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Schriftelijke vraag van de h. Cools over de Ukkelse gevolgen van de invoering van een
blauwe zone in geheel Drogenbos.
De gemeente Drogenbos heeft een blauwe zone ingevoerd in een gedeelte van haar grondgebied
vanaf 1 februari 2021. Werd dit besproken met Ukkel of werd onze gemeente hierover
geïnformeerd?
Deze maatregel kan leiden tot parkeerverschuiving van Drogenbos naar Ukkel. Zal het college het
parkeren vlakbij opvolgen om te bepalen of er een blauwe zone nodig zal zijn in de aangrenzende
wegen van deze gemeente?
Een bijzonder geval is het gedeelte van de Drie Koningenstraat tussen de Sterstraat en de Oude
Molenstraat (nr. 1 tot 55 van deze straat). Dit gedeelte van de Drie Koningenstraat is al 2 à 3 jaar een
blauwe zone. Er is onvoldoende plaats in deze straat voor alle inwoners omdat er de laatste jaren
veel woningen zijn bijgekomen. Er zijn ook veel jonge gezinnen met 1 of 2 voertuigen die oudere
inwoners zonder voertuig hebben vervangen. Er is ook nog het probleem van valse garages en
langparkeerders.
De bewonerskaart van de inwoners van dit gedeelte Drie Koningenstraat is enkel geldig in hun eigen
straat. De drie andere wegen van het blok bevinden zich in Drogenbos. De Sterstraat is eveneens
verzadigd. Moet hun zone in deze context uitgebreid worden naar de wijk Melkriek, waar
momenteel geen echte parkeerproblemen zijn?
Gebouw U beschikt over twee ondergrondse parkings. Zal één parking hiervan gebruikt kunnen
worden voor bezoekers van de gemeentediensten?

Antwoord:
De schepen van Mobiliteit van Drogenbos heeft onze burgemeester, de schepen van Mobiliteit en de
Mobiliteitscel hierover geïnformeerd op 30 december.
De eerste schepen heeft zijn collega van Drogenbos gecontacteerd en vernomen dat de invoering van
de blauwe zone om technische redenen uitgesteld werd tot mei.
We hebben gesproken over het probleem met de grenswegen en de gepastheid om wederzijdse
akkoorden af te sluiten zoals met Vorst, waarbij inwoners van grenswegen tot het volgende
kruispunt in de andere gemeente mogen parkeren.
Er is nog geen beslissing genomen over aanpassingen van het parkeerreglement voor zones vlakbij
Drogenbos maar we zullen de toestand van nabij opvolgen en desgevallend maatregelen nemen om
de parkeermogelijkheden van de Ukkelaars te beschermen. De perimeter van de parkeersector zou
aldus herzien moeten worden.
In gebouw U zal één ondergrondse parking door bezoekers gebruikt kunnen worden.
Het parkeerstatuut zou gehomogeniseerd moeten worden en nog niet-gereglementeerde wegen in
een blauwe zone geplaatst moeten worden omdat deze laatste wegen anders de gevolgen van de
parkeerverschuiving zullen voelen.
Het betreft de volgende wegen:

De geldigheidssector van de parkeerkaarten zal hieraan aangepast moeten worden.
De dienst Parking heeft geantwoord dat de enige snelle oplossing voor de inwoners het afsluiten van
wederzijdse akkoorden is.
De parkeerplaatsen van gebouw U worden nog geanalyseerd. Er is hierover nog niets beslist.

