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Mondelinge vraag van de h. Cohen: Verkeersveiligheid rond Ukkelse scholen. 
 

De h. Cohen deelt mee dat een automobilist afgelopen vrijdag het rode licht in de Gatti de Gamondstraat 
aan de school Val Fleuri heeft genegeerd en bijna drie kinderen heeft overreden. De moeder van deze kinderen 
heeft haar ongenoegen laten blijken via de WhatsApp-groep van de andere ouders en hen gevraagd om bij de 
burgemeester en de schepen van Mobiliteit een betere veiligheid in deze schoolomgeving te eisen. De h. Cohen 
(zijn zoon gaat naar Val Fleuri) kreeg via deze app snel vele getuigenissen te lezen van bijna-ongevallen vlakbij 
(Gatti de Gamondstraat, Victor Allardstraat en Merlostraat). De school Messidor meldt vergelijkbare problemen. 

 
Hij begrijpt dat het niet mogelijk is om een politieagent voor elke school te plaatsen maar vindt dat de 

toestand aan de school Val Fleuri verbeterd moet worden (haag snoeien, borden zichtbaarder maken, …). Zal het 
college de toestand aan deze school verbeteren? De h. Cohen is voorstander van een verkeersveiligheidsplan voor 
alle Ukkelse scholen. In samenwerking met ouderverenigingen kunnen prioriteiten vastgelegd worden. 

 
Schepen Wyngaard antwoordt dat mobiliteit en veiligheid van zwakke weggebruikers een prioriteit is. Er 

worden bijkomende middelen voorzien: beveiliging van oversteekplaatsen, meer markering en betere trottoirs.  
 
Het college is principieel akkoord om de zones 30 uit te breiden. De bevolking zal zich hierover kunnen 

uitspreken de komende weken. 
In de omgeving van de school Val Fleuri werden al talrijke maatregelen ingevoerd: zone 30, verkeerslicht 

met drukknop, Kiss and Ride zone, verschillende borden vlakbij, … De diensten van schepen De Brouwer zullen 
desgevallend hagen komen inkorten.  

Aan kruispunten zullen trottoirranden meer systematisch ingericht worden om het afdraaien van 
voertuigen mogelijk te maken zonder de kinderen in gevaar te brengen.  

Inzake parkeren wijst hij op de naleving van de afstand van 5 meter van een oversteekplaats omdat 
kinderen niet zichtbaar zijn als een voertuig vlakbij een oversteekplaats geparkeerd staat. De politie zal controles 
uitvoeren in de Gatti de Gamondstraat.  

Er zullen inrichtingen uitgevoerd worden vlakbij de school Decroly en er wordt in overleg met Brussel-Stad 
een zone 20 in deze sector overwogen.  

Zijn diensten hebben ook nagedacht over de veiligheid van de school Plein Air, waar er eveneens druk 
verkeer passeert. Er worden een zigzagdoorgang en verkeerslichten voorzien en inrichtingen om de uitgangen van 
deze school zichtbaarder te maken. 


