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Perscommuniqué: 

Afsluiten van Afrit 12: de gemeente Sint-Agatha-Berchem gaat in het verweer 

De informatie hierover kreeg heel wat weerklank in de media: Afrit 12 van de Ring is sinds begin april dicht 

en dat blijft zo tot eind mei waarna een en ander wordt geëvalueerd. Ter herinnering: over die beslissing 

werd vooraf door de gewestoverheid geen overleg gepleegd. De gemeente Sint-Agatha-Berchem vindt dat 

een spijtige zaak en heeft dan ook niet nagelaten om haar misnoegdheid ter zake mee te delen aan de 

bevoegde overheden.  

Vandaar dat in eerste instantie op 13 maart een brief werd gericht aan minister Smet, bevoegd voor 

Mobiliteit, waarin werd gevraagd het overleg met de Brusselse (Molenbeek en Anderlecht) en Vlaamse 

gemeenten, evenals met het Vlaams gewest en Mobiel Brussel, die allen bij de sluiting zijn betrokken, in de 

steigers te zetten. In aansluiting op die brief hebben de gemeentelijke overheden een gesprek gehad met 

minister Smet waarin er werd aan herinnerd dat het Vlaams gewest niet alleen - en eenzijdig - mag 

beslissen om op- en afritten van de Ring te sluiten zonder hierin het Brussels Gewest te kennen.  

Na de eerste maand, de eerste evaluatie  

Na een eerste maand dient te worden vastgesteld dat de sluiting bij tal van Berchemnaren voor heel wat 

hinder zorgt en de mobiliteit op diverse wijzen verstoort. Om de hinder in kaart te brengen werden er eind 

maart door de dienst Mobiliteit van de gemeente verkeerstellingen georganiseerd. Ook in mei worden die 

tellingen door de gemeente en Brussel mobiliteit voortgezet. Na twee maanden testen worden die cijfers 

door alle betrokken partijen objectief beoordeeld. 

Met het oog op het voorleggen aan de verantwoordelijke overheden van concrete elementen, wordt er 

eerlang op initiatief van het College van Burgemeester en Schepenen een overlegsessie met de inwoners 

georganiseerd over de impact van die verkeersverschuiving.  

"We zullen luisteren naar de gebruikers en kijken naar de impact van het afsluiten van Afrit 12 op de 

benodigde extra tijd voor hun verplaatsingen en naar de gevolgen ervan in de verschillende wijken. We zijn 

dan ook vragende partij voor overleg tussen de Gewesten alvorens onherroepelijke beslissingen worden 

genomen. We bepleiten dan ook het heropenen van Afrit 12 na de testperiode. Mocht het Vlaams Gewest 

echter tegen 2016 eenzijdig beslissen om Afrit 12 definitief te sluiten zullen we niet nalaten om aan te 

kloppen bij een advocaat gespecialiseerd in grondwetrecht daar er duidelijk is bepaald dat 'Over het sluiten 

of onbruikbaar maken van de op- en afritten van de autosnelwegring om Brussel (R0) vooraf overleg moet 

gepleegd worden tussen de gewesten'[…]" verduidelijken nog Joël Riguelle, Burgemeester en Vincent Riga, 

Schepen voor Mobiliteit van Sint-Agatha-Berchem.  
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