
 

 

 
 

 

 

Verslag tussentijdse evaluatie, 23 oktober 2018, 19u30 

GC De Bosuil, Witherendreef 

 

Projectgebied: Witherendreef in Jezus-Eik 

Aanwezig: Yanti Ehrentraut (BBL procesbegeleider) 

Hans Verhaegen (Deskundige mobiliteit, gemeente Overijse) 

Tim Houben (Afdelingshoofd Grondgebiedzaken, gemeente Overijse) 

ongeveer 50 buurtbewoners (zie bijlage 1 voor overzicht ingeschreven deelnemers + 

aanwezige deelnemers zonder inschrijving) 

____________________________________________________________________- 

 

1. Inleiding 

→ GC Den Bosuil en school verontschuldigd, politiek verontschuldigd door gemeenteraad 

 

Doel testopstelling: Veiligere schoolomgeving maken in de Witherendreef. 

Oorzaak onveiligheid Witherendreef: perceptie is te veel (sluip-)verkeer, dat dient te 

worden aangepakt (blijkt uit de opmerkingen) 

 

2. Recapitulatie van proces  

 

Vooronderzoek heeft geleid tot destillatie 4 thema’s belangrijk voor de witherendreef: 

1. Plaats zwakke weggebruiker 

2. Leefbare schoolomgeving 

3. Sluipverkeer 2 richtingen 

4. Te veel autoverkeer 

 

Uit de cocreatiesessies: veel maatregelen, doch geen éénsluidende opstelling. Geen 

consensus 

Reactie aanwezige dat er wel consensus was, andere aanwezige ontkracht onmiddellijk, 

en geeft aan dat er effectief geen consensus was. 

 

Eerstvolgende reacties aanwezigen: 

● Eenrichting Reebokweg niet uitgevoerd 

● Knip Schransdreef niet uitgevoerd 

 

3. Presentatie van de realisaties adhv foto’s  

 

Bij het tonen van de foto’s met realisaties was er mogelijkheid om te reageren door de 

aanwezigen. 

 

Zoen en zoef: discipline van ouders stijgende lijn, maar kan beter, bijkomende 

sensibilisering nodig 
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Reactie: Uitrit niet duidelijk 

 

Parkeerverbod van Eeuwstraat tot school 

Reacties:  

● het is niet volledig uitgevoerd zoals gevraagd 

● suggestie: Parkeerbeleid aanpassen halfmaandelijks / alles langs een kant / 

auto’s aan Hortensiastraat kant school weg 

 

Eenrichting: van Irma Vandermottenlaan tot Rozenlaan (richting Marnixwijk) 

Reacties:  

● Stap in de goede richting, er rijden veel minder auto’s in witherendreef 

● wordt (te veel) genegeerd, ook door plaatselijke bewoners die garage uitrijden. 

● Minder verkeer in Witherendreef → klopt, maar mensen moeten blok rondrijden, dus meer 
verkeer in bloemenwijk 

● Vraag voor plaatselijk verkeer in bloemenwijk. Antwoord: kan niet gehandhaafd 

worden. Tegenargument aanwezige: nu is er niets en rijdt iedereen erin, beter 

iets dan niets ook al wordt het genegeerd 

● Niet goed want drijft snelheid op → reactie: er werd al snel gereden zonder éénrichting 

● Eenrichting moet korter → reactie: nog korter? wordt nu al genegeerd, missch langer? 

● Louis Gunsstraat en Reebokweg moeten mee betrokken worden om sluipverkeer 

te weren 

● Tijdelijke knip in Reebokweg en Louis Gunsstraat (of snelheidsremmers), want 

eenrichting in Witherendreef is geen goede oplossing 

● Er is nog steeds veel verkeer ’s avonds, en er is bijgekomen ’s morgens, 

antwoord andere aanwezige: voor ’s morgens is dat niet waar, er is juist minder 

verkeer 

● Knip Schransdreef kan deel oplossen voor sluipverkeer in bloemenwijk (oorsprong 

Vlaktedreef) 

● Genomen maatregelen zijn duurdere oplossingen, een eenvoudige knip aan 

Schransdreef lost avondprobleem op 

● Lichtengeregeld kruispunt Schransdreef/Brusselsesteenweg is enige veilige 

uitgang richting Overijse vanuit de (bloemen-)wijk. Knip Schransdreef zou 

hiervoor probleem zijn. 

