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Deel I 

Herinrichting van de Apollosquare 

 

1. Ligging 

 

Oppervlakten: 

1: 3080m² 

2: 510 m² 

3: 910m² 

2. Beschrijving van het project (basisdossier goedgekeurd door de gemeenteraad – 27 

oktober 2010- en de gewestelijke regering - 16 december 2010) 

Vaststellingen 

Alomtegenwoordigheid van de wegenis rond de Apolllosquare en het Ballenspelplein. De 

toegang tot de spelen op het Ballenspelplein is gevaarlijk voor de kinderen omdat zij de 

straat moeten oversteken. Gebrek aan groen en uitrustingen in de wijk.  

 

 

Strategie 
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Het creëren van een doorlopende openbare ruimte die beter aangepast is aan de 

verschillende gebruikers (voorrang voor zachte mobiliteit) door structurerend tussen te 

komen in de wegenis. Diverse uitrustingen voor de wijk integreren op het plein om haar 

activering toe te laten.  

Beschrijving van het project 

Inrichting van een groene en recreatieve ruimte van bijna 4 500m². Integratie van een 

vuilniswagen voor huishoudelijk afval en een Villostation. De inrichting zal rekening houden 

met de inrichtingen die verbonden zijn met de parkeernormen (opening van de tegel: 

ventilatie, inbreng van natuurlijk licht). 

 

3. Geopperde vragen in verband met de inrichting 

3.1 Methodologie 

6 werkgroepen werden gevormd  

- De pilootwerkgroep: hij verzamelt de leden die afkomstig zijn uit de wijkcommissie 

en staat open voor andere bewoners (meer bepaald de huurders van de 

Schaarbeekse Haard). 3 vergaderingen. De dienst mobiliteit heeft het GMP 

voorgesteld tijdens de eerste vergadering. 

- De groep handelaars: 3 vergaderingen. De diensten Middenklassen en Economie 

werden betrokken bij deze vergaderingen. 

- De groep kinderen: 2 klassen van het 6de jaar lagere school van de école George 

Primo en een klas van het 6
de

 jaar lagere school van de Nederlandstalige school 

Heilige Familie. 3 zittingen per klas. 

- De groep vrouwen: werk met een groep vrouwen die het buurthuis Helmet bezoeken 

+ individuele contacten met het publiek van de antenne van het DWC Helmet. 

- De groep Senioren: 1 vergadering – senioren gezocht bij de Schaarbeekse Haard en 

Pater Baudry.  

- De groep Tieners: 1 vergadering met de tieners van Darna asbl; 1 vergadering  met de 

jongeren van la Gerbe AMO. 

De pilootwerkgroep zal de samenvatting maken van het werk van de verschillende 

wekgroepen. Deze samenvatting zal voor advies worden voorgelegd aan de wijkcommissie 

en overhandigd aan de kandidaat-studiebureaus voor het ontwerpen van het project. 
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De vragen die werden geuit tijdens deze werkgroepen werden geïnventariseerd in functie 

van hun belangrijkheidgraad of de frequentie van de vraag (samenvattende tabel in bijlage). 

Zij worden gegroepeerd in het vervolg van dit documenten per thematiek. 

3.2 Resultaten van de werkgroepen 

3.2.1 Het plein 

• Mobiliteit en beveiliging 

Vaststellingen: plein omgeven door voetgangersverkeer, weinig veilige 

voetgangersoversteken, weinig aangenaam plein (lawaai, autoverkeer, …). 

Vragen:  

- behoud van de verkeersas in dubbele richting van de Vandeveldestraat (Piloot WG, 

handelaars): deze verkeersader is ingeschreven in het GMP als wijkcollector, hij zal dus 

tweerichtingsverkeer blijven.  

- Beveiligen van het plein t.o.v. het autoverkeer (Piloot WG, kinderen, vrouwen, senioren): 

plaatsen van hekken of beplantingen (hagen); het plein en de tegel verbinden (een enkele 

kant te beveiligen) (Piloot WG, kinderen, senioren, tieners) 

- het kruispunt Vandevelde/Reymaeckers heraanleggen (WG kinderen)  

- De boordstenen verwijderen (= obstakels voor personen met beperkte mobiliteit) (Piloot 

WG, kinderen, vrouwen), een afgekante toegang naar het plein voorzien (WG senioren) 

- een voetgangersoversteek voorzien tussen het plein en de parkeermeters (WG handelaars).  

