
Roodebeeksteenweg - Bewonersvergadering van 15/06/2022 - Verslag

Thema: Herinrichting van de Roodebeeksteenweg, het wegstuk tussen de Théodore De Cuyperstraat 
en de Spirulinalaan - Voorstelling van een nieuw herinrichtingsplan naar aanleiding van het verzoek 
van de buurtbewoners tijdens de bewonersvergadering van 09/12/2020.

Sprekers:
dhr. Olivier Maingain, burgemeester
dhr. Philippe Jaquemyns, schepen voor het Beheer van de openbare ruimte 
dhr. Gregory Matgen, schepen van Mobiliteit 
dhr. Philippe Lieben en dhr. Thomas Dumont van de dienst Studies wegen

Aanwezig: 20 deelnemers

Begin van de vergadering om 19.00 uur.

Inleiding 

Dhr. Jaquemyns verwijst kort naar de eerste bewonersvergadering van 09/12/2020, tijdens welke aan
de bewoners een inrichtingsplan is voorgesteld. Dit plan bestond uit de invoering van een
gelijkgrondse ontmoetingszone waar aan beide kanten van de weg kan worden geparkeerd, zoals nu
het geval is. De bewoners juichten de invoering van een ontmoetingszone toe, maar wilden dat hun
een nieuwe, ambitieuzere versie werd voorgelegd waar parkeren slechts aan één kant kon. De
technische diensten en het College van burgemeester en schepenen stellen vandaag deze nieuwe
versie voor. Dhr. Jaquemyns benadrukt echter dat er nog geen beslissing is genomen en dat er,
ongeacht wat er wordt beslist, een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning bij de gewestelijke
autoriteiten zal moeten worden ingediend.

Voorstelling van het project

Dhr. Lieben stelt het plan van het eerste project (versie 1) voor en zet de belangrijkste kenmerken
ervan uiteen: een gelijkgrondse ontmoetingszone zonder voetpaden, parkeren aan beide kanten van
de weg blijft mogelijk, voetgangersverkeer langs de gevels maar ook in het midden van de weg,
parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen, een “V”-profiel met een afvoer in het midden van de
weg, boomputten, Berlijnse kussens, aanpassing van de afritten.

Dhr. Lieben stelt vervolgens de nieuwe versie van het project (versie 2) voor, die het onderwerp van
deze vergadering is. Deze versie omvat nog steeds een gelijkgrondse ontmoetingszone met een “V”-
profiel, maar voorziet in beurtelings parkeren aan de even en oneven kant van de weg om chicanes te
creëren en het verkeer te verminderen. Waar nodig zullen paaltjes worden geplaatst om wagens uit de
buurt van de gevels te houden. De Berlijnse kussens van de eerste versie zullen niet meer nodig zijn.
In deze tweede versie wordt het aantal parkeerplaatsen teruggebracht tot 37, in plaats van 54 in de
eerste versie. Er zullen verschillende materialen worden gebruikt om de verschillende zones aan te
geven. Vóór de parkeerplaatsen worden boomputten geplaatst. Net als in de eerste versie zullen de
afritten worden aangepast om een poorteffect te creëren en doorgaand verkeer te ontmoedigen.

Dhr. Lieben stelt vervolgens een variant van deze nieuwe versie (versie 2bis) van het plan voor,
waarin de paaltjes worden vervangen door groene zones met lage begroeiing om de straat zoveel
mogelijk te “vergroenen” en gezelliger te maken.

Ter afsluiting van deze voorstelling worden de resultaten van de verkeersanalyse voorgesteld. Deze
analyse werd uitgevoerd door politiezone Montgomery en vond plaats van 18/05/2022 tot 25/05/2022.
Daaruit blijkt dat:

- de gemiddelde snelheid 24 km/u bedraagt, 12,10% van de bestuurders te snel rijdt en 0,61%
van hen kan worden beboet;



- er 10160 voertuigen (529 tweewielers, 9537 auto’s, 94 vrachtwagens) zijn langsgereden, wat
neerkomt op +/- 2,4 voertuigen per minuut op het ogenblik dat het verkeer het drukst is.

Dhr. Jaquemyns benadrukt dat de snelheidsbeperking van 20 km/u voor een ontmoetingszone nabij is
en dat de invoering van een dergelijke zone realistisch is, vooral omdat de herinrichting bedoeld is om
het verkeer te ontmoedigen en de snelheid te verlagen.

Reacties van de bewoners

De aanwezige bewoners waren eerder voorstander van versie 2bis en er werd een vraag- en
antwoordsessie gehouden:

- Hoe zit het met het onderhoud van de groene zones in versie 2bis?

 Aangezien deze groene zones zich in de openbare ruimte bevinden, is het aan de
gemeentediensten om ze te onderhouden.

- Hoe zit het met het waterbeheer?

 Waterbeheer is nu een belangrijk thema voor de gemeente en voor de gewestelijke
autoriteiten, bij wie een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal
moeten worden ingediend. Versie 2bis houdt hier rekening mee aan de hand van
meerdere groene zones. Er moeten nog waterinfiltratiestudies worden uitgevoerd om
na te gaan of het technisch mogelijk is water in de parkeerplaatsen te infiltreren en
tegelijkertijd een duurzame, esthetische, goed te onderhouden en tegen het gewicht
van de voertuigen bestande wegbekleding aan te leggen.

- Hoe zit het met oplaadpunten voor elektrische wagens?

 De oplaadpunten worden beheerd door het gewest, dat een aanvraagformulier online
heeft gezet voor aanvragers. Het is de bedoeling dat de oplaadpunten binnen een
straal van maximaal 200 meter rond de woning van de aanvrager worden
geïnstalleerd.

