
Schriftelijke vraag 2/12/2013

Betreft: inrichting verkeerssituatie hoek Walcourtstraat en Korte Molenstraat.

Sinds enkele weken staan er betonblokken op de hoek van de Walcourtstraat en de Korte 
Molenstraat. Deze betonblokken duiden een nieuwe verkeerssituatie aan. Op termijn is er 
een rondpunt voorzien. Volgens enkele inwoners bemoeilijken de geplaatste betonblokken 
niet alleen het doorgaand verkeer maar zorgen deze blokken er voor dat het trottoir in de 
Korte Molenstraat ernstige schade oploopt. Bovendien wordt de doorgang naar private 
parkeerplaatsen bemoeilijkt. 

Mijn vragen:

- Kan men mij een kopie van het ontwerp van het geplande rondpunt bezorgen?

- Wanneer wordt dit rondpunt afgewerkt? 

- Heeft de gemeente weet van beschadiging aan het voetpad in de Korte Molenstraat? 
Indien ja, over welke schade gaat het en wie draait op voor de kosten?

- Welke maatregelen neemt de gemeente om de gevolgen voor de lokale inwoners zo 
veel mogelijk te beperken en de doorgang naar private parkeerplaatsen zo weinig 
mogelijk te hinderen?

- Heeft de gemeente al klachten ontvangen mbt dit dossier?Indien ja, over welke 
klachten gaat het en wat is de gemeente van plan om de hinder zo veel mogelijk te 
beperken?

- Heeft de gemeente de inwoners geïnformeerd over deze nieuwe verkeerssituatie? 
Indien ja, welke informatie werd verschaft?

Walter Vandenbossche (N)



Anderlecht, 24 december 2013.

Aan de heer Walter VANDENBOSSCHE
Gemeenteraadslid
Félicien Ropsstraat 25/51
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Voorwerp : Uw schriftelijke vraag gericht aan het College van Burgemeester en 
        Schepenen betreffende de inrichting verkeerssituatie hoek Walcourtstraat en 
        Korte Molenstraat.

Mijnheer het Gemeenteraadslid,

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt u ter kennis dat er sedert  maart 
2010 Jerseyblokken in beton zijn geplaatst om de nieuwe verkeerssituatie aan te duiden. 
Deze betonblokken zijn op dergelijke wijze geplaatst om een maximale duidelijkheid aan 
het  kruispunt  te  geven,  zoals  overeengekomen  in  de  participatieworkshops  voor  het 
project “Het Rad”

Een  maximale  wegbreedte  werd  bewaard  langs  beide  kanten  van  3m50,  wat  ruim 
voldoende is om zelfs zwaar verkeer te laten rijden. Wij hebben ook een positief advies 
van de politiediensten voor het inrichten van dit kruispunt.

Een  copie  van  het  geplande  project  is  bijgevoegd  in  bijlage.  De  werken  voor  een 
definitieve aanleg zijn gepland eens de werken waar het gewest voor verantwoordelijk is 
op de Veeweydekaai beëindigd zijn, en dit om de mobiliteit in de wijk niet in het gedrang te 
brengen.

Er is door onze diensten geen schade vastgesteld aan het voetpad, die afkomstig kan zijn 
door de nieuwe inrichting. Zoals gezegd bedraagt het gabarit van de weg nog een ruime 
3,50 m, wat geen enkel voertuig dwingt om via het voetpad te rijden (wat trouwens illegaal 
is). Alle legale parkeerplaatsen zijn perfect bereikbaar.



Er zijn onmiddellijk na het plaatsen van de betonblokken klachten geweest door bewoners 
die hun parkeergarages niet meer in één keer in konden rijden. Om hieraan tegemoet te 
komen  zijn  de  blokken  50  cm  opgeschoven  in  mei  2010  en  zijn  de  oorspronkelijk 
voorziene rijrichtingen omgedraaid. 

De bewoners werden op 28 januari 2010 geïnformeerd over de nieuwe inrichting van het 
kruispunt via een bericht aan de inwoners, dat in bijlage toegevoegd is.

Met hoogachting.

Op last :
De Gemeentesecretaris,

M. VERMEULEN.

In opdracht :
De Schepen van Openbare Werken,

M. AKOUZ.






























