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Presentatie : (zie bijgevoegde PowerPoint)
1. Follow-up van de aandachtspunten
Vragen/opmerkingen
a. Het ophaalpunt op de hoek Jamar/Poincarélaan wordt voornamelijk gebruikt door het nabijgelegen
restaurant. Die heeft schijnbaar geen contract voor fuchsia vuilniszakken. Er wordt gevraagd om dit te
onderzoeken. Antwoord: Punt wordt in behandeling genomen voor follow-up.
b. Buurtbewoners willen vermijden dat de definitieve heraanleg van de Jamarlaan op zich laar wachten.
A: Het RPA Zuid, dat het kader voor de heraanleg van de Jamarlaan bepaalt, is in eerste lezing
goedgekeurd door de Brusselse regering. Brussel Mobiliteit heeft ondertussen een projectleider
aangeduid. De MIVB heeft haar bezorgdheid geuit over de strakke timing. Er blijft inderdaad niet veel
marge om tijdig een vergunning te bekomen. Dit wordt verder opgevolgd.
c. Verzoek om het illegaal parkeren aan de kant van Jamar tegen te gaan door
paaltjes/grondmarkeringen te plaatsen. Speciale aandacht rond Jamar 19. Herhaald verzoek om
regelmatiger aanwezigheid van politie. A: Er zal een herinnering worden gestuurd naar de gemeente St
Gillis. Er zal worden verzocht om paaltjes te verplaatsen.
d. Verzoek aan de gemeente om de wettigheid na te gaan van het terras van het restaurant La Ruche
waarvan de tenten sommige verkeersborden verbergen. Expliciet verzoek om het terras te beperken tot
schermen en parasols. A: Er zal contact worden opgenomen met de restauranthouder en, indien nodig,
zullen de gemeentelijke autoriteiten worden ingelicht.
e. Spatten op de luiken van gesloten handelszaken. Verzoek om de luiken schoon te maken als een
kuisploeg langskomt. Reactie: Er zal een follow-up worden uitgevoerd voor de schoonmaak op hetzelfde
moment als het schoonmaken van de vensters

2. Voortgang van de werkzaamheden in het Zuidpaleis
3. Zomerplanning van de werkzaamheden burgerlijke bouwkunde
Vragen/opmerkingen
a. Hoe diep zal de tunnel/het station zijn? A: De dakplaat van het station zal worden bedekt met 2
tot 2,5 m grond, zodat alle mogelijke beplantingen kunnen worden aangebracht.
b. Worden de trottoirs en fietspaden op de rotonde beïnvloed door de wijziging van de rotonde? A:
Nee. Zal dit gebeuren zonder het verkeer te onderbreken? A: De wijzigingen kunnen binnen één
werknacht worden aangebracht.
c. Verzoek om op de hoogte te worden gehouden van de voorbereiding van de diepwanden en de
gevolgen daarvan in de zone Jamar. A: Coördinatie is gepland. Het zal worden meegedeeld, zodra de
planning vastligt.
4. Begeleidende maatregelen
Vragen/opmerkingen
a. De spandoeken rond de werven worden na verloop van tijd vuil. Is het niet mogelijk om de
bekleding van de rotonde te veralgemenen tot de hele werven? A: Het is de bedoeling de panelen
rond de rotonde te voltooien zodra de werfzone niet meer evolueert. Wat Stalingrad betreft, is het
de bedoeling ofwel houten panelen te plaatsen die kunnen worden versierd, ofwel panelen te
gebruiken, vergelijkbaar met die op de rotonde. Aan het begin van het schooljaar zal op het niveau
van het Zuidpaleis/Van der Weyden een test worden uitgevoerd, die nadien eventueel
veralgemeend kan worden in alle zones waar de werfhekken langs het voetpad lopen.
b. Is er al een beslissing genomen over de bekleding van de zijdelingse delen van de brug van het
Zuidstation? A: Het is de bedoeling de raamoppervlakken te bedekken om de creatie van een
artistiek werk mogelijk te maken. Aan de kant van de stad Brussel zou de vzw Bravvo aan het eind
van de zomer voor een invulling zorgen. Aan de kant van Sint-Gillis is de bezinning nog aan de gang.
Een mogelijkheid zou zijn om samen te werken met het Artiestenparcours.
5. Samenvatting van de opmerkingen

