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PERSBERICHT 

Beslissing college 
over het lokaal 
mobiliteitscontract 
Kuregem 

 

Het college heeft akte genomen van de emoties die in Kuregem zijn ontstaan na de invoering van 

de testfase van het lokaal mobiliteitscontract. 

  

Wat de doeltreffendheid en de efficiëntie van de genomen maatregelen betreft, lopen de 

meningen uiteen. Er moet echter worden erkend dat de steun voor het plan in dit stadium 

onvoldoende is. 

 

Het college heeft daarom besloten om het huidige plan stop te zetten en met een schone lei te 

beginnen voor de uittekening van een nieuw mobiliteitsplan voor Kuregem. 

  

De besprekingen met de inwoners worden hervat om een nieuwe werkmethode vast te stellen. 

Deze methode zal gebaseerd zijn op uitwisselingen met buurtbewoners in een kleiner kader, op 

het niveau van microwijken. 

 

Er wordt extra aandacht geschonken aan de vlotheid van het openbaar vervoer, waar aan het 

begin van de testfase reeds interessante resultaten voor werden vastgesteld. 

 

Ten slotte stelt het college vast dat de problemen die door de inwoners werden aangekaart veel 

breder zijn. Veiligheid, preventie, netheid, burgerparticipatie, huisvesting, werkgelegenheid, 

sociale cohésie en jeugd zijn eveneens prioritaire kwesties voor de wijk. Deze buurt verdient een 

uitgebreid revitaliseringsplan in overleg met de bewoners.  

 

Burgemeester Fabrice Cumps benadrukt: “Het college wordt meer dan ooit dagelijks 

gemobiliseerd om concreet in te spelen de behoeften van de inwoners van Kuregem en van alle 

wijken van Anderlecht. Om vooruit te komen, was het belangrijk om de rust rond de 
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mobiliteitskwestie te herstellen. Alle leden van het college steunen de schepen voor Mobiliteit. Dit 

is de reden van de beslissing van vandaag en van onze wens om het overleg met de 

omwonenden te hervatten om zo snel mogelijk een nieuw mobiliteitsplan op te stellen, waar 

iedereen de noodzaak van inziet.” 

 

"Kuregem blijft centraal staan wat mobiliteit betreft. Vanaf morgen zal de gemeente de participatie 

op het niveau van microwijken heropstarten. In overleg met de bewoners, werken we samen aan 

de verbetering van hun leefomgeving op lange termijn", voegt schepen van Mobiliteit Susanne 

Müller-Hübsch er nog aan toe. 

 