• Vergroening 

Vaststellingen: gemineraliseerd plein, gebrek aan groen  

Vragen:  

- meer groen (piloot WG, kinderen, tieners) 

- de boomlijnen behouden – Tulpenbomen, opmerkelijke soort – (piloot WG, vrouwen, 

handelaars, senioren).  

Nota 1: het betreft een element dat structureel veeleisend is voor een eventuele heraanleg 

van de wegenis. 

Nota 2: de gemeentelijke diensten hebben de vastgesteld dat de tulpenbomen in perfect 

staat werden en dat geen boom moest omgehakt worden wegens sanitaire redenen. 

• Beveiligde spelen voor kinderen 
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Vaststellingen: de huidige uitrusting is slecht opgevat en weinig zeker.  

Vragen: schommels, glijbaan, zandbakken, klimrek,… beveiligd (piloot WG, kinderen, 

vrouwen, senioren, tieners) 

• Ruimte voor balspellen  

Vaststellingen: de kinderen gebruiken het plein hetzij als speelplein (niet aangepast: 

geparkeerde auto’s en niet-afgesloten ruimte), hetzij de tegel (lawaai voor de huurders).  

 Vragen: een specifieke ruimte aangepast aan balspellen (Piloot WG, kinderen, vrouwen, 

senioren, tieners). 

• De foor en andere economische activiteiten:  

Vaststellingen: het laatste uitgevoerde project op het plein voorzag plaats voor 5 

foorkramers (uitrusting geïntegreerd in de huidige inrichting), maar de uiteindelijk 

verwezenlijkte inrichting laat slechts een enkele foorkramer toe. Gebrek aan terrassen in de 

wijk. 

Vragen:  

- Behoud van tenminste een foorkramer; referentie naar het oorspronkelijke project 

(plaats voor 5 foorkramers) (WK handelaars); 

-  Weinig belangstelling voor de foor, het heeft geen zin om een enkele foorkramer te 

behouden, maar indien hij wordt behouden, vraag naar een aangepaste activiteit 

(geen casino, maar een soort draaimolen, paardenmolen-) (piloot WG, vrouwen, 

kinderen, senioren, tieners).  

Nota: vereist een algemeen overleg inzake het beheer van de Helmetfoor. De jaarlijkse 

foor duurt 3 weken en is verdeeld tussen Apolloplein, Helmetplein et de omgeving van de 

kerk. Op de Apolloplein zijn bebakende ingangen en uitgangen voorzien (uitneembare 

baken). Elektriciteit is voorzien voor 3 à 4 kermiskramers. Momenteel komt een kramer 

met een installatie van 12m x 12m. Wegens de laatste heraanleg is een kramer in geschil 

met de gemeente: hij kan zijn installatie (14m) niet meer oprichten (max. 12m) en de 

gemeente heeft de wettelijke opzegtermijn (1 jaar) niet kunnen respecteren. 

- De mogelijkheid bestuderen voor het plaatsen van terrassen (eventueel vergunning 

voor uitbreiding van het terras op het plein) (WG handelaars).  

- De mogelijkheid bestuderen voor een markt (WG handelaars) 

 

• Vragen voor diverse uitrustingen: 
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- meer banken (comfortabeler dan het huidig model) (piloot WG, vrouwen, kinderen, 

senioren, tieners), 

- fontein (WG vrouwen, kinderen, piloot, tieners),  

- beschutting zon/regen (WG vrouwen, kinderen, senioren),  

- fietsenstation/fietsstalling (piloot WG, kinderen, tieners),  

- bloembakken ((piloot WG, kinderen, senioren),  

-     openbare toiletten (piloot WG), 

 -    vuilnisbakken met eventueel sonoor effect en visueel decor (WG senioren) 

- graffitimuur (WG kinderen),  

- kiosk (piloot WG, kinderen, tieners) 

-     aanpassing van de glazen bollen om sluikstorten te voorkomen (WG senioren). 

3.2.2 De tegel 

Vaststellingen: gemineraliseerd aspect, de gesloten parterres zijn verloren ruimten, de 

kinderen gebruiken de tegel als speelruimte, de boordstenen zijn obstakels.  

