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Schriftelijke vraag van de h. Desmet: Wegen die aanzetten tot overdreven snelheid. 
 
Snelheid ligt aan de oorzaak van talrijke gewonden en doden. Langs welke Ukkelse wegen wordt er vaak overdre-
ven snelheid vastgesteld en welke snelheidsbeperkende inrichtingen zijn voorzien binnen nu en 2 jaar? 
 
Antwoord 
 
Er is geen kaart inzake overdreven snelheid en het is ook niet eenvoudig om een dergelijk overzicht op te stellen. 
 
De Wegendienst wil de resultaten van de campagne "flitsactie in mijn straat" in kaart brengen om op een objec-
tieve manier investeringen te plannen. Er zijn talrijke inrichtingen mogelijk (zigzagdoorgang, plateaus, Berlijnse 
kussens, …) maar die zijn niet altijd verenigbaar met de configuratie van veel wegen (tramlijn, doorgang van bus-
sen of ander zwaar verkeer) en de huidige wetgeving (min. 75 meter tussen inrichtingen, niet in straten met een 
helling van + 6%, …). In elke straat kan er eigenlijk potentieel te snel gereden worden. 

  
Na klachten van inwoners doen we vaak onderzoek maar er is een verschil tussen de werkelijke telling en hetgeen 
de inwoners aanvoelen. 

  
Er worden vaak inrichtingen voorzien bij gemeentelijke en gewestelijke werken maar er wordt vaak gewacht op 
het gepaste moment (schoolomgeving, werf vlakbij, …). 

  
De volgende inrichtingen werden onlangs voorzien of worden de komende jaren voorzien (geen volledige op-
somming): 

-  Kamerdellelaan: Berlijnse kussens; 
- Melkriekstraat: verkeersplateau en trottoirverschuiving; 
- Alsembergsesteenweg: verkeersplateaus of oversteektrottoirs aan elke loodrecht gelegen straat; 
- Molièrelaan: oversteekplaats voor voetgangers en trottoirverschuiving; 
- Wilderozelaarslaan: zigzagdoorgangen; 
- Waterkasteelstraat, 75: verkeersplateau;  
- Paul Stroobantlaan: invoering van een residentiële zone met wegversperringen; 
- Kruispunten Gazellelaan/Engelandstraat: trottoirverschuiving en herconfiguratie van de kruispunten; 
- Meerdere zones 30 worden onderzocht en er werden er onlangs 2 gereglementeerd (wijken Edith Cavell 

en Egide Van Ophem). 
  
Er is binnenkort ook een studie rond de Schilderachtige dreef en er zullen tests uitgevoerd worden (sas, …). 


