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Persbericht : 

Feedback over de laatste Gemeenteraad 

Tijdens de zitting van 30 april jl. hielden de leden van het College van Burgemeester en Schepenen en de 

raadsleden een debat over de studie en coördinatie van het aanleggen van het plein voor de nieuwe kerk.   

Bij de afsluiting van de Kerkstraat in het kader van de werken aan het Schweitzerplein hadden de 

gemeentelijke verkozenen er zich toe verbonden om het Kerkplein in een nieuw jasje te stoppen. 

Er werd dan ook een onderzoeksopdracht besteld bij het studiebureau 'bureau Espaces-Mobilités'. Zij 

werkten intussen een voorproject uit dat tijdens een eerste informatiesessie in februari aan het grote 

publiek werd voorgesteld. 

Dit dossier was reeds het onderwerp van verschillende vergaderingen om de aanvragen van de handelaars 

te beantwoorden en van een vergadering waarop alle buurtbewoners uitgenodigd werden. Het College 

voorziet een nieuwe openbare vergadering vóór het begin van het openbare onderzoek. Deze zal in de 

Berchem News, op de gemeentelijke website en op de Facebook-pagina van de gemeente aangekondigd 

worden zodat iedereen voorstellen kan voorleggen. Laten we eraan herinneren dat het project nog tot het 

advies van de Overlegcommissie gewijzigd kan worden.  

Geplande aanpassingen die echter nog niet in het project verwerkt zitten, zijn onder meer: 

- Invoeren van eenrichtingsverkeer rond het plein waardoor voertuigen niet langer hoeven te kruisen 

en de verkeersdoorstroming vlotter zal verlopen; 

- Aanleggen van een voetgangerszone ter hoogte van het voorplein van de kerk. Dat houdt in dat 

'weg' en 'voetpaden' op hetzelfde niveau liggen waardoor horecazaken makkelijker een terras 

kunnen aanleggen; 

- Rondom de kerk wordt een zone 20 km/h ingesteld;  

- 35 parkeerplaatsen waarvan 3 voor personen met beperkte mobiliteit en 4 plaatsen met beperkte 

gebruiksduur (max. 15 minuten); 

- Inrichten van een tijdelijke extra parking (met een twintigtal plaatsen) die bereikbaar is vanaf het 

Koning Boudewijnplein en wordt voorbehouden aan de leerkrachten zodat er plaatsen vrij komen 

voor de andere gebruikers op het Koning Boudewijnplein; 

- Afsluiten van de uitrit vanaf het Boudewijnplein naar de Soldatenstraat (de uitrit wordt ingericht 

ter hoogte van de ingang van de Franstalige gemeenteschool); 

- Inrichten van een ‘kiss & ride’ zone voor de school; 

- Inrichten van 2 leveringszones met beperkte gebruiksuren; 

- Verbreden van de voetpaden; 

- Inrichten van grotere groenzones langs de kerk; 

- Behoud van de site voor markt- en kermiskramen tijdens kermissen en tijdens de vrijdagmarkt. 

 

Bij de andere punten aan de dagorde: de mobiliteit, en in het bijzonder de parkeermodaliteiten op een 

straat verspreid over verschillende gemeenten en waarvan de respectievelijke grenzen niet altijd voor de 
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automobilisten evident zijn. In het belang van de buurtbewoners heeft de Gemeenteraad zich positief 

uitgesproken voor de wederzijdse erkenning van parkeerkaarten van de gemeenten Koekelberg en Sint-

Agatha-Berchem. In eerste instantie zullen de bewonerskaarten die in Koekelberg voor de Kleine 

Berchemstraat afgeleverd worden, door onze gemeente erkend worden. In ruil daarvoor wordt er aan de 

gemeente Koekelberg gevraagd om een gelijksoortige beslissing te nemen.    

Dit was reeds het geval bij de zitting van de Gemeenteraad van 29 januari, voor de Frans Gasthuislaan, die 

zich over drie gemeenten verspreidt, nl. Koekelberg, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem.  
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