Vragen:  

- Vergroening tussen de twee gebouwen, groot grasperk, picknick tafels (piloot WG, 

vrouwen, kinderen, tieners) 

Nota: het behoud van een toegang tot de gebouwen is nodig voor de verhuizingen en de 

pompiers. 

- petanquebaan (piloot WG, senioren) 

- gedeelde moestuintjes (voorwerp van een intergenerationeel project) (piloot WG, 

vrouwen, senioren, tieners) 

- Plaats van de canisite te veranderen (piloot WG, kinderen, senioren) 

3.2.3 Het parkeren 

Vaststellingen: de wijk is al verzadigd; een eventuele heraanleg van de wegenis zou een 

vermindering van het aantal parkeerplaatsen kunnen veroorzaken. 

Aantal parkeerplaatsen (bestaande situatie): 78 plaatsen op de weg + 18 plaatsen op de 

tegel. 
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Nota: het aantal parkeerplaatsen is indicatief (+/-1) want afhankelijk van het soort voertuig 

en de manier van parkeren. 

Parkeren op de tegel:  

Vaststellingen: de optie voor vergroening van de tegel >< huidig gebruik van een deel van de 

tegel als parking voor de huurders van de Apollogebouwen.  

Vragen/suggesties: 

- Afschaffing van het parkeren op de tegel (piloot WG, vrouwen) 

- Een parkeerzone voorzien die voorbehouden is voor de klanten op de Apollotegel / 

Balspellenplein behouwen voor de bewoners en de gezelligheid (WG handelaars).  

- De parking verplaatsen naar de kant van Lambotte en de huidige plaats vergroenen 

(zonovergoten) (WG kinderen, tieners).  

Ondergrondse parking:  

Vaststellingen: onderuitbating, werken zijn nodig voor het conform maken (financiering 

DWC), voorbehouden voor huurders van de Apollogebouwen. De parking bevat 97 

parkeerplaatsen. 
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Vragen:  

- de mogelijkheden en openingsmodaliteiten voor deze parking onderzoeken, 

- vraag van de handelaars om de mogelijkheid te hebben om een plaats voor eigen voertuig 

te huren (WG handelaars).  

3.4 Beheer van de groene ruimte  

Vraag: een automatisch besproeiingssysteem voor de rijen bomen (dienst Netheid Groene 

Ruimten).  

4. Analyse van de vragen 

 

• Bestaande conflicterende vragen:  

- Behoud van de rijen bomen >< eventuele heraanleg van het plein en de wegenis; 

- Vergroening van het plein >< installatie van commerciële activiteiten; 

- Vergroening van de tegel >< parking voor huurders (+ behoud toegang tot de 

woningen voor verhuizingen en pompiers). 

 

• Parkeren 

- Indien parkeerplaatsen bovengronds worden afgeschaft ten gevolge van een 

heraanleg van de wegenis, betekent de vraag om het huidig aantal parkeerplaatsen 

te behouwen een opening van de ondergrondse parking voor een ander publiek dan 

de huurders.  

• Behoud van een fooractiviteit: geen consensus over dit punt, vereist een algemeen 

overleg inzake het foorbeheer 
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Resultaten van de werkgroepen  

Het aantal kruisen vertegenwoordigt het aantal vragen en/of hun frequentie in de 

werkgroep: 

+++: sterke vraag 

++: gemiddelde vraag 

+: minder voorkomende vraag 

Apollosquare 
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Wat wordt gewenst voor het programma van het project (deel plein) 

(Rijen) bomen behouden +++ ++ (++)  ++ + 

Beveiligde spelen voor kinderen +++ +++ +++ +++  ++ 

Meer banken (comfortabeler dat het huidig model) +++ +++ +++ +++  ++ 

Behoud van de verkeersas Vandevelde ++    +++  

Fontein + ++ +++ +  + 

Ruimte voor balspel ++ ++ +++ +++  ++ 

Beschutting zon/regen  +++ ++   + 

De boordstenen verwijderen (= obstakels) ++ + +   ++ 

Meer groen +++  +++ ++  + 

Het plein beveiligen (// autoverkeer) hekken of groen +++  +++ +++  +++ 

Behoud van een foorkramer (indien behoud: aangepast, soort 

draaimolen, paardenmolen) 
(+)  (+) (+) +++  

Horeca, terras +    +  

Behoud van het aantal parkeerplaatsen  ++   ++ +++  

Betere uitbating van de ondergrondse parking ++  +  +++  

Het plein en de tegel verbinden ++  ++ +++  + 

Fietsstation /fietsstalling +  +++ ++   

Bloembakken +  ++   + 

Openbare toiletten ++      

Graffitimuur   +    

Kiosk ++  + ++   

Wat niet gewenst wordt voor het programma van het project (deel plein)  
 