 

Fietsstraat: Positief dat fietser mag midden rijden, dat je auto achter u mag houden. 

● Waarom fietser niet door verkaveling laten rijden als alternatief?, antwoord 

Verkaveling is grote omweg voor fietsers, steenweg heeft veel op- en afritten. 

● Fietspad aanleggen? antwoord is onvoldoende ruimte voor, daarom gekozen voor 

fietsstraat 

● Waarom geen Fietssuggestiestrook (vergelijking met verlengde van Vuurgatstraat 

naar Hoeilaart)--> Hans ligt toe wat juridisch verschil is tussen fietspad, 

fietssuggestiestrook en fietsstraat. 

● Te veel tekst op bord (en staat op voetpad), antwoord: er komen kleinere nieuwe 

borden. 

● Fietsstraat is goed idee, maar opvolging/kennis is er niet → weggebruikers moeten beter 
ingelicht worden wat dit nieuw bord betekent. 

● Idee is goed, maar implementatie (= genomen maatregelen) niet goed. 
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Neveneffect fietsstraat: snelheidsbeperking naar 30 km/u: 

regel 30 km/u, straat is voor fietser en auto mag er gebruik van maken 

Reacties: 

● 30km/u is niet duidelijk. Einde zone 30 na school is verwarrend 

● Vraag voor snelheidsremmers: Bomen in plantvakken plaatsen in straat zoals 

Esdoornenlaan 

● Witherendreef Fietsstraat 30 km/u, bloemenwijk is 50km/u → vraag voor overal 30km/u (→ 
antwoord handhaving zal probleem zijn) 

● 30km/u moet veel duidelijker → bord plaatsen 30km/u 

● Verkeersremmers in bloemenwijk 

● Bloemenwijk (Tulpenlaan en Begonia-/Dalhia-/Hortensialaan) is nu ‘autosnelweg’, 

knip gevraagd 

 

Reacties varia: 

● Voetgangers nog steeds vergeten, er zijn geen voetpaden (40 jaar vraag ernaar). 

● Veilig maken andere oplossing → knip Schransdreef 

● Eenrichting vanaf Eeuwstraat, knip (niet geduid welke vorm) in Tulpenlaan 

● Lokale circulatie moet beter 

 

 

4. Stellingen 

 

Presentatie van stellingen geformuleerd obv op voorhand verkregen suggesties voor 

aanpassingen, oplossingen,.... Aanwezigen laten zien in welke mate men ‘helemaal niet 

akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’ gaat door positie in te nemen in de zaal, waarbij ‘kant 

keuken’ helemaal niet akkoord is, en ‘kant  groene kaders’ helemaal akkoord is, in het 

midden is noch eens, noch oneens. Wanneer plaats is ingenomen worden er reacties 

gevraagd van de verschillende antwoorden/posities. 

 

Voor het antwoord ‘geen mening’ wordt oorspronkelijk geen positie aangeduid, maar de 

mensen stappen spontaan naar voor om buiten het ‘spectrum’ te staan. Foto’s 

stellinginname zie bijlage 2.  

 

Na de voorbereide stellingen was er nog ruimte voor de aanwezigen om zelf stellingen te 

formuleren en voor te leggen aan het publiek. 

 

 

Reacties uit kant niet akkoord beginnen met (-) 

Reacties uit kant akkoord beginnen met (+) 

Reacties uit midden (noch eens/noch oneens) begint met (neutr) 
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1. Ik heb de indruk dat de testopstelling voor minder verkeer zorgt in de 

Witherendreef. 

