SNELSPOTS
Kapellelaan en omliggende straten
sp.a-Meise roept Eandis ter verantwoording

Beste inwoner van Kapellelaan en aanpalende straten,
De werken die in opdracht van Eandis uitgevoerd worden in de Kapellelaan zijn de
oorzaak van vele klachten van omwonenden en bezoekers.
Sp.a-Meise heeft dienaangaande de bestuursorganen van Eandis ter verantwoording
geroepen en hen gevraagd het nodige te doen opdat de aangestelde aannemer zijn
werkzaamheden in de toekomst zou uitvoeren met minder overlast voor de
buurtbewoners.
Eandis heeft ons beloofd het nodige te doen. Wij volgen dit dossier alleszins verder
op.
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij een van de onderstaande
contactpersonen:
Wim Huybrechts
sp.a-bestuurslid
Middelveld 58
wimfbmz@hotmail.com

Roel Anciaux
sp.a-Voorzitter
roel.anciaux@skynet.be

P.S.: bezoek ook onze website: www.spameise.be
Van: Roel Anciaux [mailto:roel.anciaux@skynet.be]
Verzonden: dinsdag 10 mei 2011 8:46
Aan: Adriaenssens Ingrid; De Wit Rika
Onderwerp: Klachten over werken Eandis ter hoogte van Kapellelaan te Meise - werken uitgevoerd
door aannemer Allgrondbo
Ter attentie van Dhr. Guy Peeters en Dhr. Luc Desomer,
Geachte Heren,
Wij schrijven U in onze hoedanigheid van voorzitter en bestuurslid van de sp.a te Meise.
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Verschillende inwoners van de gemeente hebben ons klachten en opmerkingen overgemaakt
aangaande de wijze waarop uw aannemer Allgrondbo de in uw opdracht uit te voeren werkzaamheden
ter hoogte van de Kapellelaan te Meise uitvoert.
Hieronder volgt een korte samenvatting van de meest terugkerende klachten en opmerkingen:
- de eerste week van de werken gebruikte Allgrondbo verkeerslichten om de verkeerstroom te
kanaliseren en aldus de hinder voor de automobilisten te beperken. De werking van deze
verkeerslichten werd echter teniet gedaan door de werkmannen van Allgrondbo zelf die hun kraan in
het midden van de straat parkeerden (bvb. om koffiepauze te houden), en zo een chaos deden
ontstaan in beide richtingen;
- sinds de 2e week van de werkzaamheden zijn deze verkeerslichten opeens verdwenen, hoewel deze
nog steeds nodig zijn;
- de werkmannen van Allgrondbo die instaan voor het opvegen van de modder doen dit met een
handborstel op het moment dat er geen fietsers/voetgangers zijn, en met een machinale borstel (en
bijhorende stofwolk) op het moment dat er wel fietsers en voetgangers langskomen;
- de signalisatie vertoont eveneens verschillende mankementen en wordt daarenboven 's avonds
grotendeels in het nabijgelegen veld gelegd, terwijl er toch nog steeds hinder is voor alle
weggebruikers;
- deze week werd de weg afgesloten ter hoogte van het Texaco-tankstation en was de straat dus de
facto eenrichtingsverkeer geworden vanaf Eversem in de richting van het Texaco-tankstation. De
automobilisten komende van de Vilvoordsesteenweg (vanuit Grimbergen en Wolvertem) werden hiervan
echter niet op de hoogte gesteld en de onwetende automobilisten reden dus de Kapellelaan in (in de
verboden richting). Bovendien was er geen omleidingroute voorzien. Hierdoor ontstond chaos en een
zeer gevaarlijkse verkeerssituatie;
- de vaste wegwijzers die aan het Texaco-tankstation reeds jaren ingeplant waren, zijn schots en
scheef teruggezet. Het fietspad is in beide richtingen opgebroken en na de werken teruggeplaatst,
maar lang niet – zoals eigenlijk had moeten gebeuren - in de originele staat (vroeger lag het er vrij
goed bij en nu heeft men op verschillende plaatsen stevige schokdempers en stuurkunsten nodig om
niet tegen de vlakte te gaan);
- de inwoners klagen ook over de houding van de werknemers van Allgrondbo. Ze worden als arrogant
bestempeld en de inwoners melden dat ze worden uitgelachen wanneer men een opmerking maakt
over de slechte toestand van de voet-/fietspaden na de werken, of over de slechte signalisatie. Deze
werknemers bedreigen mensen zelfs door te insinueren dat ze de schep van de kraan even op de
wagen zullen laten vallen als men niet maakt dat men wegkomt. Bovendien zijn deze werknemers
blijkbaar meestal louter Franstalig en zijn ze de Nederlandse taal niet machtig.
Vermits deze werkzaamheden in uw opdracht worden uitgevoerd door deze aannemer hielden we
eraan u dienaangaande aan te schrijven en u dienaangaande op de hoogte te brengen. Een dergelijke
wijze van optreden is immers ook nadelig voor de reputatie van Eandis.
Wij hopen dat u de gepaste maatregelen zal treffen ten aanzien van deze aannemer en dat wij spoedig
verbetering mogen zien.
Met de meeste hoogachting,
Roel Anciaux
Voorzitter sp.a-Meise
roel.anciaux@skynet.be
www.spameise.be

Wim Huybrechts
Bestuurslid sp.a-Meise
wimfbmz@hotmail.com
www.spameise.be

Van: De Wit Rika [mailto:rika.dewit@eandis.be] Namens Peeters Guy
Verzonden: dinsdag 10 mei 2011 9:33
Aan: Roel Anciaux
CC: Peeters Guy
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Onderwerp: RE: Klachten over werken Eandis ter hoogte van Kapellelaan te Meise - werken uitgevoerd
door aannemer Allgrondbo
Geachte heer,
Ik heb uw klacht goed ontvangen. Uw mail werd doorgestuurd naar de betrokken dienst voor verder
onderzoek.
Ik zal het niet nalaten om u op de hoogte te houden over het verloop van deze klacht.
Met vriendelijke groeten
Luc Desomer
Eandis
Communicatie en Externe relaties
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
Tel.: 09 263 43 00
Fax: 09 263 42 67
Mail: luc.desomer@eandis.be

Guy Peeters
Directeur-generaal
Voorzitter Managementcomité Eandis
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
Tel.: 09 263 45 07
Fax: 03 280 08 87
Mail: guy.peeters@eandis.be

