GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Mondelinge vraag van de h. Wyngaard: Werf stormbekken (Vivaqua) en afsluiting Sint-Jobsesteenweg.
De h. Wyngaard heeft vernomen dat de Sint-Jobsesteenweg afgesloten wordt van eind februari tot
half april, tussen de de Wansijnstraat en de werf van het stormbekken. De wijk zal hier ongetwijfeld hinder
van ondervinden.
Inwoners en handelaars werden pas op 16 februari ingelicht door Vivaqua via een huis-aan-huisbericht waardoor handelaars onvoldoende de tijd hadden om de nodige maatregelen te nemen. Er is ook geen
enkel infobord te zien en ook de gemeentelijke website vermeldt hier niets over. De informatie moest al
gekend zijn want MIVB-bussen kondigen deze werken al zo'n 10 dagen aan. Door de vele scholen en een
kinderdagverblijf aan deze belangrijke weg wordt er aanzienlijke verkeershinder verwacht.
Werd de gemeente geïnformeerd over deze werf en hoe werd deze informatie doorgegeven?
Waarom werd er desgevallend niet geïnformeerd via de website, de app en de Facebookpagina van de gemeente?
Zal de gemeente de handelaars van deze zone ondersteunen?
Schepen Biermann betreurt het gebrek aan communicatie in deze zaak. De gemeente kreeg pas informatie over deze werf op 12 februari, slechts enkele dagen vóór het bericht van Vivaqua, waardoor we
onvoldoende op tijd konden communiceren, ook al heeft de gemeente er bij Vivaqua op aangedrongen om
hieraan aandacht te besteden. Een einddatum kan nog niet met zekerheid vastgelegd worden omwille van
onvoorziene omstandigheden (zaken die niet op de plannen vermeld stonden). De gemeente zal de inwoners
onmiddellijk op de hoogte brengen zodra de data gekend zijn en informeren via de website, de app en Facebook.
De gemeente wil ook zeker zijn over de informatie alvorens te communiceren. De MIVB heeft echter
te snel informatie verspreid waarvan de correctheid nog niet helemaal bevestigd was.
Het college heeft nagedacht over eventuele steunmaatregelen voor handelaars en inwoners. Het
premiereglement kan echter niet toegepast worden omdat er in de betrokken zone - waar geen verkeer zou
mogen zijn - geen winkels zijn. Parkeren zal gratis blijven want het betreft een blauwe zone.

