
Toepassing  van  artikel  51  van  het  reglement  van  orde  van  de  gemeenteraad.
Interpellatie van F. CARLIER, gemeenteraadslid, betreffende de opvolging van de
aangekondigde  test  voor  de  Kuregembrug  en  de  opvolging  van  de
mobiliteitsworkshops die afgelopen lente werden georganiseerd.

F. CARLIER donne lecture du texte suivant :
F. CARLIER geeft lezing van de volgende tekst:
A la suite de l’accident mortel d’un cycliste sur le pont de Cureghem il y a un an, le Collège
avait annoncé le lancement d’une phase-test pour sécuriser le pont.
Ainsi, je reprends les propos de l’échevine Müller repris en février dernier par les journaux
« Bruzz » et « l’Avenir » : « Une phase-test est annoncée dès avril : les feux seront éteints,
il  y aura un rond-point.  Des blocs de béton,  des poteaux et  de nouveaux marquages
seront ajoutés pour réduire la vitesse et sécuriser le passage pour les cyclistes et piétons
».
Nous sommes maintenant le 26 septembre et je ne vois encore rien venir. Ce test est-il
toujours d’actualité ? Si oui, quand sera-t-il  effectivement lancé ? Si non, quelle est la
raison de son abandon ?

G. VERSTRAETEN zou zich daar even bij  willen aansluiten. Hij  had inderdaad, in het
verleden, ook al geïnterpeleerd over deze aankondiging om het bijzonder gevaarlijk zwart
punt dat de Kuregem-brug, jammer genoeg, is en blijft tot vandaag, om daar een andere
aanpak te proberen, namelijk die van een rondpunt. Hij had een beetje vragen daarbij op
dat moment over de haalbaarheid daarvan hoe dat juist ging doen. Hij stond uiteraard
open  voor  gelijke  oplossingen  want,  inderdaad,  een  bijzonder  rommelig  en  gevaarlijk
kruispunt is. Het is een van de overblijvende zwarte punten op gewest niveau. Der moet
echt een aanpak verkomen ! Der was een aankondiging dat vanaf april zou gebeuren, dat
er een test-fase zou komen. Ik stel ook vandaag vast, hij passeert regelmatig wanneer hij
van Kuregem naar het historisch centrum gaat, dat daar nog niets veranderd is. Is er een
aankondigingspolitiek geweest of komt er effectief nog schot in de zaak ? Men heeft hem
bevestigd, naar aanleiding van zijn laatste interpellatie er over, dat er niet alleen kwestie
was van de Kuregem-brug. Maar, op termijn, ook naar een totale oplossing te gaan voor
de  straten  en  kruispunt  aan  de  andere  kant  van  de  spoorwegen  en  vroeger  station
Kuregem.  Sommige  andere  straten  van  de  omgeving  ook  bijzonder  rommelig
verkeerspunten zijn. Hij wilt zijn vraag toevoegen daaraan. Hij stelt niet enkel vast dat er
aan Kuregem-brug gebeurt. Wat gaat er gebeuren met die andere kruispunten ? Wat is het
plan, de timing, wanneer gaan we eindelijk verandering zien in deze gevaarlijke situatie.

Madame l'Échevine MULLER-HUBSCH donne lecture de la réponse suivante :
Mevrouw de schepen MULLER-HUBSCH geeft lezing van het volgende antwoord :
Le pont de Cureghem est géré par la Région. Nous étions informés au mois de mai que le
projet ne pouvait pas débuter avant l'été car « Bruxelles-Mobilité » était occupé à planifier et
exécuter le méga-événement du « Grand départ du Tour de France ». Tout le personnel,
apparemment était mobilisé par cet événement. Ik kan nog een keer benadrukken dat het
college helemaal achter dit project staat en doet alles dat het in orde komt. Entretemps, il y a
également eu l'ouverture du parking « CERIA » et, apparemment, il fallait encore adapter les
plans du test du Pont de Cureghem. La Région a annoncé que le test commencera à la fin de
l'année. Mettre tout en place va prendre environ trois semaines. Je regrette comme vous que
cela a pris tellement de temps. Le Collège ne peut que pousser la Région pour qu'elle mette
tout en place car il est bien conscient que ce carrefour est très dangereux. Ik kan alleen nog



een  keer  benadrukken  dat  we  daar  echt  helemaal  achterstaan  en  de  perimeter  is  niet
veranderd. Wat ik toen had uitgelegd over de straten die daarbij betrokken zijn, dat is nog
altijd dezelfde. Die plannen zijn helemaal  niet  veranderd. Die aanpassingen die moesten
gebeuren gingen over tellingen van voertuigen die nu nog altijd over de brug gaan. Het is heel
technisch.  Maar  het  college  is  in  contact  met  het  gewest  om de  test  zo  snel  mogelijk
beginnen.

Monsieur le Bourgmestre-Président assure que le Collège est très attentif et que tous les
mois, il pose la question à la Région.


