De gemeente Anderlecht is voorstander van het heraanlegproject van de
Wayezstraat, maar vraagt om een overgangsmaatregel.
Het college van burgemeester en schepenen van Anderlecht heeft een gunstig
advies uitgebracht over het heraanlegproject van de Wayezstraat, zoals ingediend
door de MIVB, maar vraagt naar aanleiding van de overlegcommissie om een
overgangsmaatregel.
Ter herinnering: het project van de MIVB voorziet een inrichting zonder hoogteverschillen over
de hele lengte van de straat, met een voetgangersgedeelte voor metrostation Sint-Guido. Dit
alles wordt aangevuld met 10 laad- en loszones om de logistiek van de winkels te
vergemakkelijken, groenvoorzieningen, banken, terrassen voor de horeca en parkeerplaatsen
voor auto's en fietsen. Het aantal parkeerplaatsen vermindert van 170 naar 27.
Toch heeft de gemeente de zorgen van de bewoners en handelaars gehoord die tijdens
de overlegcommissie werden doorgegeven:
"Het is aan ons om de legitieme vraag naar meer ruimte voor voetgangers en fietsers te
verzoenen met de bezorgdheid over de economische impact van de drastische vermindering
van de parkeerplaatsen in het historische en commerciële centrum van Anderlecht. Daarom wil
het gemeentebestuur het dossier van de MIVB in een meer globale context van de komende
herontwikkeling van het hele hart van Anderlecht bekijken", zegt burgemeester Fabrice
Cumps.
Concreet vraagt het college van burgemeester en schepenen in zijn officieel advies om het
parkeeraanbod tijdelijk te verhogen tot 90 plaatsen in afwachting van de herinrichting
van het Dapperheidsplein als voetgangerszone en de bouw van een ondergrondse
parking.
"We zijn tevreden met deze visie van het college, die voorrang geeft aan voetgangers en
fietsers in het centrum van onze gemeente", beklemtoont schepen van Mobiliteit Susanne
Müller. "Deze ambitie zal vanaf volgende lente worden geïllustreerd door een zaterdag per
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maand van de Wayezstraat een voetgangerszone te maken om de klanten een nieuwe
winkelervaring te bieden", besluit de schepen.
De gemeente neemt een reeks maatregelen om de handelaars tijdens de werken te
steunen. Een fasering van de werken is voorzien, te beginnen met het deel rond Sint-Guido.
De MIVB, Vivaqua, Sibelga en de gemeente werken nauw samen om de impact van de
werken zo klein mogelijk te houden. Voor aannemers zal een systeem van dubbele shifts en
zaterdagwerk worden toegepast om de duur van de werkzaamheden verder in te korten.
Schepen van Economie en Middenstand Elke Roex voegt eraan toe: "De gemeente werft
meteen een manager aan voor de handelskern van het centrum, die verantwoordelijk zal
zijn voor de verbinding met en ondersteuning van de handelaars. Er wordt ook een
budget uitgetrokken voor het animeren van de openbare ruimte, met name tijdens de
"voetgangersdagen" die een zaterdag per maand in de Wayezstraat georganiseerd zullen
worden.
Ter herinnering: de MIVB verwacht dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2021
zullen beginnen en anderhalf jaar zullen duren.
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