Schriftelijke vraag gesteld door de heer Hacken: Problemen op het vlak van mobiliteit
en verkeersveiligheid rond het RecyPark Brussel Zuid gelegen Britse Tweedelegerlaan
Mevrouw de waarnemende burgemeester,
Het probleem is niet nieuw en er lijkt niets te worden ondernomen om het op te lossen, terwijl
het grote problemen oplevert voor de verkeersveiligheid en de mobiliteit: de toegang tot het
RecyPark Brussel Zuid, dat in onze gemeente ligt, veroorzaakt vaak - vooral in het weekend zware files en zeer gevaarlijke situaties, waarbij auto's die het kruispunt willen oversteken, de
tegenoverliggende rijstroken moeten gebruiken om te passeren, met het risico dat ze lang
geblokkeerd staan.
Hoewel deze site en de weg onder de verantwoordelijkheid van het Gewest vallen, dwingt
onze algemene verantwoordelijkheid inzake veiligheid ons ertoe zo niet rechtstreeks op te
treden, dan toch tenminste de verantwoordelijken aan te spreken om op korte termijn
duurzame en veilige oplossingen te vinden.
Hebt u over deze kwestie al contact gehad met Brussel Mobiliteit en het Agentschap Net
Brussel? Of staan die contacten op de agenda? Heeft u misschien nagedacht over mogelijke
oplossingen die aan de gewestelijke overheden zouden kunnen worden voorgesteld?
Beschikt u voorts over statistieken over de ongevallen die de afgelopen jaren door deze
situatie zijn veroorzaakt?
Bedankt voor uw antwoorden.
Laurent Hacken
Fractieleider cdH

Antwoord van Mevrouw Van de Bosch:
Beste gemeenteraadslid, beste heer Hacken,
Ik ga in op uw vraag over mobiliteit rond het RecyPark Brussel Zuid, gelegen aan de
Tweedebritslegerlaan. We zullen deze problematiek signaleren aan Brussel-Mobiliteit en
Brussel-Netheid. Met betrekking tot uw vraag of de gemeente over statistieken met betrekking
tot ongevallen beschikt, kan ik u volgende informatie meegeven over de periode tussen
januari 2020 en 21 februari 2021:
• Ongeluk op de 2e Brits Legerlaan overdag met materiële schade, op een vrijdag, in
februari 2020;
• Ongeluk op de 2e Brits Legerlaan overdag met materiële schade, op een zaterdag, in
mei 2020;
• Ongeluk op de 2e Brits Legerlaan tijdens de nacht met materiële schade, op een
dinsdag, in juni 2020;
• Ongeluk op de 2e Brits Legerlaan tijdens de nacht met materiële schade, op een
zondag, in augustus 2020;
• Ongeluk op de Humaniteitslaan overdag met gewonden, op een vrijdag, in november
2020.

De kaart hieronder toont u met meer precisie de kruispunten waar deze plaatsvonden.

Ik hoop dat u daarmee een antwoord hebt gekregen op uw vraag.
Met vriendelijke groet,
Esmeralda Van den Bosch

