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Mondelinge vraag van mevr. Egrix: Werken stormbekken en parking Sint-Jobsesteenweg. 
 

Mevr. Egrix vraagt naar de reden van de grote vertraging bij de werken aan het stormbekken van de Sint-
Jobsesteenweg (normaal 200 werkdagen). Er is hinder voor de inwoners: trillingen, toestand van de trottoirs, 
weginzakkingen, parkeerverbodsborden die zomaar opduiken en dan weer verdwijnen, … De slechte toestand van 
de trottoirs werd gemeld aan de gemeente, echter zonder gevolg. Er is ook veel stof door vrachtwagens maar er 
wordt niets opgeruimd. De pompwerken duren nu al drie weken terwijl dit volgens een huis-aan-huisbericht maar 
10 dagen ging duren. Is de vergunning voor de parking - reeds drie jaar oud - nog geldig? 

 
Er is een Cambiostation voorzien op het Sint-Jobsplein maar is er ook één mogelijk op de parking of aan 

de kruising Dolezlaan/Sint-Jobsesteenweg? Er zijn voldoende stations nodig om het systeem efficiënt te maken.  
 
Wordt er een doorgang van de parking naar de Jean Benaetsstraat voorzien? Deze weg zou erg geschikt 

zijn voor ouders en kinderen, met eventueel een gemeenschapswacht aan de overweg met de Jean Benaetsstraat 
voor de schoolingang. 

 
Hoe zal deze parking gereglementeerd worden? 
 
Schepen Wyngaard erkent dat er een grote vertraging is omwille van allerlei technische redenen. Bij 

graafwerken kan men altijd voor verrassingen staan. In dit geval werd er een gasleiding aangetroffen die de 
werken heeft vertraagd. Ook administratieve problemen hebben voor vertraging gezorgd. 

 
De inrichting van de parking (50 plaatsen en fietsplaatsen) zal volgende week starten. Het statuut van 

deze parking ligt nog niet vast. Het college zal deze parking in gebruik laten nemen en nadien een reglementair 
kader invoeren op basis van de evolutie van de situatie. De schepen heeft zijn diensten gevraagd om een 
verbinding van deze parking met de Jean Benaetsstraat  te bestuderen. Het bestuur overweegt een voetpad 
langsheen de Etrimo-gebouwen. Er wordt momenteel een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Gezien de timing zal 
het niet mogelijk zijn om deze werken perfect te synchroniseren met de inrichting van de parking. Ouders zullen 
wel gedurende 15 minuten kunnen parkeren, dit om de Jean Benaetsstraat te ontlasten.  

 
Het college heeft verschillende keren verzocht om het stof op te ruimen. De trottoirs zullen heraangelegd 

worden op hetzelfde ogenblik als de parking.  
 
Op het Sint-Jobsplein waren parkeerplaatsen voorzien voor deelauto's van Ubico maar die onderneming is 

failliet. Cambio wil de plaatsen overnemen en zal ook plaatsen voorzien in de Marie Depagestraat, de 
Sterrewachtlaan en de Houzeaulaan.  

 
Er is geen probleem met de bouwvergunning omdat alles binnen de termijnen verloopt.  
 
De bestrating van het lager gedeelte van de Avijlweg tussen Sint-Job en de Jean Benaetsstraat zal in de 

komende maanden gerenoveerd worden.  