Algemeen beeld: Eerder akkoord  

 

+ ’s morgens wel, ’s avonds niet 

+ suggestie: Vlaktedreef afsluiten  

 - Niet aan school 

 - Onveilig gevoel door auto’s achter fietsers in fietsstraat 

 

2. De testopstelling zorgt voor meer veiligheid voor kinderen, voetgangers 

en fietsers. 

opmerking publiek: voor Witherendreef verschillend voor bloemenwijk 

 

a/ Meer veiligheid in Witherendreef  

 

Algemeen beeld: Eerder akkoord 

 

+ school ouders unaniem verbeterd 

+ snelheid geen probleem 

+ Vaste fietspaden is misschien beter 

-  snelheid blijft probleem, voorrang is neveneffect (’s avonds blijft) 

- verschil ’s morgens en ’s avonds 

Neutr Niet onveiliger, meer discipline nodig 

 

b/ Meer veiligheid in Bloemenwijk 

 

Algemeen beeld: Helemaal niet akkoord 

 

- Merkbaar veel sneller 

- Meer verkeer 

- Snelheid beperken tot 30km/u 

- Schoolbus door bloemenwijk (reactie + :er was voorheen ook, consensus: nu meer 

bussen dan vroeger) 

- Weekend kinderen kunnen niet meer fietsen in Dalhialaan 

- Snelheid 

 

3. Er moet meer politietoezicht zijn aan de eenrichtingsstraat 

Algemeen beeld: Eerder niet akkoord 

 

+ Het eenrichtingsverkeer moet elders 

+ Overtredingen eenrichtingsverkeer tellen (meten is weten) 

+ Bewoners zelf respecteren het ook niet. 
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- Opstelling moet zichzelf handhaven 

- Politiecontroles gaat niets oplossen  

Neutr Circulatie gehele omgeving 

 

4. Als een groter stuk witherendreef eenrichting wordt, zal dit verbod beter 

gerespecteerd worden 

Algemeen beeld: Eerder akkoord 

 

+ Is de logica zelve 

+ langer eenrichtingsverkeer, zo komt er nog meer plaats voor fietser 

+ Beter permanent eenrichtingsverkeer in beide straten (Louis Gunsstraat en 

Reebokweg) dan tijdelijke afsluitingen 

- Louis Gunsstraat en Reebokweg moeten op juiste momenten afsluiten 

- ze gaan erdoor sneller rijden 

 

5. Het sluikverkeer richting Marnixwijk is niet verminderd 

Algemeen beeld: unaniem helemaal akkoord 

 

+ bestaat geen twijfel over 

+ werd gevraagd in cocreatiesessies, maar niet geïmplementeerd 

 

6. Een knip op het einde van de witherendreef, voor de Schransdreef kan 

het sluipverkeer richting marnixwijk verminderen 

Algemeen beeld: overwegend helemaal akkoord 

  

+ het is een goedkope oplossing - afsluiten!! 

+ In combinatie met korter eenrichtingsverkeer tussen Hortensia en Irma 

Vandermottenlaan 

+ Ontsluiting bloemenwijk via Louis Gunsstraat 

+ Lichtenregeling kruispunt aan Reebokweg/Brusselsesteenweg: wordt aan gewerkt. 

- Louis Gunsstraat gaat meer verkeer krijgen 

- Andere wegen gaan gezocht worden 

 

7. Het sluipverkeer is van de Witherendreef verschoven naar Begonia-, 

Dahlia-, Hortensia-, Rozen- en Tulpenlaan. 

Algemeen beeld: overwegend akkoord  

 

+ 2 mogelijkheden om als bewoner naar eenrichting te gaan. Nu gaat die meer door 

bloemenwijk 

+ Werken Tervuren heeft invloed 

+ Minder auto’s, maar door de bloemenwijk 
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+ Dokters hebben ook last van eenrichtingsverkeer 

- File op kapucijnendreef is verminderd 

- Minder verkeer in witherendreef , maar toch meer verkeer door bloemenwijk → 

tegenstrijdig 

 

8. Een knip in Bloemenwijk is bespreekbaar. 

Algemeen beeld: Overwegend helemaal niet akkoord  

 

+ verplaatsing fysiek vermijden 

- nu één wijk, met knip knipt de wijk 

- Narcissenlaan is er ook nog 

- knip in straat is knip in kadastraal inkomen 

- alternatieven klein lus eenrichtingsverkeer maken  

- knip zou op verkeerde locatie zijn, moet aan de bron (Louis Gunsstraat en Reebokweg) 

 

9. De fietsstraat is aangenaam fietsen. 

Algemeen beeld: Overwegend noch eens/noch oneens, hellend naar eerder niet akkoord 

 

- beter dan voordien, maar auto’s achter de fietsers jagen op. 

