
Waarde,

Omdat ik begaan ben met de veiligheid van  mensen die toch hopen op enige verandering 
aangaande de verkeersveiligheid in de Demosthenesstraat , schrijf ik in  naam van :
 
1.De ouders en de schoolgaande kleuters van de gemeenteschool ' Doremi ' gevestigd in de 
Demosthenesstraat te Anderlecht en die met angst de straat moeten oversteken ..

2.De inwoners  die het park en/of de daaraan verbonden tennisvelden willen bereiken of 
verlaten ....

 
Het gaat om het oversteken van de daar gelegen Demosthenesstraat , wat zeer gevaarlijk is , 
omwille van het feit dat de zebrapaden      zoveel als     '     volledig ' verdwenen zijn     ,  en de auto's 
bovendien snorren , al  is de toegelaten snelheid
  maar 30km per uur !!!!! .
Deze zebrapaden situeerden zich tegenover het huisnummer 230 aan de ene kant en aan de 
andere kant tussen de huisnummers 233 en 229 .

Gelieve mij te laten weten welke maatregelen U bij hoogdringendheid zult nemen.

Deze vraag is gesteld in toepassing van art 89 GW



Anderlecht, 09-12-2016.

                                                                                                    De Heer W.  Vandenbossche 
                                                                                                      Gemeenteraadslid 
                                                                              Félicien Ropsstraat 25/51 
                                                                             1070     BRUSSEL  

STADSONTWIKKELING EN MOBILITEIT
 J. Wybranlaan 45
             02 526 21 52

U correspondent : A. Gosset
              mobiliteit@anderlecht.brussels

Betreft: Zebrapad ter hoogte van de Demosthenesstraat nr 229  en  233  te 1070  
Anderlecht

Geacht gemeenteraadslid,

U zal ongetwijfeld kunnen vaststellen dat ingevolge het bekomen van de 
stedenbouwkundige vergunning voor de woning met het huisnummer 232, deze 
oversteekplaats pal voor de garageinrit kwam te liggen. Voordien was er ter hoogte van 
dit huisnummer eveneens een voetpadverbreding teneinde de voetgangers op een 
veilige manier te laten oversteken. De dienst openbare werken werd genoodzaakt deze 
voetpadverbreding weg te halen.
Het komt er dus op neer dat deze oversteekplaats diende verwijderd  te worden.
Langs de kant van het park is er nog de voetpadverbreding met uitneembare Sint-
Andrieskruis hekken  en dit om de toegang van de spoeddiensten te verzekeren.
De oversteekplaats werd in eerste instantie onzichtbaar gemaakt met zwarte verf, maar 
dit blijkt niet te volstaan.
De dienst openbare werken zal de oversteekplaats grondig laten verwijderen.

Hoogachtend,

Op last:                                               In opdracht :
De gemeentesecretaris,              De schepen van Mobiliteit en    

Parkeerbeleid,

M. VERMEULEN F. CARLIER
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