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Réf.           
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Hecke, Christine Ponchon, Jean-Marie Vercauteren, Didier Charpentier, Jos Bertrand, Martine Spitaels, Alain Caron, Jeanne Moreau, Claire Laloux, Frédéric Deville,
Michel Kutendakana, Jean-Louis Leclercq, Maddy Tiembe, Leden.
De Heer Christian Van Eetvelde, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd : de heren Wiard, Maekelbergh en de Fauconval, leden en de heer Christian Van Eetvelde, Gemeentesecretaris vervangen door
de heer Pierre Feron, Gemeentesecretaris dd.

OPENBARE ZITTING van 26 april 2011
Betreft: Motie betreffende de ingebruikname van de treinhalte Arcaden.

De Gemeenteraad,

Overwegende dat de aanleg van een treinhalte «Arcaden» in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan was
voorzien;
Overwegende dat een grootscheepse werf tussen 2005 en 2009 heeft plaatsgevonden met als doel de
treinhalte «Arcaden» aan te leggen en deze door trappen en liften toegankelijk te maken;
Overwegende dat er, bij de informatieavonden voorafgaand aan de werf, aan de gemeentebesturen en de
bewoners werd aangekondigd dat de ingebruikname van de treinhalte Arcaden in 2012 zou beginnen;
Overwegende dat de werf voor de aanleg van de halte meerdere jaren heeft geduurd en veel dag- en
nachtoverlast voor de bewoners en de inwoners van de gemeente met zich heeft meegebracht;
Overwegende dat de huidige onderbezetting een onveiligheidsgevoel creëert en dat er regelmatig
onburgerlijkheden worden vastgesteld (tags, sluikstorten, binnendringing op de perrons);
Gelet op de verontrustende verklaringen van de NMBS-verantwoordelijken dat de ingebruikname van de
treinhalte Arcaden meerdere jaren zou kunnen worden uitgesteld en enkel bij de indienststelling van het
GEN-verkeersnet zou plaatsvinden;
Overwegende dat de halte, in afwachting van de ingebruikname van het GEN-verkeersnet, zou kunnen
worden gebruikt in het kader van de huidige lijn 26 (Halle-Vilvoorde), wat een sterk teken zou kunnen
vormen zowel ten opzichte van de gebruikers als de bewoners die de langdurige werken hebben moeten
verdragen;
Gelet op actie 62 van Lokale Agenda 21 van de gemeente Watermaal-Bosvoorde, aangenomen bij de
zitting van de Gemeenteraad van 16 maart 2010: druk op de NMBS uitoefenen om – zelfs voor de opening
van de GEN-lijn die de aanleg ervan heeft gerechtvaardigd – de ingebruikname van het station «Arcaden»
op treinlijn 26 (Halle-Vilvoorde) gedaan te krijgen;
De Gemeenteraad
• uit zijn bezorgdheid over de situatie;
• vraagt aan de NMBS om de halte Arcaden onmiddellijk in gebruik te nemen in het kader van de

huidige lijn 26;
• draagt het College van Burgemeester en Schepenen op deze beraadslaging aan Inge Vervotte,

Minister van Overheidsbedrijven en aan de NMBS, door te sturen;
• draagt het College van Burgemeester en Schepenen op de NMBS te verzoeken zich bij de commissie

van de Gemeenteraad aan te melden om dit probleem te bespreken.

Aldus in zitting beraadslaagd,
Namens de Gemeenteraad,

De Gemeentesecretaris dd., De Burgemeester,
Pierre FERON Martine PAYFA

Voor eensluidend afschrift,
Namens het College,

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester,

Christian VAN EETVELDE Martine PAYFA