- fietssuggestietrook zou aangenamer zijn 

- Onvoldoende gekend geeft onaangenaam gevoel 

- Plaats voetganger 

+ Zelfde mening links en rechts ‘is aangenamer’, maar toch andere kant 

+ Marnixwijk blijft hiaat 

 

De kant ‘niet akkoord’ dient genuanceerd te worden, want velen vinden het wel een 

verbetering in meer of mindere mate, maar het is nog niet ‘de aangename fietsstraat’. 

 

10. Het parkeerbeleid in de Witherendreef moet aangepast worden. 

Algemeen beeld: Noch eens/noch oneens 

+ verbod van Eeuwstraat, aan school en tot Hortensialaan, verder door coherent over 

gehele lengte (langs 1 kant), ook over Louis Gunsstraat 

 

11.De zoen- en zoefzone op parking de Flos moet behouden blijven. 

Algemeen beeld: positief 

 

+ promotie toegang school achteraan 

+ Draagt bij tot rust voor de school 

+ Circulatie is beter aan bosuilplein 

- Zicht uitrit kapucijnen slecht 

Neutr de veiligheid van de kinderen is te weinig bij de stellingen aan bod gekomen 
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Neutr Parking de flos autocars, poort dikwijls dicht 

Op termijn tal van mogelijkheden 

 

12.De lus op parking De Flos - met afrit langs Kapucijnendreef- moet 

behouden blijven. 

Gevaarlijke uitrit slecht zicht, sluipverkeer vlaktedreef 

suggesties voor oplossingen: 

● Hagen knippen 

● Opzichter 

● Zondag niet afsluiten, uitzondering éénrichting op zondag/weekend? 

● Neergaande slagboom is dreigend voor auto’s die nog niet van de parking kunnen, maakt 
gevaarlijk → slagboom verplaatsen 

● Signalisatie ‘uitrit’ aanbrengen op Kapucijnendreef 

 

 

Bijkomende stellingen aangebracht door deelnemers: 

13.‘Alles boven Brusselsesteenweg’ zone 30km/u (gebied tot Schransdreef) 

Algemeen beeld unaniem helemaal akkoord 

 

14.Verkeersremmers aanbrengen voor zone 30 af te dwingen 

Algemeen beeld: helemaal akkoord 

 

● snelheid op 30 en bloembakken  

● Drempels wordt negatief onthaald 

● Hindernissen: Bloembakken, auto op weg parkeren kan ook dienen als 

verkeersremmer 

 

15.Doorgangsverbod met uitzondering lokaal verkeer ‘alles boven 

Brusselsesteenweg’ 

Algemeen beeld: overwegend helemaal akkoord  

 

Neutr: Efficiëntie wordt in vraag gesteld, daar het te veel genegeerd wordt 

 

16.Methodiek eenrichtingsverkeer moet behouden blijven 

Algemeen beeld: Eerder akkoord (zwart-wit verhouding, weinig neutraal, meerderheid 

toch behouden) 

 

- eenrichtingsverkeer is niet slecht maar is niet de oplossing 

- andere maatregelen: Louis Gunsstraat en Reebokweg tijdelijk afsluiten 
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17.Tijdelijk eenrichtingsverkeer Louis Gunsstraat en Reebokweg 

Algemeen beeld: Helemaal akkoord 

 

- permanent afsluiten ofwel niet, tijdelijkheid geeft onduidelijkheid 

+ Wat met toegang Colruyt? 

+ Enkel in combinatie met knip Schransdreef 

+ Doorgangsverbod in Eeuwstraat 

 

Afsluiting Stellingen 22.15 

 

5. Slot 

 

Vervolg van participatietraject 

Samenvatting wordt ter kennisname aan college voorgelegd (verslag integraal als 

bijlage). 

Objectieve resultaten worden geanalyseerd. 

Op basis daarvan worden eventueel bijkomende maatregelen genomen na de 

herfstvakantie. 

 

Uiteindelijke evaluatie: 

Voor kerstmis wordt opnieuw een vragenlijst verdeeld naar bewoners (en rest van 

Overijse digitaal). 

Op aanvraag deelnemers dient er nog overwogen te worden om nog een nieuwe 

inspraaksessie te organiseren. 

