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Kabinet van Bernard Clerfayt 

PERSBERICHT 

ONGEVAL OP HET MEISERPLEIN: DE GEMEENTE EN DE POLITIE REAGEREN! 

Op maandag 1 oktober werd een voetgangster aangereden door een automobiliste, terwijl ze het 
zebrapad op het Meiserplein overstak. Gelukkig is ze niet in levensgevaar. De gemeente Schaarbeek 
en de politiezone Brussel-Noord volgen dit dossier op de voet en zullen het ook opvolgen bij het 
Gewest, dat deze verkeersader beheert.  

De politie van de zone doet er alles aan om de automobiliste te vinden die er meteen na het ongeval 
vandoor ging. Ze gebruikt al het volledige cameranetwerk om de dader te identificeren en heeft aan 
Bernard Clerfayt, burgemeester van Schaarbeek, een ongevallenverslag bezorgd waarin mogelijkheden 
worden voorgesteld om de verkeersveiligheid op dit uiterst problematische kruispunt te verbeteren. 
In 2014 werd het Meiserplein immers door het Gewest geïdentificeerd als een van de 30 ongevalge-
voelige zones (ZACA’s). Het doel van deze studie was om eerst deze zones aan te pakken, maar er werd 
geen enkele investering gedaan; binnen 5 jaar zouden grote werken moeten plaatsvinden (volledige 
heraanleg met tramtunnel).  

“Ik ben opgelucht dat het slachtoffer niet in levensgevaar is, we wachten op meer informatie over haar 
gezondheidstoestand,” aldus Bernard Clerfayt, burgemeester van Schaarbeek en verantwoordelijke 
voor de lokale politie. “Ik wil de politie feliciteren met haar snelle optreden. Ze maakt werk van de 
identificatie van deze automobiliste wiens gedrag niet goed te praten valt. Het ongeval is ongetwijfeld 
te wijten aan het gevaarlijke rijgedrag van de automobiliste, die misschien onder invloed van alcohol of 
drugs was, maar andere oorzaken zijn ook mogelijk. De uiterst efficiënte politie bezorgde me dezelfde 
dag nog een verslag met enkele aandachtspunten om voetgangers veiliger te laten oversteken op dit 
zeer gevaarlijke kruispunt. ”  

Op basis van dit verslag zal de gemeente voorstellen doen aan het Gewest, dat het Meiserplein be-
heert. “We hebben het Gewest meermaals aangesproken over de volledige heraanleg van dit plein, met 
name door een tramtunnel voor te stellen,” aldus Bernard Clerfayt. “We wachten nog altijd op een 
antwoord…” 

Het ongeval van vanochtend herinnert ons er opnieuw aan dat  voor de verkeersveiligheid overleg op 
alle bestuursniveaus en natuurlijk ook de naleving van de verkeersregels door alle weggebruikers ab-
soluut noodzakelijk zijn.   
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