Foorcasino ++  +++ ++  + 

Wat wordt gewenst voor het programma van het project (deel tegel) 
 

Groot grasperk ++ +++ +++ ++   

Picknick tafel + ++ + ++   
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Vergroening tussen de twee gebouwen  +++ ++ ++    

Petanquebaan +     ++ 

Gedeelde moestuintjes (voorwerp van een intergenerationeel 

project) 
++ +  +  ++ 

Plaats van de canisite te veranderen ++  +   + 

De parking op de tegel afschaffen ++ ++     

Een parkeerzone voorzie voorbehouden voor de klanten op de 

Apollotegel / Balspelplein voorbehouden voor de bewoners en de 

gezelligheid 

    +  

De parking verplaatsen naar de kant Lambotte en de huidige 

plaats vergroenen (zonovergoten) 

  + ++   

Wat niet gewenst wordt voor het programma van het project (deel tegel) 
 

Gesloten parterres +++ ++   +  

Speelruimte tussen de gebouwen +++ +     

Lawaaierige activiteiten +++ ++ ++ +  + 

Boordstenen ++ ++ +   +++ 
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Deel II 

Andere openbare ruimten 

 

 

1. Methodologie 

Zes werkgroepen werden gevormd om het probleem van de openbare ruimten opgenomen 

in het programma van het duurzaam wijkcontract Helmet te behandelen.  

- De pilootwerkgroep: hij verzamelt de leden die afkomstig zijn uit de wijkcommissie 

en staat open voor andere bewoners (meer bepaald de huurders van de 

Schaarbeekse Haard). 3 vergaderingen. De dienst mobiliteit heeft het GMP 

voorgesteld tijdens de eerste vergadering. 

- De groep handelaars: 3 vergaderingen. De diensten Middenklassen en Economie 

werden betrokken bij deze vergaderingen. 

- De groep kinderen: 2 klassen van het 6de jaar lagere school van de école George 

Primo en een klas van het 6de jaar lagere school van de Nederlandstalige school 

Heilige Familie. 3 zittingen per klas. 

- De groep vrouwen: werk met een groep vrouwen die het buurthuis Helmet bezoeken 

+ individuele contacten met het publiek van de antenne van het DWC Helmet. 

- De groep Senioren: 1 vergadering – senioren gezocht bij de Schaarbeekse Haard en 

Pater Baudry.  

- De groep Tieners: 1 vergadering met de tieners van Darna vzw; 1 vergadering met de 

tieners van La Gerbe AMO. 

Het project van de herinrichting van de Apollosquare (cf. samenvatting Apollosquare) nam 

een belangrijk deel van de tijd die voorzien was voor de overwegingen rond de openbare 

ruimte, in beslag. Niet alle werkgroepen, door hun eigenheden, samenstellingen en 

beschikbaarheden, konden werken rond alle openbare ruimten. Enkel de pilootwerkgroep 

en de werkgroep vrouwen hebben hun opmerkingen over het ganse programma kunnen 

geven.  

Enkel de overwegingen die in direct verband staan met de toekomstige inrichtingen werden 

in dit document opgenomen. De andere opmerkingen zullen worden opgenomen in een 

specifiek document en zullen aan de betrokken diensten worden bezorgd.  
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De vragen die werden geuit tijdens deze werkgroepen werden geïnventariseerd in functie 

van hun belangrijkheidgraad of de frequentie van de vraag (samenvattende tabel in bijlage). 

Zij worden gegroepeerd in het vervolg van dit documenten per thematiek. 
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2. Resultaten van de werkgroepen  

Het aantal kruisen vertegenwoordigt het aantal vragen en/of hun frequentie in de 

werkgroep: 

+++: sterke vraag 

++: gemiddelde vraag 

+: minder belangrijke of minder voorkomende vrag 

 

2.1 Helmetsesteenweg – vereenvoudiging van het stadmeubilair 

Vaststelling: Vervallen staat van de voetpaden, belemmering van de openbare ruimte 

(signalisatie, stadsmeubilair dat obstakels vormt voor de voetgangers), conflict tussen de 

verschillende gebruikers met een overheersing van de gemotoriseerde voertuigen, 

ondermaatse voetpaden t.o.v. de vloedgolf aan voetgangers (72% van de klanten komt te 

voet), gebrek aan aantrekkelijkheid voor het vestigen van nieuwe zaken.  