- Versie 2 (inclusief 2bis) impliceert een drastische vermindering van het aantal
parkeerplaatsen. Waar kunnen de bewoners nog parkeren?

 Aan de gewestelijke parking “Roodebeek” en aan de parkeerzone bij het Athénée
Royal. Het feit dat sommige straten in de omgeving niet gereglementeerd zijn, zou
erop wijzen dat parkeren er nog steeds mogelijk is. Ons parkeerplan kan worden
aangepast ten voordele van de bewoners indien project 2 (of 2bis) wordt uitgevoerd. 



- Het is vooral de aanwezigheid van het Woluwe Shopping Center die een probleem vormt voor
het parkeren.

 Vooral op zaterdag levert die problemen op. Ondanks het feit dat de blauwe zone op
dit wegstuk is uitgebreid tot zaterdagen, kunnen de bewoners van de gemeente er
nog steeds parkeren. Een bewonerszone is een mogelijke optie, maar zou als nadeel
hebben dat bezoekers van de bewoners er niet meer zouden kunnen parkeren.

- Gereglementeerd parkeren zou de handelaars in de straat en hun klanten niet bevallen.

 De invoering van een zuil “kort parkeren” zou een mogelijkheid kunnen zijn om dit
probleem op te lossen.

- Zal het mogelijk zijn om te laden/lossen in de ontmoetingszone?

 Ja. De breedte van de berijdbare zone zal dit toelaten.

- Wat rechtvaardigde de studie van een nieuwe inrichting?

 De voetpaden moeten gezien hun staat worden hersteld. Ze voldoen niet meer aan de
normen en de gewestelijke autoriteiten zullen niet toestaan dat ze in hun
oorspronkelijke staat worden hersteld.

- Kan de toevoeging van faciliteiten voor tweewielers worden bestudeerd?

 Ja. De plaatsing van fietsbeugels en/of -boxen zal worden bestudeerd.

- Kunnen de keldergaten worden gestandaardiseerd?

 De keldergaten zijn eigendom van hun eigenaars en zij zijn verantwoordelijk voor het
onderhoud ervan. Wij mogen alleen hun kader inrichten.

- Hoe zit het met sneeuwruimen als er geen voetpad is?



 Net als bij een normaal voetpad is het ieders verantwoordelijkheid om de sneeuw op
1,5 m van zijn woning te ruimen. Er zij op gewezen dat bij het sneeuwruimen eerst de
hoofdwegen (waarvan de Roodebeeksteenweg er geen is) worden geruimd.

- De gebouwen aan nr. 107/109 zijn verlaten en doen afbreuk aan de esthetische samenhang
van de wijk.

 Er worden al leegstandsheffingen in rekening gebracht. Er was een aanvraag voor
een stedenbouwkundige vergunning voor afbraak/heropbouw ingediend, maar deze
werd in februari 2021 geweigerd. 

- Beperkt eenrichtingsverkeer en de invoering van chicanes zijn gevaarlijk en kunnen tot
conflicten tussen automobilisten en fietsers leiden.

 Het principe voor de inrichting van een ontmoetingszone is het verkeer te
verminderen en voorrang te geven aan de actieve gebruikers. De omvang van het
project lijkt verenigbaar met beperkt eenrichtingsverkeer. De technische diensten
zullen niettemin contact opnemen met de fietsmanager van het gewest om dit punt te
controleren.

- Wie is de eigenaar van de beboste zone aan de Spirulinalaan? Zijn er plannen mee?

 Dit perceel behoort toe aan het gewest en mag worden bebouwd. De gemeente heeft
twee keer bezwaar gemaakt tegen projecten die niet in het “kader” van de wijk passen
en pleit voor een kwaliteitsproject. De bewoners zullen op de hoogte worden gebracht
als er meer duidelijkheid komt.

- Wat zijn de deadlines?

 Een werf tegen de tweede helft van 2024 is een mogelijk scenario, hoewel het
optimistisch is. Want als er eenmaal een consensus over een project is bereikt, moet
er een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (met alle bijbehorende
eisen) worden ingediend. Zodra de vergunning door het gewest is verleend, zal voor
coördinatie met de aannemers en de verschillende beheerders moeten worden
gezorgd. 

- Kan er niet al een fietspad worden aangelegd?



 Hiervoor moet het advies van de politie worden gevraagd, aangezien de
burgemeester rechtstreeks verantwoordelijk is voor de veiligheid. Hoe dan ook, de
huidige configuratie staat niet toe dat een automobilist een fietser inhaalt.

Tijdens deze vraag- en antwoordsessie hebben de bewoners en de aanwezige leden van het
College over de omkering van de rijrichting gesproken. Deze maatregel zou een gunstig effect
kunnen hebben op het verkeer in het algemeen, met name op het doorgaand verkeer en op het
parkeren. Deze optie moet in een bredere context worden bestudeerd. Ze zou het voorwerp kunnen
uitmaken van een testfase na de zomer, wanneer de verkeersomstandigheden weer normaal zijn.
Een dergelijke verandering zou noodzakelijkerwijs een aanpassing van het project vereisen zonder
de idee erachter te wijzigen.

Conclusie van dhr. Olivier Maingain

Dhr. Maingain sluit de vergadering af met een samenvatting van de belangrijkste punten: 

 Er is duidelijk een consensus bereikt over de invoering van een gelijkgrondse, groene
ontmoetingszone (plan 2bis) met beurtelings parkeren en de aanleg van chicanes.

 De omkering van de rijrichting zal worden bestudeerd en zou na de zomer het voorwerp
kunnen uitmaken van een testfase.

Einde van de vergadering om 20.30 uur.




