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Schriftelijke vraag 20 / 06 van Marc Cools over de heropening tijdens de werken van de Alsembergsteenweg 
van het kruispunt Paola/Stalle. 
 
Het college heeft beslist om het kruispunt Paola/Stalle af te sluiten voor het autoverkeer, wat erg gewaardeerd 
wordt door de inwoners van de Prinses Paolalaan en veel minder door de inwoners van de Stallestraat. 
De renovatiefases van de Alsembergsesteenweg zullen op bepaalde momenten zorgen voor de afsluiting van het 
verkeer in deze steenweg. Verschillende inwoners van de Stallestraat vragen een heropening, ten minste 
gedurende de werken aan de steenweg, van het kruispunt Paola/Stalle om gemakkelijk Ukkel-Centrum te kunnen 
bereiken. Kan het college ingaan op deze vraag en deze integreren in de verkeersmaatregelen die tijdens de 
werken voorzien zullen worden? 
Er is al een planning van de werken aan de steenweg gekend? 
 
Antwoord: 
 
De renovatie van de Alsembergsesteenweg zal leiden tot de volledige afsluiting van sommige gedeeltes tijdens 
bepaalde periodes. Er worden omleidingen voorzien maar in dit stadium is geen heropening van het kruispunt 
Paola/Stalle voorzien.  
Op basis van de evolutie van de toestand is het niet uitgesloten dat het college zijn standpunt zal herzien en een 
tijdelijke opening zal overwegen.  
De laatste planning van de werken: 

-        1ste semester 2020: eenrichtingsverkeer voor werken Vivaqua oneven kant  
o   Eerst gedeelte Globe-Xavier De Bue  (momenteel voltooid) 
o   Nadien gedeelte Xavier De Bue-Asselbergs (in uitvoering) 

 
-        Juli en augustus 2020: werf stilgelegd i.v.m. de omleiding in het kader van de werf in de Brugmannlaan 

-        September tot eind november 2020: gedeelte Globe-Xavier De Bue (buiten deze twee kruispunten) 
gesloten voor werken Vivaqua en andere concessiehouders 

 
-        December 2020: volledige heropening, ter ondersteuning van de handelaars tijdens de 

eindejaarsperiode  
 

-        Januari tot maart 2021: start van de herinrichting van gevel tot gevel van het gedeelte Globe-Xavier De 
Bue (buiten deze twee kruispunten). Dit gedeelte zal aldus afgesloten zijn voor het autoverkeer. 

 
Om volledig te zijn vindt u de gedetailleerde planning in de bijlage. 