Beschrijving van het project: vereenvoudiging van het stadmeubilair, wijziging van het 

profiel van de straat en herstelling van de voetpaden. 

Resultaat:  

- Er werd een inventaris van het overtollige stadsmeubilair opgemaakt ‘zie bijlage), 

- De configuratie van de Helmetsesteenweg en de doorgang van de tram laten geen 

wijziging van het profiel toe, behoudens enkele gericht verbredingen van de 

voetpaden (meer bepaald de ingangen van de school). 

- Vragen:  

Helmetsesteenweg – vereenvoudiging van het meubilair en de voetpaden 
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Wat wordt gewenst voor het programma van het project 

De verkeerssignalisatie ophangen aan de gevels ++     

Meer vuilnisbakken +     

Meer bomen +     

De voetpaden verbreden ter hoogte van de scholen ++     

Fietsparkeerplaatsen +     

Parkeermeters verplaatsen naar de wegenis ++     
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Geen verlies aan parkeerplaatsen +   +++ 

De overbodige signalisatie verwijderen ++     

Esthetische stadsmeubilair +     

Signalisatie "Welkom in Helmet" ++     

Verlichting tramhaltes ++     

Verlichting zenithal van de voetgangersoversteekplaatsen ++     

Rekening houden met de handelsperiodes bij het plannen van de werken     +++ 

Een inventaris maken van de publiciteits- en privépanelen om te rationaliseren  +     

Een plaats bepalen waar de vuilnisbakken worden verzameld +     

Panelen voor snelheidsbeperking   +   

 

Commentaar:  

- De Antique (267, Helmetsesteenweg) en de 328 Helmetsesteenweg zijn vragers voor 

een verbreding van het voetpad voor hun handelszaak, om er een terras te kunnen 

plaatsen. Voorzichtig want er zijn weinig uitbreidingsmogelijkheden, 2 of 3 tafels 

maximum met het risico dat er snacks gevraagd worden. Mogelijkheid voor de 

Antique (nr. 267) indien ook verbreding voor de uitgang van het institut Champagnat. 

- Het effectief gebruik van de ingangen/uitgangen moet worden nagegaan. 

 

2.2 Omgeving van de Heilige Familiekerk 

Vaststelling: gebrek aan openbare ruimte in de wijk, afwezigheid van een band tussen de 

Helmetsesteenweg en de omgeving van de Heilige Familiekerk die met de rug naar de wijk 

staat, verplaatsing van de voorziene tramhalte voor de kerk. 

Beschrijving van het project: verandering van het profiel van een deel van de laan 

(verbreding van de voetpaden) om de gezelligheid en het gebruik van de openbare ruimte te 

verhogen.  

Resultaten:  

- De verplaatsing van de tram en de sluiting van een kant van de Huart Hamoirlaan 

worden positief beoordeeld, maar de gezellige ruimte zou beter geplaatst zijn langs 

de andere kant, 

- Vragen:  

Omgeving van de Heilige Familiekerk 
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Wat wordt gewenst voor het programma van het project 

De gezellige ruimte naar de andere kant 

verplaatsen 
+++       

Een autoloze ruimte maken langs de gesloten 

kant  
    +   

Banken ++  ++  ++ ++ 

Planten ++ + ++ ++ 

Tramhuisje ++  +  +   

Verplaatsing van de canisite +++       

Terras +       

Planten ++  + ++ ++ 

Speelruimte (te plaatsen langs de kant van de 

Rigasquare?) 
++  ++  +   

Waterpartij/fontein    ++  +   

Een rood licht ++    ++   

Verlichting van de kerk ++       

Groentetuin/bloembakken +    +   

De kant voorplein behandelen       ++ 

Wat niet gewenst wordt voor het programma  

Dat deze plaats een parking zou worden   ++       

 

Commentaar: 

- rekening houden met de verkeer tijdens de markt als de andere kant (Riga) is 

heraangelegd. 

