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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE VAN WATERMAAL-BOSVOORDE
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Cécile Van Hecke, Voorzitter ;
Olivier Deleuze, Burgemeester ;
Odile Bury, Hang Nguyen, Benoît Thielemans, Jean-François de Le Hoye, Cathy Clerbaux, Daniel
Soumillion, Schepenen ;
Philippe Desprez, Jos Bertrand, Tristan Roberti, David Leisterh, Sandra Ferretti, Laurence Dehaut,
Eric Godart, Gabriel Persoons, Alexandre Dermine, Aurélie SAPA FURAHA, Joëlle Van den Berg,
Laura Squartini, Rachida Moukhlisse, Félix Boudru, Florence Lepoivre, Laurent Van Steensel,
Gemeenteraadsleden ;
Etienne Tihon, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Marie-Noëlle Stassart, Schepen ;
Alain Wiard, Jan Verbeke, Martin Casier, Christine Roisin, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 21.05.19
#Onderwerp : Interpellatie van Dhr Laurent Van Steensel betreffende de werken in de Onze-LieveHeerbeestjeslaan#
Openbare zitting
De Onze-Lieveheersbeestjeslaan is een « GEVOELIGE » verkeersader van de gemeente… die bepaalde
opschuddingen heeft gekend met betrekking tot werken en passageprojecten van bussen.
De bewoners blijven dus wachten op een PARTICIPATIEF project voor de aanpassing van hun laan zoals
dat door het nieuwe College voor elke aanpassing in de wijken werd aangekondigd.
Maar, ten gevolge van de recente huis-aan-huis verdeling, niet gedateerd en niet-ondertekend door het
College van de Burgemeester en Schepenen, hebben de bewoners zojuist vernomen dat de
beveiligingswerkzaamheden voor het oversteken van het kruispunt van de Lieveheersbeestjes en van de
Hoornkeverslaan vanaf 8 mei 2019 zonder enige andere verklaring zullen uitgevoerd worden.
Op maandag 13 mei, maken traceerwerken op het wegennet de uitsprong van stoepen duidelijk alsook
afschaffingen van parkeren.
Een bewoner heeft die dag geprobeerd om de dienst van Openbare Werken te bereiken en, twee maal heeft
men hem geantwoord dat de verantwoordelijke niet aanwezig… was (om aan te vullen wanneer jij contact
met de gemeente zal gehad hebben)
Ziehier mijn vragen:
• Vindt u dat deze tussenkomst overeenstemt met uw beloftes van burger
participatie aangezien er tevoren geen enkel overleg werd georganiseerd,
geen enkele verklaring van aanpassing werd gegeven aan de inwoners van
de Lieveheersbeestjeslaan? Bijvoorbeeld, de weinig expliciete post die niet aangaf of de beveiliging van de
site ging over de toegang of de uitgang van Hoornkeverslaan?! De buurtbewoners begrijpen deze plotselinge
inrichting niet, in de directe nabijheid van de ingang l’Ecole de la Futaie, al beveiligd?
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• Denkt u een participatie en informatie vergadering te beleggen teneinde aan de buurtbewoners een
antwoord te geven op hun verwachtingen en aandacht te schenken hun dagelijkse belevingen?
• Hebben deze werkzaamheden een rechtstreeks verband met het project van het Gewest de bus terug in de
Onze-Lieveheersbeestjeslaan te laten rijden?
• Met betrekking tot dit sterk betwiste regionale project door talrijke buurtbewoners en dat uiteenlopende
politieke posities veroorzaakte binnen het
vorige College, zou u ons de huidige positie van het Schepen College kunnen bevestigen ?
• Tenslotte, zou u de Gemeenteraad kunnen informeren over de gegrondheid
van deze werkzaamheden en van het vervolg gegeven door de Gemeente aan de Regio, met betrekking over
het bus passage project …Heeft de gemeente ja of niet groen licht gegeven aan dit dossier?
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING,
DOOR HET RAAD,
De Gemeentesecretaris,
Etienne Tihon

De Voorzitter,
Cécile Van Hecke

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Watermaal-Bosvoorde, 22 mei 2019
De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Etienne Tihon

Olivier Deleuze
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