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1. Voortgang van het project 

 
Vragen- opmerkingen per thema 

 

a. Zone Jamar/Informatie: Opmerking over het gebrek aan informatie in de buurt tijdens de 

laatste fase van de werkzaamheden in december. Verzoek om deze fout niet te herhalen 

voor de veranderingen van eind maart. R: Een huis-aan-huis folder bedeling is gedaan 

geweest, waaronder Jamar 19. Het is duidelijk dat de kwaliteit van de distributie niet aan de 

norm voldeed. Besloten werd om vanaf de volgende distributie met een lokaal bedrijf te 

werken. De Ombudsman verbindt zich ertoe de communicatie ter plaatse te dupliceren. 

 

Er werd voorgesteld om de documenten te afficheren op de muren van Jamar 19 en in de 

naburige hotels. R: Het idee is in aanmerking genomen.  

 

b. Zijweg Jamar/Wild parkeren: Constatering dat met name de klanten van la Ruche en het 

Hôtel de France zich niet aan het parkeerverbod houden. Verzoek voor frequentere 

bekeuring en het gebruik van verf voor een arcering op de grond. R: De politie grijpt 

regelmatig in. Het evacueert de auto’s. Tijdens een bezoek ter plaatse heeft politiezone 



Zuid getracht de eigenaar van la Ruche hiervan bewust te maken. De verf op de grond 

vereist goedkeuring van de politie om kracht van verbalisatie te hebben. Toezegging op het 

einde van de sessie door mevrouw C. Morenville om la Ruche nogmaals te wijzen de regels 

te respecteren en de mogelijkheden te overwegen om markeringen op de grond aan te 

brengen.  

 

c. Zijweg Jamar/La Ruche. Melding dat de eigenaar van la Ruche zich herhaaldelijk niet aan de 

regels heeft gehouden, zowel wat betreft de afvalbakken (storting in een verboden gebied) 

als wat betreft zijn terrastent. R: Het probleem is al meermaals aangekaart. Het personeel 

van de MIVB neemt systematisch foto's van ongeregeldheden en stuurt ze naar Net Brussel. 

Net Brussel zamelt het afval in, ondanks het feit dat het clandestiene stortingen zijn. 

Verbalisatie werd stipt gedaan. Het is duidelijk dat dit niet voldoende is en de klachten 

worden gerapporteerd. Toezegging aan het eind van de vergadering door mevrouw C. 

Morenville om de kwestie aan orde te stellen (zie vorig punt). 

 

d. Zijweg Jamar/Verlichting: Verzoek om bijzondere aandacht te geven voor de verlichting 

wanneer het gebied opnieuw wordt verkleind. Het punt is in overweging genomen. 

e. Zone Jamar/Inzamelpunt: Zal het inzamelpunt ter hoogte van nummer 19 worden 

omgevormd tot een gesloten gebied om illegaal storten te beperken? R: Nee, aangezien dit 

inzamelpunt verplaatst zal worden. Aangezien dit inzamelpunt gelegen is op een 

gewestweg, wordt het af en toe opnieuw ingesteld, in tegenstelling tot dat van de Stad 

Brussel, dat systematisch twee keer per week opnieuw wordt ingesteld. De vaste punten 

worden nu omgezet in verhard beton. Dit zal binnenkort het geval zijn voor die op het Bara 

plein. 

Zone Stalingtad/Inzamelpunt: De nieuwe inzamelpunten lossen niets op. R: Het respect 

voor inzamelpunten is niet overal hetzelfde. Het verzamelpunt aan de Roger van der 

Weydenstraat wordt over het algemeen goed gerespecteerd. Hetzelfde geldt voor die op 

het Anneessensplein. Het is waar dat er veel overlast is op het inzamelpunt aan de 

Lemonnierlaan/ Fonteinstraat. De goede samenwerking met de Stad Brussel maakt het 

mogelijk om tweemaal per week een reset uit te voeren. De dagelijkse bezoeken van Net 

Brussels hebben bijgedragen tot het terugdringen van sluikstorten. Hetzelfde geldt voor het 

systematische gebruik van Fix My Street door de 3 toegewijde mensen van het MIVB-team 

f. Zone Stalingrad/Levering: Zijn er leveringszones aan de even kant in fase 2? R: Ja, vanaf de 

dwarsstraten: Basse, Sallaert en Fontein. 

g. Stalingradlaan/Varia: Vraagt of de garage op nummer 72 toegankelijk zal blijven wanneer 

fase 2 vanaf 18 maart wordt uitgevoerd. R: Inderdaad  

 

 

 

 

 

 
 



2. Begeleidende maatregelen 

 

a. Er wordt gevraagd om de buurt te herinneren aan het bestaan van het WhatsApp-

communicatiekanaal. R: in de volgende huis-aan-huis folder zal een herinnering worden 

gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor het reuzenscherm bij Lemonnierlaan.  

Er werd toegezegd de mensen in een toekomstige Whatsapp te herinneren aan de manier 

van inschrijven, zodat zij de informatie kunnen delen met geïnteresseerde personen die zich 

nog niet op het systeem hadden geabonneerd. 

 

 

3. Beheer van de verbeterpunten 
 

a. Wordt het schoonmaken van winkelruiten uitgevoerd in overeenstemming met het pact? R: 

Inderdaad. 3 reinigingsbeurten zijn gepland in 2022. 

b. Wat is de status van het BD Jamar herontwikkelingsproject? R: Brussel Mobiliteit is de 

beheerder van dit project. Iemand is aangenomen geweest om een herontwikkelingsproject 

uit te voeren. Wekelijks wordt er nu vergaderd met het MIVB-team en er is een follow-up 

op het niveau van het kabinet dat bevoegd is voor mobiliteit. Er worden specificaties 

voorbereid met een participatief luik. Gezien de veelheid van verwante gebieden 

(Europaesplanade, enz.) is het de bedoeling ons te beperken tot het gebied dat momenteel 

in aanbouw is (Jamar en Kleine Ring). Het doel is om een vergunning te hebben voor 2024. 

 

 
 