2.3 Kruispunt Desenfans/Lambotte/Helmet 

Vaststelling: kruispunt dat de bibliotheken en het sportcentrum Kinetix verbindt met de 

Helmetsesteenweg en de wijk, de uitrustingen zijn weinig toegankelijk omwille van het 

profiel en de hoge snelheid van de voertuigen.  

Beschrijving: lichte herstelling van de wegenis en de voetpaden. Inrichting die de scheiding 

tussen de gebruikers herdefinieert en rekening houdt met de zwakke gebruikers.  

Vragen: 

Kruispunt Desenfans/Lambotte/Helmet 

V
o

lw
a

ss
e

n

e
n

 

V
ro

u
w

e
n

 

Wat wordt gewenst voor het programma van het project 

Rotonde (Desenfans/Lambotte) ++ ++ 

Beplanting van de gerecupereerde ruimten +++   

Ruimte om te zitten ++   

Betere bereik van de glasbollen (in te graven) +   
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Meer voetgangersverkeer ++ ++ 

Signaletiek Helmet plaatsen ++   

Een trap creëren +   

Parkeren in aarvorm kant gebouwen Desenfans +++ +++ 

Rekening houden met het visueel aspect panorama naar de Helmetsesteenweg)  ++   

Een gezellige plaats maken kant Helmet/bomen ++ ++ 

Wat niet gewenst wordt  

Geen spelen voor de kinderen (gevaar)  ++   

 

 

 

2.4 Kruispunt Helmet/Schaarbeekse Haard 

Vaststellingen: gevaarlijk kruispunt omwille van de hoge snelheid van de voertuigen, 

verbinding tussen de tram- en de bushalte weinig duidelijk.  

Beschrijving: licht herstel van de wegenis en de voetpaden om de snelheid te verminderen. 

Inrichtingen die rekening houden met de zwakke gebruikers. Wijziging van de plaatsen van 

de haltes MIVB/De Lijn. 

Vragen: 

Kruispunt Helmet/Schaarbeekse Haard 
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Wat wordt gewenst voor het programma van het project 

De voetpaden voor Texaco en Leonidas verbreden ++ +++   

Een echt eiland creëren - Schuilplaats ++ ++   

Voetgangersoversteek voor Texaco naar de andere kant van de Helmetsesteenweg ++ ++ ++ 

Het gebouw van de Schaarbeekse Haard verlichten   ++     

Wat niet gewenst wordt 

De huidige schuilplaats (onnodig) verwijderen of herinrichten – beletten dat de auto’s 

er rond rijden (halve draai 
 ++  ++   

 

Commentaar:  

- De tramhaltes mogen worden verplaatst: mogelijkheid om de haltes van De Lijn en 

van tram 55 Helmetsesteenweg, te groeperen. Ook mogelijk om eventueel een halte 

te plaatsen onder de Lambermonttunnel. De huidige halte voor de post kan worden 

verplaatst achter het kruispunt Helmet/Vandevelde (normaal, onmiddellijk er achter, 

maar mogelijkheid zien om hem op de hoek met de Landbouwstraat te zetten (heden 
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niet gebruikt, geen parkeren en dicht bij de ingang van de school, cf. inventaris 

Helmetsesteenweg).  

 

2.5 Kruispunt Lambotte/Schaarbeekse Haard 

Vaststelling: gevaarlijk kruispunt verbonden met hoge snelheid van de voertuigen. 

Verhoogde inrichtingen om de snelheid te verminderen kunnen niet worden overwogen 

omwille van het frequent doorrijden van ambulances.  

Beschrijving: lichte herstelling van de wegenis en de voetpaden om de snelheid te 

verminderen. Inrichtingen rekening houdend met de zwakke gebruikers.  

 

Vragen: 

Kruispunt Lambotte/Schaarbeekse Haard 

V
o

lw
a

ss
e

n

e
n

 

V
ro

u
w

e
n

 

Wat wordt gewenst voor het programma van het project 

Rotonde / stopbord/ voorrangsweg   +++ 

De ingericht hoek verbeteren met een bank ++ ++ 

Het beboste deel kant hospitaal recupereren en opnemen in de inrichting   ++ 

De voetpaden verbreden (oren)   +++ 

 

Commentaar:  

•  Het beboste deel is een gemeente-eigendom, maar haar ligging laat niet toe het op 

te nemen in de inrichting van deze hoek.  