Vragenlijst is in te leveren begin januari 2019 voor verwerking, resultaten daarvan 

verwacht in februari 2019 
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Bijlage 1 

 

 

Voor- en 

achternaam Adres 

Hugo Dewit / 

Alexandra CLAEYS Baron Opsomerdreef 14 

damien van wymersch begonialaan 1 

Michaël Cock Begonialaan 14 

Bruno Bilic Begonialaan 20 

Pierre-Emmanuel 

Dumont Begonialaan 23 

Guido Maene Begonialaan 25 

Didier Soret brusselsesteenweg 

Betty Leblanc Capucijnendreef 42 

VICTOR MASELIS DAHLIALAAN 15 

VIRGINIE GUYAUX Dahlialaan 15 

Luc Verbeke Dahlialaan 16 

Christopher Gelder Dahlialaan 19 

Luc Cole dahlialaan 20 

Bénédicte Van der 

Heyde Dahlialaan 24 

Annick De Muynck Dahlialaan 26 

de Haan Frédéric Dahlialaan, 40 

Johan Demol Groeneweg 15 

Mariette Scocchia Hortensialaan 1 

Luc Roels Hortensialaan 6 

Mireille Spans Hortensialaan, 7 Overijse 

Eric Spruytte Hortensialaan 19 

Rodolphe de Brouwer Hortensialaan 22 

Miranda Cornet Irma Vandermottenlaan 15 
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Betty Leblanc Kapucijnendreef, 42 

Marianne Bosman Kastanjedreef 41 

Pascal Vancoppenolle Louis Gunsstraat 30 

Kris Rongé Louis Gunsstraat 34 

Meneer De Neur 

Robert Louis Gunsstraat 35, Overijse 

Lefevre Nicole Louis Gunsstraat 35, Overijse 

Koen Hemeleers Louis Gunsstraat 53 

Filip Van der Stockt Louis Gunsstraat 65 

Jan Coorevits Louis Gunsstraat 76 

Pauline wisse Narcissenlaan 5 

De Montpellier Narcissenlaan 11 

Henry struye Narcissenlaan 35 

Johny Rons Reebokweg 29a 

Christian Remy Rozenlaan 1 

Fabienne Blondeau Tulpenlaan 4 

Claudine Dauwe Tulpenlaan 18 

Philippe Françis Tulpenlaan 18 

JF Beseler Tulpenlaan 21 

Delwalyn Tulpenlaan 21 

Axel Rinkus Tulpenlaan 22 

Fabienne Blondeau Tulpenlaan 24 

Marc Pluymers Tulpenlaan 26 

J. Launois Tulpenlaan 31 

Jan VERLINDEN Witherendreef 

Tina Borms Witherendreef 8 

Tom Adriaensens Witherendreef, 22 

Maria Mestdagh Witherendreef 39 - 3090 Overijse 

Sabine Biesemans Witherendreef 44 

André Verhaegen Witherendreef 54, 3090 Oerijse 
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Vincent Thienpont Witherendreef 82 

Pascal Vancoppenolle Witherendreef 84 

Lena Bondue Witherendreef 85 

Marc Vandenput Witherendreef 95 

Hilde Boey Witherendreef 100a 

Filip Luppens Witherendreef 100a 

Erik Vangoetsenhoven Witherendreef 102 

Myriam 

Vangoetsenhoven Witherendreef 104 

BENOIT PETERS Witherendreef 106 

Judit Nyerges Witherendreef 106 

denise de lange witherendreef 110 3090 overijse 

patricia vermeulen witherendreef 117 - 3090 Overijse 

Catherine Del 

Brassinne Witherendreef,127 

r. Verset Witherendreef 149 

Borgerhoff Julie Witherendreef, 151 

Tom Wera Witherendreef, 151 

Leon Borgerhoff Witherendreef, 153 

Milena Van 

Couwenberghe  
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Bijlage 2 

 

Stelling 1 Stelling 2 

  

Stelling 3 Stelling 4 

 

 

Stelling 5 Stelling 6 
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Stelling 7 Stelling 8 

 

 

Stelling 9 Stelling 10 

 

 

Stelling 11 Stelling 12 
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Stelling 13 Stelling 14 

 

 

Stelling 15 Stelling 16 

 

 

Stelling 17  

 

 

 

 

 

 

 


