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Burgerinterpellatie: Nachtlawaai Jeux d’Hiver. 
 
Een groep inwoners van een wijk vlakbij het Ter Kamerenbos vraagt een oplossing voor nachtlawaai en mili-
euvervuiling. Verschillende nachten per week is er erg veel lawaaihinder van discotheek Les Jeux d’Hiver in 
het Ter Kamerenbos. Er is ook veel hinder van voertuigen en taxi's en er wordt vaak afval achtergelaten. De 
inwoners hebben bovendien last van asociaal gedrag van bezoekers van Jeux d’Hiver. 
 
De inrichting heeft een concessie van de stad Brussel en een milieuvergunning van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest. Sommige inwoners hebben al gesproken met de directeur van de inrichting en verschillende 
officiële instanties aangesproken, echter zonder resultaten. 
 
De inwoners vragen aan de gemeente om de bevoegde overheden te contacteren om Les Jeux d’Hiver en de 
uitbating van elke nachtclub in het Ter Kamerenbos te verbieden. 
 
 Schepen Cools antwoordt dat het college nog geen klachten hierover heeft ontvangen vóór de 
interpellatie van mevr. de Rudder. Schepen Cools heeft eergisteren hierover gesproken met de h. Coomans 
de Brachène, schepen van Stedenbouw van de Brussel-Stad. De h. Coomans de Brachène heeft beloofd in-
lichtingen op te vragen bij zijn eigen diensten en schepen Cools zal zijn college een nota bezorgen over 
nachtlawaai op donderdag en zaterdag om zes uur 's morgens, de zware basklanken en de klachten die inge-
diend werden bij de politie van de zone Brussel. De politie van Ukkel heeft hierover geen klachten ontvangen 
maar er moet op gewezen worden dat Jeux d’Hiver zich bevindt op het grondgebied van Brussel-Stad. De h. 
Coomans de Brachène zal de aangehaalde bronnen van hinder onderzoeken, waar deze ook vandaan komen. 
 Aangezien een inrichting zoals les Jeux d’Hiver over een milieuvergunning van Brussel Leefmilieu 
beschikt, zou het gepast zijn om aan deze instantie te vragen om het geluidsniveau te gaan controleren op de 
wettelijkheid ervan. Schepen Cools zal zijn collega vragen om Brussel Leefmilieu te vragen het probleem aan 
te pakken om de situatie te verbeteren. Ook al ligt de inrichting niet in Ukkel, zijn het Ukkelaars die hinder 
ondervinden. Er is aldus samenwerking met Brussel-Stad nodig. Schepen Cools vermeldt nog de mogelijkheid 
van o.a. begrenzers om de lawaaihinder te verminderen.  
 
 De voorzitter vraagt of er een gelijkaardige burgerinterpellatie werd ingediend bij Brussel-Stad. 
 
 Mevr. De Rudder antwoordt dat men daarvoor in Brussel-Stad moet wonen. Ze heeft het comité 
Victoria Roosevelt gevraagd om een gelijkaardig initiatief te nemen bij de gemeente Elsene waarvan een 
gedeelte ook langs het Ter Kamerenbos ligt. Mevr. De Rudder blijft erbij dat Les Jeux d’Hiver de geluidsnor-
men van de milieuvergunning overtreedt. 


