PV: Panel 27 april 2021 - Toots Thielemans
1. Deelnemers :
 Carlos Van Hove : MIVB
 Samir Ben El Caïd : MIVB
 Patrick Gillieaux : MIVB
 Radouane Bouda : MIVB
 Laurent Borsellini : MIVB
 Laurent Vermeersch : MIVB
 Yann Deprad : MIVB
 Mélanie Delots :Stad Brussel
 Fabian Maingain : Stad Brussel
 Vannessa Goossens : Stad Brussel
 Kevin Vandenhout : HUB
 Charlotte Delagaye : SMT
 François-David Jonard : SMT
 Bewoners en handelaars
2.

Inleiding door Carlos Van Hove (19.10 uur)

3.

Follow-up van punten uit vorige panelvergaderingen (zie PPT-presentatie)

4.

Voortgang van de werkzaamheden op de verschillende locaties (zie PPT-presentatie)

Vragen over Jamar:

Besluit om de verkeerslichten aan de kant van de weg te verwijderen en te vervangen door vaste
verkeersborden
- Verzoek voor een betere naleving van het parkeerverbod om de mobiliteit te waarborgen
- Verzoek om wegmarkeringen om de doorgang te vergemakkelijken
- Normaal gesproken moet de doorgang door de werfzone voor het gebouw op nummer 19 elke
avond worden geopend om toegang te geven tot het ophaalpunt voor vuilnis. Bewoners merken
echter regelmatig dat deze passage niet geopend wordt. Uiteindelijk heeft de conciërge de code
gekregen om de doorgang te openen voor de doorgang van onze containers, maar de andere
bewoners, de winkeliers en de uitbaters van Hotel de France en Hotel Midi hebben geen andere
keuze dan al hun zakken voor de bank te deponeren
- Verzoek om ervoor te zorgen dat deze doorgang door de werfzone daadwerkelijk elke avond wordt
vrijgemaakt, zoals afgesproken.

- Vaststelling dat de agenten van Net Brussel vuilniszakken soms verschillende dagen laten
rondslingeren, wat sluikstorten aantrekt. Dit probleem wordt nog verergerd door het feit dat de
toegang tot de omheiningen die voor de ophaling van de vuilnisbakken zijn voorzien, regelmatig
gesloten blijft, zodat sommige bewoners hun vuilnisbakken achterlaten voor de gesloten poort die
voor het gebouw op nummer 19.
- Verzoek om de ruimte voor dit gebouw regelmatiger te controleren en schoon te maken

Vragen over Lemonnier -Stalingrad
- Christian, die verantwoordelijk is voor de activiteiten van de Meiboom, vraagt om ruimte vrij te
maken voor de reuzen op 31/7 en 9/8
- Een vraag van een bewoner over de toegankelijkheid van de parkeerplaats aan de Stalingradlaan
72: de toegang is nog steeds gegarandeerd.
- Vraag van een winkelier over de palissades op het oneven niveau van Stalingrad. De hekken blijven
op 4,5 m. In fase 2 wordt de breedte van de stoep vergroot tot 5,5 m
- Vraag over de verzoeken tot wijziging van de voorwaarden voor de toekenning van
schadevergoedingen: de verzoeken zijn inderdaad op het niveau van het kabinet-Trachte aan de
orde gesteld.
- Vraag over het beheer van de netheid en de ophaalpunten: een samenwerking met de
stadsdiensten die 2 x per week zorgen voor een opkuis van de ophaalpunten.
- Probleem van netheid veroorzaakt door vrachtwagens die puin achterlaten op de weg op
Stalingrad en Lemonnier. Er wordt bij de aannemer op aangedrongen om de vrachtwagens te
wassen en/of vaker de borstelwagen te laten uitrukken.
- Verzoek om inzage in de tabel met klachten en opmerkingen: tijdens het volgende panel zal een
punt worden gemaakt over de follow-up van klachten
- Een handelaar vraagt om zwarte doeken op de werfafsluitingen te vermijden, omdat die het licht
tegenhouden.
- Wat fase 2 in het najaar van 2021 betreft, zullen de verenigingen hun antwoord naar de MIVB
sturen.

5.

HUB presentatie (Zie PPT presentatie)

6.

Einde van het panel om 20:35

