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Kabinet van Bernard Clerfayt 
 

  
 PERSBERICHT 

 

 SCHAARBEEK: 4 BIJKOMENDE RADARS OP DE HAACHTSESTEENWEG 
  
Gisterennamiddag werd een vergadering gehouden met Brussel Mobiliteit, het Cabinet van Bianca 
Debaets, Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid, en de Gemeente Schaarbeek. Tijdens deze ont-
moeting werd een akkoord bereikt voor de plaatsing van 4 vaste flitspalen met radarcamera's op de 
Haachtsesteenweg. 
  
In haar strategische nota rond verkeersveiligheid had de Gemeente Schaarbeek aangekondigd dat ze 
in overleg was met het Gewest om een beheersplan voor de radars uit te werken. Doel van deze ge-
sprekken was het bereiken van een evenwichtige verdeling van de controlepunten over de gewestwe-
gen in Schaarbeek.  
 
Tijdens de vergadering werd gisteren een akkoord bereikt met betrekking tot de beveiliging van de 
Haachtsesteenweg. Tegen eind 2018 zullen 2 vaste radars (flitspalen) geïnstalleerd worden op het 
kruispunt met de Voltairelaan en 2 andere op het kruispunt met de Schaarbeekse Haardstraat.  
 
Daarnaast zal een studie worden uitgevoerd om te evalueren of het technisch haalbaar is (aanwezig-
heid van een tramlijn) om andere vaste radars te plaatsen op de hoeken met de Rogierlaan en de Louis 
Bertrandlaan. 
 
"Dat is uitstekend nieuws voor Schaarbeek! Er zijn verschillende ernstige ongevallen gebeurd op de 
Haachtsesteenweg en de omwonenden zijn ongerust. Hoewel het om een gewestweg gaat, willen we 
alles doen wat in onze macht ligt om hem te veel veiliger te maken. We vragen al geregeld de lidar van 
het Gewest en onze politiezone voert snelheidscontroles uit met mobiele radars. De komst van 4 nieuwe 
vaste radars zal een versterkte en regelmatigere controle mogelijk maken", aldus Bernard Clerfayt, Bur-
gemeester van Schaarbeek.  
 
Bovendien werd het principeakkoord omtrent de plaatsing van de trajectcontrole op de Leopold III-
laan bevestigd. Voor de plaatsing van een trajectcontrole op de Lambermontlaan wordt een technische 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd.  
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