
G. VERSTRAETEN donne lecture du texte suivant :

G. VERSTRAETEN lezing van de volgende tekst :
“Het  zebrapad  ter  hoogte  van  de  Nederlandstalige  gemeentelijke  Freinetschool  “De
Beverboom”  in  de  Itterbeekselaan  is  in  slechte  staat.  Het  is  nauwelijks  te  zien  voor
automobilisten wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden wanneer kinderen en ouders
oversteken.

Er zou een project voorgesteld zijn met gewestelijke subsidies om de zone voor de school,
inclusief  het  zebrapad,  te  laten  opfleuren door  de  kinderen  zelf  in  het  kader  van  het
schoolvervoersplan. De gemeente zou dit geweigerd en doorgeschoven hebben naar ten
vroegste volgend schooljaar.

Intussen zou er besloten zijn het zebrapad te verplaatsten en te vernieuwen, voordat het
lopende kunstproject – waarvoor de gemeente samenwerkt met de basisschool – op straat
komt, maar wanneer is niet geweten.

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:

- Kan  het  zebrapad  niet  tijdelijk  opnieuw  beschilderd  worden  zodat  kinderen  en
ouders morgen al veilig de straat kunnen oversteken?

- Wanneer zal het zebrapad verplaatst en vernieuwd worden, zoals aangekondigd?
- Hoe  verloopt  het  kunstproject,  waarvoor  de  gemeente  samenwerkt  met  de

basisschool?

Hartelijk dank voor uw antwoorden!”

Mevrouwen de schepenen MÜLLER-HÜSCH en ROEX geven lezing van de volgende
antwoorden :
Mesdames les Echevines MÜLLER-HÜBSCH donne lecture des réponses suivantes :

Mevrouw MÜLLER-HÜBSCH zegt dat het zebrapad wordt verplaatst op dit moment. Het
ziet er niet in een goede plaats omdat er garages te dicht zijn. De zichtbaarheid is dus niet
gegarandeerd voor deze oversteekplaats. We wachten hier nog op een rapport van de
politie. Dit moet eigenlijk binnenkomen en dan kunnen de werken beginnen. Het komt in
orde en het is gekoppeld aan een project van de school. Daarover geeft Mevrouw ROEX
nog een antwoord

Mevrouw ROEX zegt dat haar diensten een project hebben ingediend bij het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest met begeleiding van GoodPlanet om een subsidie te krijgen om
inderdaad ook rond kunst te werken op de straat en om daar vertragende maatregelen te
nemen. Ze kan erbij  zeggen dat het om kleine bedragen gaat en dat dat een absurde
lange procedure is. Het Brusselse Gewest gaat ervan uit dat scholen en vzw’s zijn en het
houdt  geen  rekening  gehouden  met  de  gemeentelijke  structuur.  Men  moet  dus  een
belachelijk lange procedure volgen om een belachelijk klein bedrag te krijgen. Ik zal er
zelfs bij  zeggen dat 100€ werden aangevraagd om een spel aan te kopen dat Brussel
Mobiliteit zelf verkoopt. Zij denkt dat het veel gemakkelijker zou zijn als de spelen aan de
scholen zouden geven worden en zonder dit soort absurde procedures op te zetten.

G. VERSTRAETEN vraagt of er kan daar echt niet tijdelijk gewoon geschilderd worden.

De Schepen MÜLLER-HÜBSCH antwoordt dat het niet de bedoeling is. Daar zit de asfalt
kapot. Daarom dat ze dat niet gaan doen maar de oplossing komt eraan.


