Verslag van de bewonersvergadering van 09/10/2017
Onderwerp: voorstel om het weggedeelte van de Théodore De Cuyperstraat tussen
de Marcel Thirylaan en de Populierengaarde herin te richten
Sprekers : Olivier MAINGAIN, Burgemeester, Philippe JAQUEMYNS, schepen van
Mobiliteit, Jean-François THAYER, schepen van Stedenbouw, en Frédéric DENYS,
mobiliteitsambtenaar
Aanwezigen: 32 personen
Voorstelling van het project
Herhaaldelijk ontving de gemeente klachten van inwoners over overdreven snelheid van
automobilisten op dit weggedeelte. Bovendien zijn de trottoirs in de bergopwaartse richting
smal en slecht beveiligd. Met het nieuwe plan worden de trottoirs aan beide zijden van de
straat verbreed tot aan de rooilijn, dus zonder te raken aan de rijbaan. Het oplopend
gedeelte van het weggedeelte zal volledig hertekend en heringericht worden, er komt
onder meer een fietspad en een bloemperk terwijl er parkeergelegenheid zal worden
gecreëerd in het neerwaarts lopend gedeelte.
Reacties van de deelnemers
De reacties zijn over het algemeen gunstig. Sommige personen wensen dat het fietspad
doorgetrokken wordt in heel de Théodore De Cuyperstraat (door de parkeerplaatsen te
schrappen)
Twee trends:
De parkeerplaatsen op de helling zouden bepaalde gedragingen tot gevolg kunnen
hebben, zoals overdreven lang of wild parkeren. Voor laatstgenoemd geval werd er
besloten om overal trottoiruitstulpingen vóór de toegangen tot de garages in te richten, in
navolging van hetgeen het plan reeds voorzag vóór huisnummer 186. Wat betreft het lang
parkeren, nodigt de heer burgemeester de bewoners uit om zich te manifesteren, hetzij
door zich te groeperen, hetzij via het wijkcomité, om de eventuele omvorming tot blauwe
zone van het weggedeelte te vragen.
Sommige omwonenden zijn er voorstander van om de bestaande parkeermogelijkheden
gewoon te vervangen door de inrichting van een fietspad, eveneens in neerwaartse
richting.
De burgemeester stelt voor om rekening te houden met deze optie tenzij de - rechtstreeks
betrokken - omwonenden uitdrukkelijk om de handhaving verzoeken van de door het
project voorziene parkeerstrook vóór hun eigendommen.
In antwoord op de kritiek dat het dit project aan ambitie zou ontbreken, wordt eraan
herinnerd dat de MIVB van plan is om tramlijn 94 nog verder uit te breiden, voorbij station
Roodebeek. Een van de trajecten die momenteel bestudeerd worden door de MIVB loopt
via de Jacques Brellaan en de Théodore De Cuyperstraat om aan te sluiten op de Marcel
Thirylaan. Zolang er onzekerheid over het toekomstige tramtracé blijft bestaan, zou het
niet getuigen van goed bestuur om ingrijpende en dure inrichtingen te voorzien.
Andere punten aangehaald door het aanwezige publiek het invasieve karakter van de
leveringen van Proxy Delhaize in de Populierengaarde. De diensten bestuderen de

mogelijke oplossingen en inrichtingen;
De staat van de trap van de Populierenheuvel ; « Mistral » Park : de burgemeester somt
de maatregelen op die gepland zijn om een einde te maken aan de overlast.

