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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BIJLAGE PV nr.
GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE 18102011-A-902
 Dienst : Secretariaat

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD.

Ref.
Samenstelling van de vergadering: Mevrouw Martine Payfa, Burgemeester-Voorzitster, Mevrouwen & de Heren Véronique Wyffels, Anne
Depuydt, Annemie Vermeylen, Tristan Roberti, Philippe Desprez, José Stienlet, Schepenen.
Mevrouwen en de Heren Alain Wiard, Anne Dirix, Roland Maekelbergh, Jan Verbeke, Guillebert de Fauconval, Jean-Claude Hariga,
Fiorenzo Molino, Cécile van 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, Raadsleden.
De Heer Christian Van Eetvelde,Gemeentesecretaris.
Verontschuldigde : De Heer Jos Bertrand, Raadslid.

OPENBARE ZITTING van 18 oktober 2011
Betreft: Motie betreffende een aanvraag tot verwijdering van de « linksafslagvoorzieningen » op de Vorstlaan
 

De Gemeenteraad,
 

·     Overwegende dat de Vorstlaan, gewestelijke weg, in 2006 werd heraangelegd, waarbij men van 3 naar 2
rijstroken op deze belangrijke verkeersader is overgegaan, in eerste instantie met het oog op de verlenging
van tramlijn 94 richting Herrmann-Debroux;

 
·     Overwegende dat deze heraanleg het mogelijk heeft gemaakt om de verplaatsingen op de betrokken laan

veiliger te maken en er de snelheid te beperken;
 

·     Overwegende dat hierdoor een antwoord werd geboden op de vraag van de gebruikers en dat de heraanleg
een verschuiving van de verplaatsingen naar de tram in eigen baan heeft toegelaten;

 
·     Overwegende dat Brussel Mobiliteit in juni ll., zonder enig overleg met de betrokken gemeenten en

politiezones, een eenzijdige beslissing heeft genomen over het toepassen van nieuwe 
« linksafslagvoorzieningen » (verkeerslichten en markeringen) op het gedeelte van de Vorstlaan gelegen
tussen Herrmann-Debroux en het Wienerplein;

 
·     Overwegende dat deze nieuwe voorzieningen als gevolg hebben dat weggebruikers over slechts één

rijstrook beschikken in de richting « rechtdoor »;
 

·     Overwegende dat deze toestand een doorsijpeling van het doorvoerverkeer in de woonwijken veroorzaakt,
samen met een buitengewone inzet van de lokale politie om het verkeer tijdens spitsuren te regelen;

 
·     Overwegende de tegenstrijdigheid van deze nieuwe voorzieningen met het Gemeentelijk Mobiliteitsplan dat

het beginsel van hiërarchie van het wegennet bekrachtigt met het oog op het afraden van doorvoerverkeer
in de woonwijken;

 
·     Overwegende dat de Gemeente voor twee vergaderingen op het Kabinet van Mevrouw de Minister van

Vervoer heeft gezorgd, waardoor de parameters van verkeerslichten anders werden ingesteld;
 

·     Overwegende dat de situatie ondanks deze wijzigingen zeer problematisch blijft;
 
Beslist eenparig :
 
De gewestelijke Minister van Vervoer, Mevrouw Grouwels, aan te spreken om:
·     de verwijdering van « linksafslagvoorzieningen » op de Vorstlaan te vragen, evenals een terugkeer naar de

vorige situatie;
·     een nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten en politiezones te vragen, wanneer er op hun

grondgebied werken van wegenaanleg door Brussel Mobiliteit worden uitgevoerd. 
 
 

Aldus beraadslaagd in openbare zitting,
Namens de Gemeenteraad,

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester,
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Christian VAN EETVELDE Martine PAYFAVoor eensluitend afschrift,
Namens het College,

De Gemeentesecretaris,
 

De Burgemeester,

Christian VAN EETVELDE Martine PAYFA


