegd dat het project vergezeld moet
gaan van een hydrologische studie. De gemeente heeft contact opgenomen met een
extern adviesbureau dat binnenkort zijn conclusies zal leveren. Deze conclusies
kunnen worden doorgegeven aan de omwonenden.

De burgemeester sluit de vergadering om 19.15 uur.