Vraag van de dienst wegenis:  

Is het, gezien de behandeling van de kruispunten LambotteSchaarbeekse Haard, mogelijk om 

het stuk voetpaden tussen de twee te herleggen? 

3. Andere projecten duurzaam wijkcontract: 

Landbouwstraat 

- het plein gelegen op de hoek Haacht/Landbouw/Raemackers opnemen in het project 

voor de herstelling van de Landbouwstraat.  

Commentaar: bekleding nog behoorlijk, maar versleten meubilair en mogelijkheid om de 

ruimte te herscheppen in een ruimte tussen een doorloopruimte en een meer intieme 

ruimte. 
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- Deel Helmetplein / Helmetsesteenweg: de verschuiving van de bouwlijn behandelen 

met een blinde muur (ter hoogte van de school) � nagaan of interactie met een 

vergroeningproject van de school mogelijk is of mogelijkheid voor een 

muurschildering, suggestie van de dienst wegenis:een vrije ruimte installeren voor 

honden (zie Thomasstraat). 

In verband met de herstelling van de voetpaden van de Helmetsesteenweg en de 

Landbouwstraat:  

- Hoek Landbouw/Raaf/Helmet: de hoek heraanleggen door hem uit te lijnen met de 

Helmetsesteenweg en versmalling van de wegenis. Té grote en slecht gelegen 

canisite juist naast een caféterras.  
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Bijlage: Helmetsesteenweg – Vereenvoudiging stadsmeubilair 

1. Inventaris van de “zwarte punten” 

1.a Onderaan de steenweg: 

• 163: paal 

• 187: paal, boom en vuilnisbak (ter hoogte van de tramhalte) 

• 191: boekenwinkel 

• 223: paal + betaalpaal 

• 235: paal zone 30 verstopt door een luiel, 

 

• 130-136: goederen op het voetpad  + vuilnisbak en boom (ter hoogte van de 

verbreding voor de tramhalte) 

 

• 148: kast voor elektriciteittoevoer 

• 152: verstopte parkeerpaal 

• 154: plaatsing van een paal 

• 162: betaalpaal 

• Wibra: goederen op het voetpad (ter hoogte van de verbreding voor de tramhalte)  

1.b Bovenstuk steenweg  

• 264: ingang école 6: vuilnisbak en paal 

• 278: bloembak + kramen 

• 280 – 298: paaltjes (niet parkeren op dat niveau �mogelijk op de wegenis plaatsen) 

• 332: winkelkramen + paal 

• 354: paal (356 ?) 

 

• Uitgang école champagnat: paal + hekken 

• 269: paal + grenssteen 
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• 287: paal  

• 289: palen 

• 291: grenssteen + paal 

• 303: paal 

• 305: paal 

• 361-363: paal + paneel 

 

2. Analyse en fotoreportage 

Vier soorten “probleem”, die kunnen opstapelen, worden vastgesteld:  

1) Het plaatsen van meubilair dat het voetgangersverkeer belemmert  

 

       

223 Helmet                                         154 Helmet 

 



 

269 Helmet                                 

 

 

 

 

 

2) Het niet-zichtbaar zijn van sommige elementen

 

235 Helmet – Verstopt paneel                 Signalisatie school verstopt    

   

269 Helmet                                         280-298 Helmet 

zichtbaar zijn van sommige elementen 

                

Verstopt paneel                 Signalisatie school verstopt    
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Verstopt paneel                 Signalisatie school verstopt     



 

 

3) Het gebruik van verbrede zones aan de tramhaltes

 

     187 Helmet paal en vuilnisbak, boekenwinkel                                 Wibra

 

� Gebruik getolereerd of te regulariseren /beboeten?

      

      Helmet 130-136: goederen op het voetpad + vuilnisbak en boom

4) De ingangen/uitgangen school

Het gebruik van verbrede zones aan de tramhaltes 

                     

Helmet paal en vuilnisbak, boekenwinkel                                 Wibra 

Gebruik getolereerd of te regulariseren /beboeten? 

 

136: goederen op het voetpad + vuilnisbak en boom 

De ingangen/uitgangen school 
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Uitgang Champagnat                                           école 6 
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3. Cartografie 

 

Legende :  

           : tramhalte – verbreed voetpad – verzorgingsgebied van de handelaars 

     : stadsmeubilair dat het voetgangersverkeer belemmert  

     : signalisatie weinig zichtbaar 

            : ingang/uitgang school 
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