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

Cathy Clerbaux, Voorzitster ;
Olivier Deleuze, Burgemeester ;
Alain Wiard, Anne Depuydt, Cécile Van Hecke, Tristan Roberti, Jean-Manuel Cisey, Benoît
Thielemans, Jan Verbeke, Schepenen ;
José Stienlet, Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Guillebert de Fauconval, Didier
Charpentier, Jos Bertrand, Michel Kutendakana, David Leisterh, Michel Colson, Anne SpaakJeanmart, Hugo Périlleux-Sanchez, Dominique Buyens, Odile Bury, Roland Maekelbergh,
Gemeenteraadsleden ;
Etienne Tihon, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Jean-Marie Vercauteren, Martine Spitaels, Sandra Ferretti, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 17.04.18
#Onderwerp : Interpellatie van Martine Payfa betreffende de bouwplaats Aartshertogen-Zuid.#
Openbare zitting
In het kader van de bouwwerken van Aartshertogen/Zuid begonnen in oktober 2017, werd een vergunning
van milieu Klasse 3 zeer laat toegekend, op 15 januari 2018, d.w.z 3 maanden na de aanvang der werken…
Waarom deze achterstand?
Talrijke bewoners lijden blijkbaar onder de hinder in verband met deze bouwwerf en stellen de niet-naleving
vast door de onderneming In Advance, van de beschikkingen die in de vergunning van milieu zijn
opgenomen.
De niet-naleving van de werkroosters werd talrijke keer aan de gemeente, aan de politie en de onderneming
gesignaleerd.
1. En over wat juist deze werkroosters betreft, voorzien deze de periode van 7 tot 19:00 u. Het
uithangen van deze uren is in het bouwwerf reglement voorzien: kan men de juiste locatie ervan
weten?
2. Het zou ernaar uitzien dat de werkzaamheden ’s ochtends starten tussen 6 en 6:30… kunt u ons
zeggen of de gemeente en meer bepaald de verantwoordelijke gemeente ambtenaar voor de
opvolging van de bouwwerf dezelfde vaststelling heeft gedaan en bij de betrokken onderneming
heeft gereageerd?
3. Wat de geluidshinder betreft: ondanks de installatie van elektrische kasten, veroorzaakt een
generator, blijkbaar, veel hinder voor de nabijheid. In rubriek 28 van de vergunning van milieu is
voorzien, « dat in geval van gebleken geluidshinder voor de buurtbewoners er zal gevraagd worden
om de geluidsisolatie te versterken ». Kunt ons mededelen of, enerzijds, het verplichte kenmerkende
bord dat op zichtbare en onuitwisbare wijze het akoestisch vermogen in decibels aangeeft, wel
degelijk werd gecontroleerd en of, anderzijds de gemeente aan de onderneming heeft gevraagd om
de geluidsisolatie ten gevolge van de klachten van de bewoners te versterken?
4. En, tenslotte, wat de beveiligging van de site betreft, wordt er in de omgeving van de bouwwerf een
kenmerkend bord geplaatst die de uitgang van de vrachtwagens aanduidt, die, trouwens, zeer vaak
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en zonder scrupule andere wegennetten dan de Tritomaslaan gebruiken, de enige toegelaten
toegangsweg in de vergunning?
De Raad neemt kennis.
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING,
DOOR HET RAAD,
De Gemeentesecretaris,
Etienne Tihon

De Voorzitster,
Cathy Clerbaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Watermaal-Bosvoorde, 18 april 2018
De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Etienne Tihon

Olivier Deleuze
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